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cwMtmea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

la Consfătuirea de lucru consacrată
problemelor agriculturii

Stimați tovarăși,
Consfătuirea de lucru cu prim- 

secretarii comitetelor județene, 
secretarii cu problemele agrare și 
alte cadre din agricultură și-a 
propus să analizeze activitatea des
fășurată pentru realizarea planu
lui de dezvoltare a agriculturii și, 
îndeosebi, măsurile pentru obți
nerea în acest an a unei recolte 
de porumb corespunzătoare sarci
nilor stabilite de Congresul al 
XI-lea. Tot în aceifte zile a avut 
loc ședința Consiliului Național al 
Agriculturii, care, de fapt, a anali
zat aceleași probleme, precum și 
măsurile ce se impun pentru per
fecționarea, în continuare, a acti
vității de conducere a diferitelor 
sectoare ale agriculturii, pentru 
dezvoltarea acestei importante 
ramuri a economiei noastre națio
nale. Ținînd seama de faptul că 
aceste ședințe au avut loc conco
mitent, am considerat potrivit ca, 
in încheiere, să organizăm o re
uniune comună, pentru a ajunge la 
concluzii unitare, întreaga activi
tate trebuind să se desfășoare 
sub directa conducere a organelor 
și organizațiilor de partid, a co
mitetelor județene de partid, care 
poartă nemijlocit răspunderea 
pentru înfăptuirea hotărîrîlbr Con
gresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale.

După cîte sînt informat, aceasta 
a fost prima ședință a Consiliului 
Național al Agriculturii — deși a 
trecut aproape un an de la alege
rea sa. Era cazul ca acest organism 
să se ocupe mai mult, în cursul 
anului trecut, de problemele agri
culturii. îmi exprim speranța că, 
în viitor, activitatea consiliului se 
va desfășura în conformitate cu 
atribuțiile ce-i revin, cu rolul im
portant ce-1 are în conducerea a- 
griculturii, dezbătînd cel puțin de 
două ori pe an problemele de bază 
și măsurile ce se impun în acest 
domeniu.

Fiind vorba de prima reuniune, 
aș dori să folosesc însă prilejul 
pentru a adresa un salut tuturor 
participanților la ședința consiliu
lui, la consfătuire — precum și 
urarea de noi și noi succese, de re
zultate tot mai mari și mai bune 
în producția agricolă din acest an, 
ca și din anul viitor. (Aplauze pu
ternice).

în cadrul consfătuirii, în ședinja 
Consiliului Național al Agriculturii 
și în ședințele consiliilor de con
ducere ale diferitelor sectoare agri
cole s-au dezbătut pe larg rezulta
tele obținute în acest domeniu în 
primii doi ani ai cincinalului, s-au 
făcut propuneri și sugestii și s-au 
luat angajamente pentru realizarea 
programului pe acest an și urmă
torii ani, pentru înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XI-lea- al partidului.

în general, putem spune că am 
încheiat primii doi ani ai cincina
lului 1976—1980 cu rezultate bune 
în toate sectoarele economiei națio
nale. Producția industrială a cres
cut în 1977 într-un ritm de 12,5 
la sută. Succese importante s-au 
obținut în ridicarea productivității 
muncii, în dezvoltarea tuturor sec
toarelor economice. întrucît ur
mează să fie publicat Comunicatul 
cu privire la realizarea planului pe 
1977, nu mă voi opri mai pe larg 
asupra acestor rezultate.

în agricultură, producția de ce
reale din anul trecut depășește 
18 milioane tone. In primii doi ani 
s-a realizat o producție medie 
anuală de circa 19 milioane tone. 
Cu toate că aceasta este o creștere 
substanțială față de media anuală 
a cincinalului precedent, ea nu este 
la nivelul planurilor.

Producții însemnate s-au obținut 
și la plantele tehnice, în legumi
cultura, viticultură și pomicultură. 
Au crescut, de asemenea, numărul 
animalelor și producția animalieră.

în cursul dezbaterilor s-a subli
niat că în primii doi ani ai cinci
nalului s-au obținut producții mai 
mari cu 15—20 la sută — chiar mai 
mult față de perioadele anterioare.

Este adevărat, pe ansamblu, am 
obținut rezultate satisfăcătoare față 
de cincinalul anterior ; dar nici ia 
plantele tehnice, nici în viticultură 
și pomicultură, nici în sectorul 
zootehnic, nu am realizat prevede
rile planului de stat, ale progra
melor stabilite de conducerea 
partidului. Există serioase rămîneri 
în urmă — șl trebuie să adoptăm 
măsuri hotărîte pentru recupera
rea lor în următorii trei ani, reali- 
zînd toate prevederile planului 
cincinal, hotărîrile Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
privind dezvoltarea agriculturii.

Fără îndoială, în 1977, condițiile 
climaterice nu au fost dintre cele 
mai favorabile ; dar, după cum am 
menționat în intervențiile din ca
drul discuțiilor de ieri, în toate 
județele sînt întreprinderi de stat 
și cooperative agricole care, în 
aceste condiții, au realizat produc
ții de 2—3 ori mai mari decît me
dia pe țară, chiar decît media ju- 
.dețelor respective. Avem multe în
treprinderi agricole de stat, multe 
cooperative agricole de producție 
care au obținut 4 000, 5 000, 6 000, 
7 000, 8 000, unele chiar și peste 
10 000 kg porumb la hectar. Aceas
ta demonstrează că nerealizările 
din 1977 nu pot îi puse în întregi
me pe seama condițiilor climate
rice. în general trebuie să se pună 
capăt tendințelor care încep să se 
manifeste în a doua jumătate a 
anului — de a găsi justificări pen
tru nerealizarea producțiilor plani

ficate. întotdeauna' se încearcă să 
se dea vina pe factori din afara 
răspunderii celor chemați să asi
gure dezvoltarea agriculturii. De 
obicei .se dă vina pe condițiile cli
materice ; prin ele se justifică 
neajunsurile, greșelile, lipsa de 
preocupare pentru îndeplinirea sar
cinilor manifestate de organele 
agricole, organizațiile de partid, 
conducerile întreprinderilor de stat 
și cooperativelor, inclusiv ale cer
cetării, ale Academiei .de Științe 
Agricole. Cred că un asemenea fel 
de abordare a problemelor din 
agricultură trebuie lichidat cu de- 
săvîrșire; Practica, viața, realizări
le obținute de sute și sute de uni
tăți agricole demonstrează că esen
țial este felul în care se execută 
lucrările agricole, este munca oa
menilor. Oamenii pot infringe con
dițiile vitrege ale naturii, asigurînd 
recolte mari. De aici trebuie să 
pornim în activitatea viitoare 1 
(Aplauze puternice).

Evident, se cer măsuri speciale, 
aplicarea unor tehnologii și execu
tarea unor lucrări deosebite pentru 
a obține, în ciuda condițiilor cli
materice nefavorabile, recolte co
respunzătoare. Iată de ce trebuie să 
acordăm o atenție mai mare pro
blemelor de ordin tehnologic și or
ganizatoric, întăririi ordinii, disci
plinei și răspunderii în muncă.

Trebuie să spunem deschis că nu 
toate unitățile agricole, nu toate 
organismele agricole județene și-au 
îndeplinit cum trebuie răspunderi
le. Spiritul birocratic, tendința de 
a căuta justificări, nemobilizarea 
tuturor forțelor s-au manifestat cu 
putere anul trecut. Se poate spune 
că după Congresul agriculturii 

cînd — așa cum am stabilit în una
nimitate — trebuia . să realizăm o 
mobilizare generală a forțelor din 
acest sector, mulți s-au dus acasă 
mulțumiți că avem hotărîri și pro
grame bune și au stat liniștiți. Ei 
nu au înțeles că rezoluțiile, pro
gramele adoptate, oricît de bune ar 
fi, nu reprezintă în sine nimic dacă 
nu se acționează pentru realizarea 
lor. Nerealizările din producție în 
1977 se datoresc în principal lip
surilor organelor agricole, unități
lor agricole, Ministerului Agricul
turii, celor care trebuiau să 
înfăptuiască hotărîrile Congresului 
agriculturii.

Aici s-au formulat multe critici 
cu care sînt complet de acord. 
Consider că era însă bine dacă, în 
același timp, tovarășii analizau și 
autocritic, mai aprofundat, lipsuri
le manifestate în județele lor. Nu
mai pe această bază se pot trage 
concluziile corespunzătoare, se pot 
stabili măsuri pentru îmbunătăți
rea rapidă a activității și creșterea 
producției agricole. Pînă Ia urmă, 
in comună, în județ, se asigură 
înfăptuirea programelor stabilite. 
Np vreau să diminuez răspun
derea organelor centrale, a Minis
terului Agriculturii, dimpotrivă.’ 
Dar chiar daVă, la Ministerul 
Agriculturii șl la alte organe cen
trale se manifestă birocratism, co
mitetele județene au răspunderea 
să acționeze pentru înfăptuirea 
programelor stabilite — așa cum 
au acționat, de altfel, unele organe 
județene, multe unități agricole 
despre care am arătat că au obți
nut producții foarte bune în anul 
precedent. '

S-au făcut, de asemenea, multe 
critici întemeiate în legătură cu 
cercetarea, cu activitatea Acade
miei de Știinte Agricole, care' se 
pare că a început să se automul- 
țumească cu ceea ce a realizat și 
nu înțelege că nici în agricultură 
știința nu se poate opri la ceea ce 
a obținut la un moment dat. An 
de an, Academia agricolă trebuie 
să ofere noi soiuri de semințe care 
să corespundă cît mai bine climei 
noastre, să fie mai productive, mai 
rezistente, să realizeze noi rase de 
animale sau noi ameliorări pen- 
tru creșterea productivității, spo- 
rii'ea natalității, să propuhă noi 
metode de furajare ș.a.m.d.

Copsider că toate criticile juste 
și propunerile ce privesc organele 
agricole, precum și Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
și Ministerul Industriei Chimice 
trebuie analizate temeinic, trecîn- 
du-se nu. la programe de măsuri — 
pentru că avem destule — ci la so
luționarea imediată a problemelor. 
Stă în puterea noastră să rezol
văm problemele ridicate aici, in
clusiv cele K legate de activitatea 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini și Ministerului In
dustriei Chimice. Problemele me
canizării și chimizării agriculturii 
sînt probleme de interes național, 
cărora ministerele respective tre
buie să le acorde atenția cores
punzătoare. Poate că vor fi nece
sare și unele măsuri organizatori
ce, inclusiv constituirea unui grup 
de oameni care să se ocupe zilnic 
de soluționarea problemelor re
levate aici. Este timpul să se pună 
capăt unor stări de lucruri nega
tive în construcția de mașini și în 
chimie, să rezolvăm radical și ime
diat problemele legate de dotarea 
agriculturii cu ceea ce este nece
sar. La rîndul lor, Consiliul Na
țional al Agriculturii, conducerea 
Ministerului Agriculturii să anali
zeze problemele ce intră în com
petența lor și să treacă la soluțio
narea lor, la transpunerea în viață 
a propunerilor justificate formulate „ 
aici. Dispunem, în această pri
vință, de tot ce este necesar. Eco
nomia noastră națională, nivelul
(Continuare în pag. a Il-a)

ȘEDINȚA COMUNA
i taîteîifti Po'iîfc Executiv

ol C. C. ol P. C. R, a Hui Frant 
ol ChisIIdU Supra al Braoltării 
Ecsaiă si Suciale si a tasMiii 

de Biiwi al Mini Socialiste Romana
în ziua de 3 februarie a avut loc, sub preșe

dinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, ședința 
comună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Biroului Permanent al Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale și Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România.

în cursul ședinței, a fost luat în dezbatere Ra
portul privind îndeplinirea planului pe 1977 și 
proiectul Comunicatului cu privire la realizarea 
Planului național unic de dezvoltare economi- 
co-socială a țării pe anul 1977.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că în anul 
1977 poporul nostru, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a obținut noi și importante 
realizări în toate sectoarele de activitate econo- 
mico-socială, în înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XI-lea și a Programului partidului, a 
obiectivelor stabilite în actualul cincinal, asigu
rînd, în pofida marilor pierderi provocate de cu
tremurul din 4 martie, progresul neîntrerupt al 
patriei.

Evoluția economico-socială a țării, în cel de-al 
doilea an al cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice, s-a caracterizat prin dezvoltarea echili
brată și în ritmuri înalte a economiei naționale, 
cidîncirea proceselor de modernizare a ramuri
lor producției materiale, intensificarea laturilor 
calitative ale activității economice, extinderea 
schimburilor comerciale și de cooperare econo
mică și tehnico-științifică internațională. Produc
ția industrială s-a dezvoltat într-un ritm de 12,5 
îa sută față de anul anterior, obținîndu-se un 
spor de circa 84 miliarde lei. în agricultură s-a 
obținut, în condiții climaterice mai puțin favora
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K. F. Katușev,

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, vineri după- 
amiază, pe tovarășul K. F. Katușev, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele părții 
sovietice în Comisia interguverna- 
mentală româno-sovietică de colabo
rare economică și tehnico-știintifică. 
care conduce delegația guvernamen
tală sovietică la lucrările celei de-a 
X-a sesiuni a comisiei ce se desfă-ț 
șoară la București.

La întrevedere a luat parte tovară
șul Gheorghe Rădulescu viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în comisie.

Au fost de față Gheorghe Badrus, 
ambasadorul tării noastre la Mosco
va. și V. I. Drozdenko/ ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu- un salut călduros 
din partea tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general a! C-C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. și a to
varășului A. Kosighin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
împreună cu cele mai sincere urări 
de sănătate și viată lungă, de noi

Mareșalul V. G. Kulikov 
și generalul de armată A. I. Gribkov

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandant suprem 
al Forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, a primit în ziua de 
3 februarie pe mareșal al Uniunii So
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Aplicarea in viață a programului de reducere 
a duratei săptăminii de lucru
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succese în activitatea pe care o. des
fășoară, cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei de naștere și împli
nirii a peste 45 de ani de activitate 
revoluționară.

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a arătat, totodată, 
că ii revine deosebita onoare de a 
adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai calde felicitări cu prilejul 
decorării sale cu Ordinul „Lenin“ ca 
apreciere a meritelor sale in dezvol
tarea prieteniei și colaborării frățești 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste România.

Mulțumind pentru felicitările și 
urările primite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
tovarășilor Leonid Ilici Brejnev și 
Aleksei Kosighin. Comitetului Central 
al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Su
prem un salut cordial, împreună cu 
urarea de noi și importante reali
zări popoarelor Uniunii Sovietice. 
Secretarul general al P.C.R. a arătat 
că înaltul ordin ce i-a fost acordat re
prezintă o expresie a bunelor re'ații 
dintre partidele și popoarele noastre, 
a dorinței comune de a dezvolta și 
diversifica aceste raporturi. în inte
resul celor două popoare, al cauzei 
socialismului și comunismului.

vietice V. G. Kulikov, comandant-șef 
al Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, și pe general de armată A. I. 
Gribkov, șeful Statului Major al 
Forțelor Armate Unite, prim-locțiitor 
al comandantului șef al Forțelor Ar

bile, o producție agricolă care satisface nevoile 
economiei naționale. Dezvoltarea în ritmuri sus
ținute a tuturor ramurilor economiei, creșterea 
eficienței economice și stabilitatea prețurilor au 
determinat o circulație bănească sănătoasă, con
tribuind la întărirea monedei naționale. în 
pofida condițiilor dificile determinate de cutre
murul din martie 1977, s-a asigurat buna aprovi
zionare a pieței cu produse industriale și agro- 
alimentare, a crescut consumul general al popu
lației cu 6,7 la sută față de anul 1976. Știința, 
învățămîntul, cultura, întreaga viață spirituală au 
cunoscut la rîndul lor o puternică înflorire. în 
anul 1977, în condițiile menținerii indicelui prețu
rilor sub cel planificat, s-a asigurat creșterea ve
niturilor bănești ale populației cu 8,2 la sută față 
de 1976, au fost adoptate măsurile cunoscute de 
sporire a retribuției în cursul acestui cincinal cu 
peste 32 la sută, față de circa 20 la sută cît se 
prevăzuse la Congresul al XI-lea. Toate acestea 
exprimă înfăptuirea consecventă a Programului 
partidului de ridicare continuă a nivelului de trai 
al poporului — țelul și scopul suprem al întregii 
opere de construcție socialistă în țara noastră.

Comitetul Politic Executiv subliniază cu pro
fundă satisfacție că bilanțul rodnic al anului 
1977 demonstrează, încă o dată, justețea poli
ticii partidului de dezvoltare în ritm rapid a for
țelor de producție, factor hotărîtor al progresului 
multilateral al întregii societăți, realismul obiec
tivelor actualului cincinal, vigoarea economiei 
românești, capacitatea .și voința poporului nos
tru de a asigura mersul ferm înainte al țării pe
(Continuare în pag. a III-a)

în cadrul întrevederii s-a făcut, un 
schimb de vederi in legătură cu sta
diul actual al colaborării economice 
și tehnico-știintifice româno-sovieti- 
ce, reliefîndu-se faptul că activitatea 
consacrată' extinderii raporturilor e- 
conomice bilaterale se înscrie pe li
nia îndeplinirii hotărîrilor și măsu
rilor stabilite de "tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev în 
cursul intilnirilor și convorbirilor a- 
vute. în acest context, s-a exprimat 
hotărîrea comună de a pune în va
loare largile posibilități existente 
pentru extinderea și adîncirea colabo
rări/ și conlucrării româno—sovieti
ce. corespunzător potențialului actual 
și perspectivelor de dezvoltare a e- 
conomiilor naționale ale celor două 
țări prietene, in folosul popoarelor 
român și sovietic, al construcției so
cialiste din România și U.R.S.S., al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii. în timpul întrevederii s-a dat 
o apreciere pozitivă activității Comi
siei interguvernamentale in extinde
rea și diversificarea colaborării eco
nomice româno—sovietice.

Au fost abordate, de asemenea, ri
nele aspecte ale situației internațio
nale actuale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

mate Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La întrevedere a participat gene
ral-colonel Ion Coman, ministrul 
apărării naționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o. 
atmosferă caldă, tovărășească.

într-un gînd, într-un glas 
țara adresează un vibrant 

omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu .
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Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 

calde urări de pe toate 
meridianele lumii
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
la care se află agricultura ne dau 
posibilitatea să asigurăm solutio
narea rapidă a problemelor, în
făptuirea neabătută a programu
lui partidului.

în ce privește obiectivele agri
culturii, ele au fost definite clar 
de Congresul al XI-lea și de Con
ferința Națională. De aceea, nu se 
pune acum problema să stabilim 
noi obiective, noi sarcini pentru a- 
gricultură. Ani elaborat în amă
nunțime programe concrete pentru 
toate sectoarele agricole, inclusiv 
pe plan județean, în cadrul tuturor 
unităților de stat și cooperatiste, 
al comunelor. Nu este nevoie de 
noi programe și noi planuri de 
dezvoltare a agriculturii. Ceea ce 
se impune acum este adoptarea 
măsurilor practice pentru realiza
rea în viață a programelor exis
tente.

Consider — așa cum am sub
liniat și la. Congres, și la Confe
rința Națională — că pe primul 
plan trebuie să punem folosirea 
judicioasă a fondului funciar. Pă- 
mîntul este principala forță de 
producție și de felul în care îl gos
podărim depinde recolta pe care 
o realizăm. Din păcate, sub dife
rite forme, se lasă anual nefolo
site, sute de mii de hectare. Tre
buie să asigurăm rapid folosirea 
în întregime a fiecărui metru 
pătrat de pămînt — nu numai din 
așa-zisa suprafață arabilă, ci din 
toată suprafața agricolă, inclusiv 
din curțile cooperativelor, ale în
treprinderilor de stat, ale cetățe
nilor. Trebuie să se înțeleagă bine 
că noi nu dispunem decît de 
o singură rezervă pentru mă
rirea suprafeței arabile: folosirea 
ultimului metru de teren. în al 
doilea rînd, trebuie să sporim ca
pacitatea productivă a terenului 
prin lucrări de îmbunătățiri fun
ciare, inclusiv de irigații.

Iată de ce comitetele județene de 
partid, toate unitățile agricole, toa
te consiliile populare comunale 
trebuie să ia în evidență și să ur
mărească punerea în valoare a în
tregii suprafețe agricole. Să lichi
dăm drumurile inutile, scoaterile 
din producție nejustificate, să ra
ționalizăm, în conformitate cu pro
gramele pe care le avem, construc
țiile, trecînd la restrîngerea lor, la 
supraetajări. Cu ’toate ' hotărîrile 

-Hurte pe care le: avem,:.se mani.-, 
festă încă lipsuri în buna gospodă
rire a pămîntuîuî'* —’fncepînd 'de 
la Ministerul Agriculturii — care 
dă cu ușurință aviz pentru scoate
rea unor terenuri din agricultură 
și el însuși efectuează construcții și 
lucrări nejustificate — pînă la ul
tima cooperativă agricolă.

Este necesar să se treacă la mă
suri hotărîte pentru realizarea pro
gramelor de îmbunătățiri funciare 
și irigații. Pe lîijgă programele sta
bilite prin planul central, pentru 
lucrările mari, fiecare unitate agri
colă, cooperatistă și de stat, fiecare 
comună să identifice și să realizeze 
cu mijloace proprii, prin mobiliza
rea cetățenilor, lucrări de amelio
rare și irigații suplimentare. Sarci
nile de irigații cu mijloace locale 
nu s-au realizat; în acest domeniu 
sînt serioase rămîneri în urmă.

S-au adus aici critici faptului că 
nu se dau in funcțiune unele su
prafețe irigate stabilite prin plan. 
Guvernul trebuie să ia toate mă
surile ce se impun, asigurînd ca 
Ministerul Agriculturii să realizeze 
la timp și în întregime programele 
de irigații. Trebuie să facem în așa 
fel încît, pînă cel mai tîrziu la 
1 mai, să fie terminate toate lucră
rile. Există încă delăsare, indisci
plină și lipsă de răspundere din 
partea departamentului care se 
ocupă cu irigațiile. Nu se exercită 
control. Nu sînt trași la răspundere 
cei ce nu realizează planul în acest 
domeniu. Răspunderi importante 
au în această privință și consiliile 
populare și unitățile agricole, care 
trebuie să se preocupe permanent 
de realizarea programelor de îm
bunătățiri funciare și irigații.

Am insistat asupra acestor pro
bleme pentru că ele sînt hotărî- 
toare pentru obținerea producțiilor 
stabilite în plan.

în ce privește producția de ce
reale — așa cum am subliniat și 
la Conferința Națională — aceasta 
rămîne fee primul plan, și trebuie 
să facem totul pentru a realiza cel 
puțin o tona de cereale pe locuitor. 
Trebuie să ajungem la o producție 
totală de cereale de cel puțin 
22—23 milioane tone.

în primul rînd se impune culti
varea în întregime a. suprafețelor 
necesare cu grîu, orz și porumb. 
Din păcate, an de an nu s-au rea
lizat însămînțările pe întreaga su
prafață, nu s-a făcut controlul su
prafețelor și al lucrărilor în fie
care comună, în cooperative și fer
me. Trebuie luate toate măsurile 
ce se impun pentru a realiza pro
ducția de cereale stabilită în fie
care comună și unitate agricolă.

La această consfătuire ne-am 
propus să discutăm îndeosebi pro
blema creșterii producției de po
rumb, ea avînd o importanță deo
sebită atît pentru consum, cît și 
pentru dezvoltarea zootehniei. 
Practic, porumbul — în afară de 
circa un milion de tone care se 
consumă de populație — este folo
sit ca furaje. Ne-am propus să in
sistăm asupra măsurilor ce trebuie 

luate pentru ca, încă din acest an, 
să se realizeze o cotitură radicală 
în creșterea producției de porumb, 

în primul rînd, este necesar să 
asigurăm anual o suprafață de mi
nimum 4 milioane de hectare culx 

• tivate cu porumb, dintre care cel 
puțin 3 milioane și jumătate hec
tare în cultura I și 500 000—600 000 
de hectare — în 1978 — în cultura 
a Il-a. Cel mai tîrziu pînă la 25 iu
nie, porumbul pentru cultura a 
II-a boabe trebuie să fie însă- 
mînțat. Aceasta presupune să însă- 
mînțăm porumbul pentru boabe 
după orz, chiar dacă va trebui să 
culegem orzul cu 7—10 zile mai de
vreme. Pentru anul acesta va tre
bui să realizăm aceasta de regulă 
— iar pentru anul viitor, obligato
riu — în suprafețe irigate, asigu
rînd astfel o producție nu întîm- 
plătoare, ci sigură. Trebuie să asi
gurăm și cantitatea de îngrășămin
te necesară pentru cultura a II-a 
de porumb boabe. Atrag foarte se
rios atenția să se ia toate măsurile 
pentru a se respecta suprafața și 
perioada maximă admisă pentru 
cultura a II-a.

în cadrul discuțiilor din aceste 
zile, mulți tovarăși s-au referit la 
necesitatea începerii însămînțatu- 
lui porumbului mai devreme. An 
de an, sub diferite pretexte, se în- 
tîrzie cu 2—3 săptămîni însămînța- 
rea porumbului, pierzîndu-se peri
oada optimă care poate asigura o 
producție bună de porumb. Uneori 
ajungem să însămînțăm la 15 sau 
20 mai ; or, porumbul însămînțat 
după 1 mai nu mai poate ajunge 
la maturitate. Noi pierdem cîte o 
dată chiar 4 săptămîni la însămîn
țat și de aceea ajungem să strîn- 
gem porumbul în octombrie și in 
noiembrie. Este necesar să se trea
că de îndată la măsuri, stabilin- 
du-se perioadele corespunzătoare 
care nu pot depăși, în nici un caz, 
data de 1 mai pentru însămînța- 
rea porumbului din cultura I. De 
asemenea, punem floarea-soarelui 
în luna mai și apoi ne întrebăm de 
ce nu avem recoltă bună.

Este evident că Ministerul Agri
culturii, Academia de Științe Agri
cole au scăpat din mînă unele as
pecte esențiale ale culturii cereale
lor— cunoscute, de altfel, de aproa
pe 300 de ani de cînd se cultivă 
porumb în România. Anumite nor
me deveniseră cu timpul obișnuin
ță-—- dar au fost uitate, sau. igno
rate. ................
. Ministerul Agriculturii, Acade
mia de Științe Agricole au datoria 
să stabilească în 10 zile, împreună 
cu județele, termenele ferme de 
însămînțare, în conformitate cu 
prevederile legii de executare a 
lucrărilor agricole. Sînt perioade 
maxime, peste care, dacă se trece, 
cel care nu le respectă trebuie 
sancționat pentru nerespectarea 
legii cu privire la executarea lu
crărilor agricole. Trebuie lichidată 
indisciplina, dezordinea, bunul plac 
al fiecăruia în ce privește normele 
de muncă în agricultură. (Aplauze).

O altă problemă este aceea a 
densității. S-a arătat în consfă
tuire și, probabil, și în Consiliul 
Național, că realizăm o densitate de 
20, 25, 30 mii fire porumb la hec
tar. Cu o asemenea densitate nu 
putem realiza 4 000 kg la hectar, 
în prezent cele mai mici densități 
se realizează în zonele unde avem 
și cantitățile cele mai mari de 
precipitații — 550, 600 și chiar pes
te 600 mm — în zonele de deal, 
spre munte. Dar — așa cum am 
menționat ieri în intervențiile în 
cadrul consfătuirii —( și în Ilfov, 
în Constanța, în alte părți, multe 
suprafețe au densități de 20—25 mii 
de plante pe hectar. La porurpbul 
neirigat sub 40 000—50 000 plante 
nu trebuie, să mai acceptăm să se 
însămînțeze șub nici un motiv — 
iar pe suprafețele irigate trebuie 
să mergem la 60 000 — 80 000 de 
plante, care asigură, în orice con
diții, cu un știulete de numai 100 
grame, 6 000—7.000—8 000 kg po
rumb la hectar.

Acestea sînt norme elementare 
de la care organele noastre agrico
le au abdicat, lăsînd lucrurile să 
meargă la voia întîmplării. ;

Conducerea agriculturii nu se 
poate rezuma la comunicarea pla
nului. A conduce agricultura în
seamnă a interveni operativ — ca, 
de altfel, în toate domeniile pro- 
'ducției materiale — iar în agricul
tură se cere chiar mai mult. Tre
buie asigurată intervenția zilnică în 
dirijarea producției, ținînd seama 
de condițiile pedoclimatice, de 
ceea ce se întîmplă la un moment 
dat, în așa fel încît să se înfăp
tuiască în practică programele sta
bilite.

Problema densității se pune la 
fel și pentru grîu și orz, precum și 
pentru plantele tehnice, în viti
cultură și pomicultură.

Deci, problema densității plan
telor la hectar constituie una din 
cerințele esențiale pentru toate do
meniile agriculturii. Ministerul, 
Academia de Științe Agricole, or
ganele agricole, toate forțele de 
care dispunem în agricultură tre
buie să respecte cu fermitate aces
te obligații. Prin măsuri ce se pot 
lua imediat, putem realiza ușor 
producții de 4 000—5 000 kg de po
rumb la hectar, și, în general, pro
ducții mari, stabile, la toate 
culturile.

Se impune, totodată, să se acțio
neze foarte hotărît pentru a realiza 
producția de legume în conformitate 
cu planul. Dispunem și în această 
privință de tot ce este necesar. în
treaga suprafață cultivată cu le
gume să fie amplasată numai în 
terenuri irigate. Ministerul Agri
culturii, organele sale au obligația 
să realizeze acest obiectiv împreu
nă cu comitetele județene de partid 
și consiliile populare comunale. 
Producțiile stabilite în plan sînt 
cu mult sub ceea ce se obține în 
alte țări ; deci este pe deplin posi
bil să realizăm aceste producții de 
legume, asigurînd o bună aprovi
zionare a populației, precum și re
zerve pentru export. S-au făcut, 
în această privință, lucruri bune. 
Multe județe care, cu 3 ani în 
urmă, cereau legume și cartofi 
pentru consum, s-au dovedit a fi 
nu numai producătoare, dar și ex
portatoare de legume. Nu există 
acum județ care să nu-și poată 
produce legumele și cartofii de 
care are nevoie — sigur, în zonele 
corespunzătoare pentru aceasta. •

Trebuie asigurate răsadurile ne
cesare, precum și răsaduri de re
zervă, pentru că numai astfel vom 
putea obține producții bune de 
legume. Unii, cînd bate grindina, se 
declară mulțumiți și zic : nu-i ni
mic, mă duc la ADAS și justific, 
în loc ca a doua zi să pună plante 
noi, încep să facă documentația 
pentru a încasa despăgubiri de la 
ADAS. Nu așa trebuie să se 
procedeze ! Cu banii nu poți să 
înlocuiești legumele pierdute. O- 
bligația organelor locale este de 
a se îngriji să obțină producție 
agricolă, nu de a întocmi docu
mente pentru justificări. Acestei 
mentalități greșite — care începe 
de sus, de la Ministerul Agricultu
rii — trebuie să-i punem capăt cu 
hotărâre. Cu despăgubiri de la 
ADAS, nu putem aproviziona 
țara ! Trebuie să înțelegem că 
obligația organelor agricole, a con
siliilor populare, a comitetelor ju
dețene, a ministerului este să se 
ocupe de producție — și eu doresc 
să nu ne mai întîlnim. cu lipsa de 
răspundere care s-a manifestat în 

i anul. 1977, Producția . de > rjegume 
• trebuie realizată în orice-condiții. 
. l'rgbuie să strîngem — inclusiv 
pentru conserve — pînă la 15—20 
septembrie toată producția de to
mate și alte legume, în afară de ră- 
dăcinoase și varză. Ceea ce mai pu
tem obține după această perioadă, 
să fie în plus ! în acest fel să fie 
întocmit planul fiecărei unități, al 
fiecărui comitet județean !

în ce privește viticultura și po
micultura, avem programe foarte 
bune. Le-am discutat în plenare, 
la Congresul agriculturii de acum 
un an — le cunoașteți. Unele s-au 
aplicat cu rezultate bune, obținîn- 
du-se producții de 25—30—35 
chiar 40 000 kg mere sau pere la 
hectar. Avem peste 300 000 hectare 
cu pomi, între care o parte însem
nată meri și peri. Am putea asigu
ra ușor asemenea cantități de mere 
și pere, încît să nu mai avem ce 
face cu ele. Același lucru este va
labil în ce privește prunii, cireșii, 
vișinii și așa mai departe. Rog să 
se aplice cu hotărîre programele 
stabilite în viticultură și pomicul
tură. Trebuie să extindem soiurile 
productive de care deja dispunem 
în țară. Avem întreprinderi agri
cole care au obținut 20 000 kg de 
struguri la hectar ; dar media pe 
țară este de 4 000, cîte o dată chiar 
mai mică. Este o diferență de 
6—7 ori. Nu mai putem admite 
prelungirea acestei situații. Nu 
mai vorbesc de plantele tehnice 
pentru care avem, de asemenea, 
programe pe care trebuie să le 
realizăm.

în ce privește zootehnia, față de 
anul 1975 avem o creștere procen
tuală bună, atît la efective, cît și 
la producția animalieră. Față de 
prevederile planului sîntem însă cu 
mult în urmă. Pe baza programe
lor de creștere a animalelor, a pro
ducției animaliere, am stabilit și 
creșterea consumurilor de produse 
animaliere, de carne, lapte, brînză, 
ouă. Nerealizarea producțiilor sta
bilite afectează buna aprovizionare 
a oamenilor muncii. Iată de ce tre
buie acționat cu toată hotărîrea 
pentru respectarea sarcinilor pri
vind efectivele și greutatea la 
tăiere.

M-am referit ieri în intervențiile 
mele la problema natalității. Reali
zarea unui indice de natalitate de 
85 la sută la efectivele de vaci și 
juninci pe care le avem acum ar 
însemna un plus anual de peste 
450 000 de animale. E greu să ac
ceptăm, de asemenea, indicele, de 
mortalitate de 7 la sută la miei și 
de 14 la sută la purcei. Trebuie să 
se pună capăt cu hotărîre indisci
plinei, tăierilor sub greutatea sta
bilită prin lege !

încă din anul acesta trebuie să 
luăm măsuri hotărîte pentru res
pectarea indicelui de natalitate 
prevăzut. Aceasta însă presupune 
conducerea acestui proces, nu lă
sarea lui la voia întîmplării. Tre
buie controlat săptămînal procesul 
biologic care asigură fătările și 
realizarea indicelui de natalitate, 
corespunzător. Cu disciplină și or
dine vom putea chiar depăși efec
tivele stabilite, asigurînd în felul 
acesta creșterea veniturilor coope
rativei, ale fiecărui cooperator, 
precum și fondul de stat necesar, 
produse suplimentare pentru coo
peratori. Trebuie să facem totul ca 
în anul acesta, pe seama creșterii 
producției la carnea de pasăre 
și de porcine, să recuperăm 
rămînerea în urmă. Rog comitetele 
județene, consiliile populare, direc
țiile agricole, toate celelalte organe 
agricole — să ia, în acest scop, 
toate măsurile ce se impun.

Atrag foarte serios atenția asu
pra creșterii greutății animalelor 
la tăiere. O creștere cu 10 la șută 
în greutate, la întregul nostru efec
tiv' destinat tăierii, ne-ar • asigura 
120 000—140 060 «Sail chiar 150 000 
tone' 'tTe' "carne în plus. Acționînd 
pe această cale, putem realiza 
chiar în anul acesta o cantitate de 
carne de cel puțin 100 000 de tone 
în plus, ceea ce se va reflecta în- 
tr-o mai bună aprovizionare a 
populației și într-un disponibil 
pentru export. Nu vreau să mai 
insist asupra acestei probleme. 
Cred că este clar că trebuie să 
trecem imediat la măsuri hotărîte 
în această direcție.

Aș dori să atrag atenția asupra 
necesității predării în întregime a 
produselor la fondul de stat Exis
tența fondului centralizat de pro
duse agricole constituie o necesi
tate pentru buna aprovizionare a 
populației, pentru menținerea pre
țurilor la nivelul stabilit de partid 
și guvern. ' Este adevărat, în anul 
care a trecut am asigurat pentru 
populație întreaga cantitate de 
produse agroalimentare planifica
tă ; dar am făcut aceasta pe sea
ma reducerii exportului pe care 
nu-1 facem de dragul exportului, ci 
pentru a importa alte produse de 
care avem nevoie pentru dezvol
tarea economiei naționale, pentru 
a procura o gamă largă de mate
rii prime de bază, fără de care nu 
se pot dezvolta nici agricultura, 
nici industria, nu se poate asigura 
ridicarea generală a țării.

Iată de ce problema livrării la 
fondul de stat a produselor agro
alimentare are o importanță esen
țială. Nu se înțelege bine peste tot 

că suprafețele date în folosință 
cooperatorilor sînt destinate să 
producă o mare parte a produselor 
de care aceștia au nevoie. De ase
menea, fiecare familie trebuie să-și 
crească porc, să țină oi, păsări, o 
vacă și așa mai departe. Este ne
cesar să se înțeleagă bine această 
problemă pentru că nu se mai poate 
admite nerealizarea livrărilor la 
fondul de stat. Livrarea se bazează 
pe un contract, iar contractul este 
obligatoriu ! Toată lumea trebuie 
să înțeleagă acest lucru, atît în
treprinderile agricole de stat, cît 

■ și cooperativele ! Cred că trebuie 
precizate mai bine aceste lucruri 
în fiecare unitate agricolă de stat 
și cooperatistă, în fiecare comună. 
Planul de livrare a produselor a- 
gricole și realizarea lui să consti
tuie una din obligațiile fundamen
tale ale fiecărei unități agricole.

Sînt, de asemenea, juste măsurile 
de care s-a vorbit aici cu privire 
la depozitarea și păstrarea cerea
lelor și altor produse agricole. Nu
mai că am avut impresia că tova
rășii au gîndit că trebuie să vină 
cineva din București să le rezolve 
problema depozitelor pentru pro
dusele agricole. Există, în această 
privință, un program, s-au stabilit 
măsuri. Pentru porumb, s-a sta
bilit să se treacă la executarea de 
pătule. Dacă se depozitează în 
mod corespunzător în pătule cu 
aerisire, care nu necesită nici 
combustibil, porumbul nu se stri
că. Realizarea în fiecare județ, în 
fiecare comună și unitate agricolă, 
de pătule pentru porumb este o 
obligație care trebuie neapărat în
deplinită anul acesta. Trebuie să 
producem cît mai ieftin, să chel
tuim cît mai puțin cu transportul 
și depozitarea, pentru a crește 
rentabilitatea, eficiența, pentru a 
spori produsul net, venitul net, 
deci veniturile membrilor coopera
tivelor, inclusiv ale președinților și 
inginerilor, creșterea bunăstării 
lor. Orice cheltuială suplimentară 
duce la diminuarea venitului net, 
la micșorarea veniturilor oameni
lor muncii. în fiecare unitate, în 
fiecare județ, să se treacă la mă
suri concrete pentru rezolvarea 
problemelor depozitării cu mij
loace simple, cît mai ieftine, care 
să se execute de către locuitorii 
coititlnei,' d'e';'eâtre membrii ‘fiecărei 
unități agricole.

Deoarece am vorbit despre pro
blema creșterii animalelor, aș spu
ne cîteva cuvinte și despre asigu
rarea bazei furajere, despre folo
sirea furajelor grosiere, a fînețelor 
și pășunilor. Este timpul să înțe
legem că pentru furajarea cores
punzătoare a animalelor trebuie să 
asigurăm, în primul rînd, producții 
mari de furaje în fiecare unitate, 
în același timp, trebuie să trecem 
cu hotărîre la folosirea resurselor 
grosiere. Paiele și cocenii trebuie 
folosiți .în furajarea animalelor, 
așa cum s-a făcut de sute de ani ; 
cu o singură modificare, și anume 
să le prelucrăm, să le înnobilăm, 
să le sporim valoarea nutritivă și 
să sporim gradul de asimilare. 
Trebuie interzis cu desăvîrșire să 
se mai dea foc furajelor pe cîmp. 
Totul trebuie strîns, prelucrat, 
depozitat. De asemenea, trebuie să 
strîngem fînețele, să îmbunătățim 
pășunile. Practica a dovedit că pot 
să se obțină de trei-patru-cinci ori 
mai multe furaje și finețuri pe 
suprafețele pe care le avem — a- 
ceasta fiind o mare rezervă nefo
losită.

Am mai vorbit despre necesita
tea de a acorda o atenție deosebi
tă culturilor duble, atît la porumb, 
cît și la alte culturi furajere — a- 
ceasta este o altă cale importantă 
de a obține baza necesară bunei 
furajări a animalelor.

Nu doresc să mă mai opresc 
asupra altor probleme. Am insis
tat asupra cîtorva aspecte legate 
de producție, pentru a înțelege că 
este necesar să facem o cotitură 

•Radicală în preocuparea pentru a- 
gricultură. Calitatea nouă de care 
am vorbit la Conferința Națională, 
saltul de la acumularea cantitativă 
la o calitate superioară, trebuie să 
se producă și în agricultură. A- 
ceasta presupune transformarea 
într-o nouă calitate a muncii tu
turor oamenilor care se ocupă de 
agricultură, a organelor agricole, a 
organelor de partid, a cooperative
lor și celorlalte unități agricole. 
Aceasta trebuie să se oglindească 
într-o nouă atitudine față de mun
că a tuturor celor ce lucrează în 
agricultură, atît în întreprinderile 
de stat, cît și în cooperative, pre
cum și a țăranilor cu gospodărie 
individuală. Trebuie să facem totul 

, ca, începînd de anul acesta, să ob
ținem o schimbare radicală în ac
tivitatea din agricultură, să reali
zăm un spor substanțial al produc
ției agricole, atît vegetale, cît și 
animaliere.

în ce privește activitatea Acade
miei de Științe Agricole și proble
ma semințelor în general, fără în
doială crlticile aduse aici sînt jus
te. Nu vreau să minimalizez de
loc — și cred că nici tovarășii care 
au vorbit aici n-au avut intenția 
să o facă — ceea ce s-a realizat în 
domeniul producerii semințelor de 
înaltă productivitate. Numai că 
ceea ce am obținut acum zece ani 
nu mai corespunde, nu mai e bun 
acum. Tovarășii de la Academia 
de Științe Agricole se mulțumesc 
cu ceea ce au realizat cu cîțiva 
ani în urmă și nu înțeleg că tre
buie să mergem mai departe. Tot 
ceea ce s-a spus astăzi nu se spu
ne prima oară, atît în ce privește 
realizarea de hibrizi timpurii și 
mai rezistenți, cît și altele. Se im
pune ca tovarășii de la Academia 
de Științe Agricole, din cercetarea 
și învățămîntul agricol să tragă 
concluzii practice, să treacă la mă
suri mai hotărîte pentru a ține pa
sul cu cerințele producției, cu ceea 
ce se realizează pe plan mondial. 
Fiecare institut de învățămînt su
perior agricol, cu stațiunile respec
tive, sub conducerea Academiei de 
Științe Agricole, să poarte răspun
derea pentru o anumită zonă. Va 
trebui., să asigurăm cercetarea in 
raport de zonele în care e împăr
țită țara, desigur; după norme pre
cise, d.upă cerințele biologice sta
bilite în Institutul central. Produ
cerea seminței să se facă în uni
tăți specializate, de stat și coope
ratiste, sub conducerea și controlul 
cercetării, care trebuie să răspundă 
de sămînță pentru întreaga pro
ducție, inclusiv pentru producția 
din cultura mare.

Să legăm mult mai serios și ve
niturile cercetării de producția 
agricolă realizată în cîmp, în cul
tura mare. în raport de aceasla 
trebuie să fie stabilite veniturile 
cercetătorilor.

în mod hotărît trebuie să anga
jăm în această muncă întregul 
învățămînt agricol, stațiunile, ast
fel ca rapid, încă din acest an, 
fără multe discuții, să trecem la 
aplicarea acestor măsuri. Să reali
zăm legarea învățămîntului de 
practică, de viață, ridicînd nivelul 
formării inginerilor, specialiștilor 1 
Să aplicăm în viață măsurile pri
vitoare Ia ridicarea nivelului de 
cunoștințe profesionale al oameni
lor muncii, atît din agricultura coo
peratistă, cît și de stat, precum și 
al celor din zonele necooperativi- 
zate. Ministerul Agriculturii, îm
preună cu Ministerul învățămîntu
lui, trebuie să treacă la aplicarea 
măsurilor și orientărilor stabilite. 
Nu este vorba — cum am spus — 
să luăm alte măsuri, ci să aplicăm 
ceea ce am stabilit.

S-au adus multe critici, îndrep
tățite, Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini. S-a vorbit 
însă mai puțin de lipsurile stațiu
nilor de mecanizare. Noi avem 
astăzi în stațiuni circa 130 000 
tractoare. în 30 de zile lucrătoare, 
într-un singur schimb, se pot efec
tua toate arăturile. Dar dacă avem 
în vedere că la arat se mai poate lu
cra și în două schimburi, atunci 
reiese că rezerva este și mai mare. 
Deci nu problema numărului de 
tractoare se pune acum, ci a fo
losirii lor raționale, a organizării 
mai bune a muncii în S.M.A.-uri. 
Avem și alte mașini, aproximativ 
suficiente, în afară de cîteva men
ționate aici, privind strînsul po
rumbului, cartofilor și sfeclei. De 
asemenea, mecanizarea furajării 
prezintă minusuri ; toate acestea 
se pot ușor remedia — și trebuie 
rapid să acționăm pentru a le rea
liza atît cantitativ, cît și calitativ.

în această privință și- guvernul 
trebuie să fie mai exigent. Trebuie 
realizată, în primul rînd, unifica
rea celor două institute de cer
cetare de mașini agricole, de la 
Agricultură și de la Construcția 
de Mașini. Aceste institute trebuie 
rapid unificate, legîndu-le și de 

- producția agricolă și de producția 
de mașini agricole. Nu se pot rea
liza mașini agricole din birou, fără 
cunoașterea producției agricole, 
fără verificarea mașinilor, chiar 

zilnic, în contact cu producătorii. 
Constructorul de mașini trebuie să 
meargă în unitățile agricole, în sta
țiunile de mecanizare, să vadă cum 
funcționează mașinile.

Acolo să conceapă și să se cre
eze mașinile agricole, nu în birou! 
Să punem cu hotărîre capăt aces
tei stări de lucruri ! Dispunem 
acum de forțe care pot asigura 
producerea întregii game de ma
șini agricole necesare.

în același timp, se pune însă și 
problema activității stațiunilor de 
mecanizare, a folosirii parcului de 
mașini. Mă așteptam să fie serios 
dezbătută aici problema introduce
rii ordinii și disciplinei în activi
tatea stațiunilor de mașini agri
cole. Există un frust central, există 
un ministru adjunct, dar se ocupă 
slab de aceste probleme. A slăbit 
exigența, controlul, disciplina și 
ordinea în stațiunile de mecani
zare. Iată de ce trebuie să trecem 
la măsuri hotărîte în această pri
vință.

Să nu privim lucrurile izolat. 
Problema producției mașinilor și 
pieselor" de schimb și a calității 
lor este una : dar folosirea rațio
nală și îngrijirea parcului de ma
șini, exploatarea lui rațională nu 
este cu nimic mai puțin impor
tantă. Avem o bază foarte seri
oasă — zeci de ateliere centrale, 
numeroase județene, apoi la fie
care stațiune, acestea dispunînd 
de circa 700 de ateliere, plus ate
lierele din secțiile existente în co
operativele agricole. în această re
țea lucrează zeci de mii de oa
meni, care pot asigura ca parcul 
de mașini agricole să funcționeze 
în întregime.

Vreau să fiu bine înțeles, am 
critici serioase și cerințe mari față 
de industria construcțiilor de ma
șini ; dar aceasta nu justifică de
fecțiunile și lipsa de răspundere, 
foarte gravă, din sectoarele de me
canizare a agriculturii. Insist a- 
supra acestor probleme pentru că, 
pe lîngă crlticile juste făcute aici 
la adresa Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, sînt mul
te probleme care depind de Mi
nisterul Agriculturii, de sectorul 
central de mecanizare, de unități
le de întreținere și reparații, de 
fiecare secție de mecanizare, atît 
din cooperative, cît și din între
prinderile agricole de stat. Tre
buie să punem ordine și disciplină 
îrt această'privință"!

■S-au ridicat ■• aici unele probleme 
legate-' de' lucrările de investiții 
generale. S-a vorbit de necesita
tea de a se asigura unități de con
strucție pentru efectuarea lucrări
lor stabilite. Cred că, în această 
privință, lucrurile s-au pus cu to
tul pe dos. Nici o întreprindere de 
construcție nu trebuie să vină să 
realizeze construcțiile din agricul
tură ! în fiecare unitate de stat și 
cooperatistă să se creeze brigăzi 
de constructori ! Nu pot să 
fiu de acord cu cei care au 
cerut să vină întreprinderile să 
le realizeze lucrările de construc
ții. în agricultură, inclusiv în com
plexele agricole, aceste lucrări tre
buie realizate cu forțele existente 
la sate, cu unitățile de construc
ții din comune. Ministerul Agri
culturii trebuie să pună la dispo
ziția fiecărei unități toate proiec- 
tele-tip multiplicate, cu explicații
le corespunzătoare în caiet. Să se 
trimită gratis proiectele-tip fiecă
rei unități agricole, fiecărui primar 
din comună, inclusiv președintelui 
Consiliului popular județean. (Vii 
aplauze).

în ce privește problemele îmbu
nătățirii conducerii agriculturii, în 
conformitate cu cele stabilite, sînt, 
de asemenea, necesare măsuri ho- 
tărite. Conducerile întreprinderilor 
agricole de stat, consiliile de 
conducere, adunările generale tre
buie să-și îndeplinească în între
gime atribuțiile și rolul ce le 
revin. Să se dezbată în aceste or
ganisme toate problemele de 
bază; cei ce lucrează în unitățile 
agricole de stat să participe atît 
la stabilirea măsurilor, cît și la 
realizarea lor în practică. Același 
lucru este valabil și pentru con
siliile de conducere din coopera
tive și consiliile intercooperatiste. 
Avem suficiente organisme, ele 
trebuie să lucreze. Adunarea ge
nerală este forul suprem, al coo
perativei, ea să hotărască asupra 
tuturor- problemelor, în cunoștință 
de cauză, 'discutând deschis ce tre
buie făcut pentru îmbunătățirea 
activității cooperativei sau unită
ții agricole, pentru creșterea ve
niturilor oamenilor muncii. Toate 
consiliile intercooperatiste să-și 
îndeplinească atribuțiile prevă
zute în lege. Nu doresc să mă mai 
opresc asupra lor, vă sînt cunos
cute, trebuie să se treacă hotărît 
la realizarea lor în viață.

Să legăm mai strîns întreprin
derile de mecanizare de producția 
agricolă din cooperativă. între
prinderile de mecanizare să răs
pundă nemijlocit de activitatea pe 
care o desfășoară în cooperativă, 
de producția ce se realizează.

Să ne ocupăm, de asemenea, în
deaproape, de soluționarea proble
melor privind creșterea producției 
în zonele necooperativizate, așa
(Continuare in pag. a IlI-a)
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cum s-a discutat la Congresul 
agriculturii. Nu vreau să mă opresc 
acum asupra acestor probleme; 
sînt cunoscute măsurile ce s-au 
luat. între timp s-au pus la punct 
și proiectele de statut pentru aso
ciațiile din diferite domenii — vi
ticultură, pomicultură, creșterea 
animalelor. Unele lucrări care 
costă mai scump pot fi realizate 
în comun, se poate realiza o va
lorificare mai bună a. producției 
realizate, pentru creșterea venitu
rilor țăranilor din zonele necoo- 
perati vizate.

Toate acestea cer, în primul 
rînd, ca organele agricole județe
ne. uniunile județene ale coope
rativelor,, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Ministerul Agriculturii să 
treacă hotărît la îmbunătățirea sti
lului și metodelor de muncă. Să 
nu se mulțumească cu indicații și 
instrucțiuni, considerînd că astfel 
și-au îndeplinit atribuțiile. Trebuie 
să acorde' o asistență tehnică ca
lificată, să exercite un control ca
lificat, să ajute la înfăptuirea în 
viață a măsurilor de care depinde 
obținerea producțiilor stabilite.

Se impun, de asemenea, măsuri 
pentru creșterea răspunderii ce re
vine tuturor consiliilor populare în 
creșterea producției agricole. Nu 
există problemă, începînd cu folo
sirea fondului funciar și terminînd 
cu depozitarea recoltei și predarea 
la fondul central, inclusiv cu asi
gurarea veniturilor oamenilor 
muncii din agricultură, de care să 
nu răspundă și consiliile populare.

Doresc să subliniez, totodată, 
răspunderea și rolul organizațiilor 
de partid din fiecare unitate agri
colă, al comitetelor comunale și, 
desigur, al comitetelor județene de 
partid. în agricultură — în coope
rative, S.M.A.-uri și întreprinderi
le de stat — lucrează aproape 
800 000 de membri ai partidului. 
La sate mai sînt încă peste 200 000 
membri ai partidului, care și ei 
trebuie să contribuie la realizarea 
sarcinilor din agricultură. Avem 
deci, în agricultură, o forță poli
tică uriașă. Să facem totul ca or
ganizațiile de partid din fiecare 
unitate, din fiecare comună, să-și 
îndeplinească misiunea de a uni 
eforturile tuturor oamenilor mun
cii în realizarea sarcinilor ce le 
stau în față.

Să acordăm mai multă atenție 
perfecționării cunoștințelor cadre
lor, ale tuturor oamenilor muncii. 
Să intensificăm activitatea politi- ț 
co-educativă, care constituie o ’. 
parte integrantă a sarcinilor ce ne 
revin. Avem, este adevărat, în a- 
ceasță privință, rezultate bune. 
Vedem, permanent, la televiziune, 
muite manifestări artistice ; nu 
există comună, nu există unitate 
unde să nu se desfășoare o anu
mită activitate culturală. Dar, așa 
cum am mai menționat, activita-" 
tea politico-educativă și culturală 
să nu fie un scop în sine ; ea tre
buie să ducă la ridicarea conștiin-, 
ței maselor de oameni ai muncii 
— și acest lucru trebuie să se re
flecte în felul în care se realizea
ză sarcinile de creștere a produc

Realizări în muncă, in îndeplinirea planului
în industria Capitalei 

Bilanț pozitiv 
în prima lună a anului
Oamenii muncii din întreprinde

rile industriale bucureștene, hotăriți 
să-și îndeplinească exemplar anga
jamentele asumate în chemarea la 
întrecerea pe acest an lansată de 
organizația de partid a Capitalei 
către toate organizațiile județene 
de partid, au realizat în luna ia
nuarie o producție industrială su
plimentară de aproape 100 milioa
ne lei. Printre altele, au fost 
realizate, peste prevederile pla
nului, 470 tone oțel aliat. 105 
tone laminate finite pline, 400 
tone țevi din oțel pentru ex
tracție, 5 locomotive pentru linii 
magistrale. 40 autobuze, 5 890 apa
rate de radio, aparate de măsură 
și control electronice însumind 11 
milioane lei, produse ale industriei 
de mecanică fină, optică, echipa
ment și elemente pneumatice de 
peste 10 milioane lei, medicamente 
în valoare de 9 milioane lei, 333 000 
mp țesături, 180 tone uleiuri co
mestibile ș.a. De subliniat că aces
te sporuri au fost obținute, în cea 
mai mare parte, pe seama produc
tivității muncii, care a crescut cu 
9,4 la sută față de anul trecut. Tot
odată, au fost îndeplinite integral și 
sarcinile prevăzute pentru export. 
(Dumitru TircobV

Succese deosebite 
în industria hunedoreană

Aplicind în practică măsurile sta
bilite pentru înfăptuirea prevederi
lor Programului suplimentar de 
dezvoltare economico-socială a 

ției. Dacă vom desfășura numai 
activitate culturală și vom neglija 
producția, nu vom face nimic ! 
Trebuie să împletim ambele preo
cupări. Este nevoie ca, intr-ade
văr, oamenii să danseze, să cînte 
— dar trebuie să și muncească 1 
Numai din joc nu se poate trăi ; 
pățești ca greierele și furnica ! 
(Animație în sală ; vii aplauze).

Aceasta presupune ca și presa 
noastră, radioteleviziunea, celelal
te mijloace de informare să pună 
permanent accentul pe faptul că 
Festivalul „Cîntarea României“ 
este un festival nu numai al dan
sului și muzicii, ci al muncii crea
toare a poporului, al creației ști
ințifice, tehnice, de artă, o cîntare 
a muncii poporului nostru care 
construiește societatea cea mai 
avansată din lume sub conducerea 
nemijlocită a partidului comunist. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Subliniez încă o dată că orga
nele Ministerului Agriculturii, ce
lelalte organe centrale, inclusiv 
organele Comitetului Central al 
partidului, trebuie să tragă toate 
concluziile din dezbaterile care au 
avut loc în aceste zile și să ac
ționeze cu întreaga răspundere 
pentru soluționarea operativă, la 
timp, a tuturor problemelor, în 
vederea înfăptuirii în cele mai 
bune condiții a planului pe acest 
an, a programului stabilit de Con
gresul al XI-lea .pentru agricultu
ră. Dispunem de tot ce este nece
sar și sînt convins că vom obține, 
încă în acest an, rezultate bune în 
activitatea din agricultură. (Aplau
ze prelungite).

Aș dori să mai atrag atenția a- 
supra necesității de a se lua toate 
măsurile pentru buna realizare a 
planului în industrie. Să acordăm 
o atenție deosebită atît problemei 
investițiilor, unde anul trecut am 
avut serioase rămîneri în urmă, 
cît și realizării în întregime a con
strucțiilor de locuințe. Ținînd sea
ma de rămînerile în urmă de anul 
trecut, trebuie să luăm măsuri se
rioase pentru a realiza în întregi
me, pînă la sfîrșitul anului, fon
dul de locuințe stabilit prin plan. 
Va trebui ca, eventual, unele din 
lucrările neproductive să le mai 
amînăm. Dintre lucrările social - 
culturale, locuințele sînt pe pri
mul plan ! După aceea vin școlile, 
lucrările legate de dezvoltarea re
țelei de sănătate și celelalte. Mij
loacele materiale și bănești, forța 
de muncă trebuie îndreptate spre 
lucrările productive și spre locu
ințe. Să eliminăm ceea ce ne îm
piedică să concentrăm forțele spre 
lucrările productive și spre locu
ințe. Trebuie să luăm toate măsu
rile pentru a realiza planul de in
vestiții în cele mai bune condiții.

Doresc ca, atît pentru industrie 
cît și pentru agricultură, să atrag 
din nou atenția asupra realizării 
exportului. Exportul este o obliga
ție pentru toate unitățile industria
le și agricole, pentru toate comite
tele județene — nu mai vorbesc de 
ministere și celelalte organe econo
mice. Să luăm toate măsurile ca în 
fiecare unitate, în fiecare județ să 
se realizeze în întregime producția 
planificată pentru export

țării, oamenii muncii din industria 
județului Hunedoara au încheiat 
prima lună a acestui an cu reali
zări de prestigiu. în cadrul între
cerii socialiste, siderurgiștii hune- 
doreni continuă să ofere un exem
plu demn de urmat. Ei au produs, 
in luna ianuarie, peste sarcinile 
planificate, 2 348 tone fontă, 3 649 
tone oțel Martin și electric, peste 
2150 tone lafhinate finite, impor
tante cantități de cocs metalurgic 
și minereu aglomerat. în ritm sus
ținut au început noul an de muncă, 
și colectivele din celelalte ramuri 
industriale ale județului care, in 
luna ianuarie, au realizat supli
mentar peste 28 milioane kWh 
energie electrică, 226 tone mașini 
și utilaje pentru industria metalur
gică, 6 200 mp dale mozaicate și 
placaje de marmură, peste 1 740 
mc de bușteni, lemn de mină și 
pentru celuloză. (Sabin Ionescu).

Minereu peste plan
Prin desfășurarea întrecerii so

cialiste în cel de-al treilea an al 
cincinalului, avind ca generic cu
cerirea trofeului „Diamant de Ma
ramureș", numeroase colective de 
muncă din abatajele bazinului ne- 
feros băimărean înscriu noi și grăi
toare fapte de muncă. Așa, de pil
dă, prin extinderea unor tehnolo
gii moderne de exploatare, moder
nizarea transportului în subteran 
și utilizarea la parametrii supe
riori a utilajelor, minerii de la 
Ilba au extras, peste sarcinile de 
plan ale lunii ianuarie, 4 000 tone 
de minereu de bună calitate. La 
rindul lor, colectivele de mineri, 
maiștri și ingineri de la Exploa
tarea Herja au realizat, suplimen
tar, 1 600 tone minereu, în timp ce 
ortacii lor de la Săsar și Baia 
Șprie au înregistrat și ei însemna
te sporuri de producție.

Trebuie să ne gîndim și la unele 
măsuri de îmbunătățire a condiții
lor de cointeresare materială, Am 
în vedere ca și in agricultură să 
legăm, mai mult decît pînă acum, 
veniturile de activitatea de produc
ție, inclusiv pentru ingineri și pre
ședinți, pentru conducătorii I.Ab
urilor, mecanizatori și conducători 
ai stațiunilor de mecanizare. Veni
turile lor trebuie nemijlocit legate 
de producțiile ce se obțin acolo 
unde lucrează, de rezultatele din 
unitățile respective. Pe lîngă ceea 
ce am stabilit în legătură cu pro
ducțiile suplimentare obținute — 
să asigurăm o participare mai 
mare la beneficii a celor care con
tribuie direct la realizarea benefi
ciilor suplimentare, fără a mai li
mita la trei retribuții anual cum 
facem acum. Desigur, cu condiția 
obținerii unor producții fizice și 
unor beneficii suplimentare reale. 
Dacă a fost programată o produc
ție de 5 000 kg de porumb la hec
tar într-o cooperativă sau într-un 
I.A.S. și se obțin 7 000 — cei ce 
lucrează în unitate, inclusiv ingi
nerul și directorul, vor putea primi 
un venit corespunzător în plus. Si 
pe mecanizatori trebuie să-i legăm 
de producție și de veniturile su
plimentare obținute în unitatea a- 
gricoJă- de producție în care lu
crează.

Atrag atenția atît celor din agri
cultură, cît și celor din industrie 
că încă anul acesta vom renunța 
la producția globală în calcularea 
plății retribuțiilor și premierilor, 
pentru că aceasta e o cale ce îm
pinge la cheltuieli suplimentare, la 
consumuri mari. Vom trece, proba
bil, la producția fizică și la venitul 
net. (Aplauze puternice),.

Mă gîndesc că, pînă în martie, 
să stabilim măsuri pentru o mai 
mare cointeresare privind predarea 
la fondul de stat și realizarea ex
portului. Spre exemplu, în condi
țiile realizării efectivelor de anima
le și livrării în întregime a pro
duselor animaliere la fondul de 
stat, ceea ce se realizează peste 
prevederile planului să rămînă, în 
proporție de 25—40 la sută, în ju
deț, pentru a fi folosit la creșterea 
fondului de aprovizionare local. 
Din această cantitate, județul ar 
fi bine să lase o parte în coppera- 
tiva sau unitatea agricolă respecti
vă, pentru îmbunătățirea aprovi
zionării. (Vii aplauze). Repet, a- 
ceasta să se facă numai în condi
țiile realizării efectivelor stabilite 
și livrării producției planificate la 
fondul de stat.

Va trebui să procedăm similar și 
la legume și la alte culturi. Nu mă 
gindesc să mergem în această pri
vință la cereale, deocamdată, ți
nînd seama că noi asigurăm din 
fondul de stat, în general, aprovi
zionarea populației cu pîine și alte 
produse.

Probabil că în același fel va tre
bui să procedăm și în ce privește 
exportul. Celor care au livrat la 
export — asimilînd aceasta cu li
vrarea la fondul de stat — trebuie 
să le revină o anumită parte din 
valuta realizată peste plan. Suma 
în valută pe care o dăm O.N.T.- 
ului astăzi în scopul desfășurării 
turismului în străinătate s-o dăm

Prin creșterea 
productivității muncii
Intensificîndu-și eforturile .pen

tru îndeplinirea exemplară a pre
vederilor de plan și a sarcinilor 
ce le revin din Programul supli
mentar de dezvoltare economico- 
socială a țării, colectivele de mun
că din exploatările și întreprinde
rile aparținind Centralei minereu
rilor din Deva au încheiat prima 
lună a anului cu o depășire de 
1 900 000 lei la producția globală și 
de 1 150 000 lei la producția-marfă. 
Sporul de producție obținut con
firmă eficiența măsurilor stabilite 
și aplicate la fiecare unitate pen
tru creșterea randamentului acti
vității productive în subteran și la 
uzinele de preparare, măsuri con
cretizate in perfecționarea organi
zării producției și a muncii, îm
bunătățirea indicilor de utilizare a 
mașinilor și instalațiilor din do
tare, extinderea metodelor de lu
cru de mare randament. Producti
vitatea muncii a înregistrat o creș
tere de 7,5 la sută față de reali
zările din anul trecut, depășin- 
du-se cu 0,4 la sută sarcina stabi
lită pe luna ianuarie la acest in
dicator.

in plus față de prevederi
Generalizînd experiența bună de 

anul trecut privind utilizarea la pa
rametri ridicați a agregatelor și in
stalațiilor, organizarea superioară a 
activității productive, prelucrarea 
și valorificarea superioară a ma
teriilor prime, colectivul întreprin
derii de produse refractare din 
Alba Iuha a intrat in cea de-a 
doua lună a anului cu o producție 
suplimentară în valoare de peste 

județului pentru a trimite în ex
cursii peste hotare oameni din 
întreprinderea sau cooperativa care 
a dat produse peste plan la export. 
(Aplauze puternice). Același lu
cru ne gîndim să' facem șl în 
industrie, în așa fel îneît din suma 
pe care o dăm acum O.N.T.- 
ului pentru trimiterea de turiști în 
străinătate, atît în țări socialiste, 
cit și pe valută liberă, o parte să 
o dăm direct oamenilor muncii din 
întreprinderile care au realizat va
luta respectivă pentru a merge în 
excursii în străinătate ! (Aplauze 
puternice).

Dorim ca realmente să aducem 
îmbunătățiri, astfel ca, pe lîngă 
creșterea retribuției pe care am 
stabilit-o, să realizăm și prin alte 
sisteme de cointeresare o sporire 
a veniturilor, cei care produc și 
aduc o contribuție mai mare la 
creșterea venitului național, a bo
găției naționale, urmînd să pri
mească mai mult. Acesta este 
principiul socialist al retribuției, 
al veniturilor după muncă, după 
contribuția adusă direct la crește
rea avuției naționale ! (Aplauze 
puternice).

în acest sistem vom cuprinde, 
într-o formă corespunzătoare, șl 
cercetarea, atît la producție, cît și 
la beneficii suplimentare și la tu
rismul în străinătate ; desigur, pe 
baza rezultatelor obținute în pro
ducție. (Aplauze puternice).

Acestea sînt cîteva lucruri la 
care 'ne gîndim. Am vrut numai 
să le enunț, pentru a arăta că tre
buie să găsim noi forme prin care 
cei ce muncesc, pe baza rezulta
telor muncii lor, a rezultatelor 
bune obținute, să poată avea ve
nituri și avantaje suplimentare 
pentru efortul depus și contribuția 
adusă.

în încheiere, doresc să subliniez 
încă o dată că mijloacele de care 
dispunem — materiale și umane 
— ne asigură condiții pentru a 
îndeplini în cele mai bune condi
ții programele stabilite. Acum, 
hotărîtoare este munca, activitatea 
practică — de sus pînă jos, pînă 
la fiecare colectiv de oameni ai 
muncii — pentru realizarea, în 
viață a celor hotărîte. Sînt.convins 
că toate unitățile agricole, organi
zațiile de partid, toți comuniștii 
și oamenii muncii din agricultură 
vor face totul pentru realizarea 
obiectivelor trasate de Congresul 
al XI-lea și de Conferința Națio
nală, pentru creșterea contribuției 
agriculturii la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
la ridicarea bunăstării și fericirii 
întregului nostru popor. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Cu această convingere, vă urez 
dumneăvoastră, tuturor comuniști
lor și oamenilor muncii din agri
cultură, fără deosebire de națio
nalitate, succese tot mai mari, 
multă sănătate și fericire 1 (Aplau
ze puternice, urale prelungite. Se 
scandează îndelung : „Ceaușescu- 
P.C.R.", Cei prezenți în sală ova
ționează îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comite
tul Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

a MMM Pift Executiv
al C. 0. al P. C. 0, a BMi Permanent 

al CkMb Sum al Dezvoltării 
Emoeh si Snriale si a Consiliului 

de Biliari ai IMici Soci&s România

1,5 milioane lei. Pe această bază, 
unitatea a furnizat industriei me
talurgice, peste prevederi, mai mult 
de 150 tone șamotă, mortar refrac
tar și alte produse.

Produse livrate 
suplimentar

întreprinderile industriale din 
județul Argeș au înregistrat, de la 
începutul anului, importante depă
șiri de plan. Suplimentar și de o 
calitate mai bună au fost livrate 
economiei peste 1 000 tone polieti
lenă și 200 autoturisme, 400 mp 
parchet și P.F.L.. 44 000 mp țesă
turi, precum și importante cantități 
de produse electronice, de cerami
că, confecții-textile. Succesele se 
datoresc, în principal, creșterii in
dicelui de productivitate a muncii, 
prin folosirea cu randament sporit 
a mașinilor și utilajelor, a forței 
de muncă. (Gheorghe Cîrstea).

Rezultate 
ale constructorilor 

de nave
Constructorii de nave din Dro- 

beta-Turnu Severin au lansat, 
in prima lună a anului, un 
cargou de 2 400 tdw, două șalande 
autopropulsate — una de 940 mc 
și alta de 500 tone — și o ga- 
bară de 1 000 tone, depășind, ast
fel, producția-marfă cu 3 milioane 
lei. Succesul, care constituie cel 
mai înalt nivel de realizări lunare 
al șantierului în actualul cincinal, 
a permis un bun demaraj în activi
tatea din acest an. El are la bază 
buna pregătire a producției, extin
derea modulării, agregatizării, su
durii automate și a altor procedee 
avansate de lucru. (Agerpres).

(Urmare din pag. I)
calea prosperității și civilizației socialiste. Suc
cesele dobîndite în anul 1977 sînt rodul activi
tății neobosite, creatoare a clasei muncitoare, a 
țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, a între
gului popor, care, strîns unit în jurul partidului, 
înfăptuiește neabătut politica sa internă și ex
ternă, ce corespunde intereselor fundamentale 
ale națiunii noastre, înfloririi continue a Româ
niei socialiste.

Comitetul Politic Executiv adresează caide fe
licitări organelor și organizațiilor de partid, or
ganelor de stat, conducerilor întreprinderilor, 
muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, țărănimii, 
întregului nostru popor pentru munca însuflețită 
și rezultatele bune obținute în îndeplinirea pla
nului pe 1977.

Comitetul Politic Executiv a relevat, în același 
timp, lipsurile și fenomenele negative manifes
tate în activitatea economică din cursul anului 
trecut. A fost criticată nerealizarea, în unele sec
toare, a prevederilor de plan privind producția 
fizică industrială, inclusiv la unele sortimente de 
cea mai mare importanță pentru economia na
țională, pentru dezvoltarea comerțului nostru 
exterior, precum și neîndeplinirea planului la 
producția agricolă, îndeosebi la cereale. Comi
tetul Politic Executiv a criticat, de asemenea, 
rămînerile în urmă și deficiențele manifestate în 
domeniul investițiilor, în specia! în industria chi
mică, energia electrică și agricultură, ca și în 
alte sectoare economice, precum și în construc
ția de locuințe unde volumul lucrărilor a crescut 
în 1977 și ca urmare a distrugerilor provocate de 
cutremur. Au fost relevate, de asemenea, o serie 
de neajunsuri serioase în domeniul organizării și 
desfășurării aprovizionării tehnico-materiale a 
întreprinderilor în conformitate cu obligațiile 
contractuale de plan, cu posibilitățile de care dis
pune economia noastră națională. Comitetul 
Politic Executiv a criticat, totodată, unele lipsuri 
în activitatea consacrată producției pentru export 
si în munca Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale de valorifi
care în condiții ootime a mărfurilor românești pe 
piețe internaționale.

Pornind de la neajunsurile manifestate în 1977, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit sarcinile ce 
revin ministerelor, celorlalte organisme econo
mice, organizațiilor de partid județene, consilii
lor pooulare, conducerilor întreprinderilor, orga
nizațiilor de partid, de masă și obștești, tuturor 
oamenilor muncii. în lunta pentru realizarea pre
vederilor planului pe 1978, a obiectivelor cinci
nalului, a hotărîrilor Congresului al XI-lea.

Comitetul Politic Executiv subliniază că în cen
trul atenției organelor și organizațiilor de partid, 
ministerelor, întreprinderilor trebuie să stea în
făptuirea obiectivului enunțat în Raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională 
a partidului —- și anume trecerea de la acumu
larea cantitativă la o calitate nouă, superioară, 
realizarea unor schimbări pozitive radicale în 
organizarea și conducerea întregii economii, în 
valorificarea superioară și creșterea eficienței 
producției materiale. în scopul înfăptuirii acestui 
obiectiv, de importanță hotărîtoare pentru eco
nomia națională, este necesar să se acționeze cu 
toată hotărîrea pentru realizarea, paralel cu pro
ducția fizică, a tuturor indicatorilor calitativi ai 
olanului, pentru sporirea producției la 1 000 lei 
fonduri fixe prin folosirea intensivă a capacități
lor și valorificarea la un nivel tehnic înalt a ma
teriilor prime și materialelor. Totodată, va trebui 
acționat mult mai energic pentru creșterea pro
ductivității muncii și reducerea costurilor de pro
ducție prin mecanizarea și automatizarea proce
selor de producție, modernizarea dotării teh
nice și perfecționarea tehnologiilor de fabrica
ție, pentru diminuarea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și energie, pentru 
aplicarea rapidă în producție a progresului teh
nic și științific și organizarea, pe baze științifice, 
a producției si muncii. Intensificarea eforturilor 
pentru valorif:carea superioară a materiilor pri
me de care dispunem este îndatorirea esențială 
a tuturor celor ce lucrează în economia noas
tră, de aceasta depinzînd sporirea venitului na
țional, ridicarea gradului de civilizație al țării.

Rezultatele obținute în prima lună a acestui 
an scot în evidență făptui că există toate condi
țiile pentru îndeplinirea cu succes a prevederilor 
planului pe 1978, an hotărîtor al cincinalului, 
care marchează o etapă nouă în înfăptuirea po
liticii de industrializare socialistă și dezvoltare a 
agriculturii. în creșterea și modernizarea forțelor 
de producție pe baza cuceririlor revoluției teh- 
nico-științifice — condiție esențială a progresu
lui continuu, economic și social al țării, a mersu
lui înainte al societății, a ridicării nivelului de 
bunăstare și civilizație al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv își exprimă încre
derea că organele și organizațiile de partid, co
muniștii, toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate. întregul popor vor face totul pen
tru îndeplinirea integrală și în condiții de efi
ciență sporită a sarcinilor de plan pe 1978, a 
angajamentelor asumate, pentru înfăptuirea

obiectivelor stabilite în programul suplimentar, 
pentru transpunerea neabătută în viață a hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului, care deschid națiunii 
perspectiva luminoasă a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre 
comunism.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să se dea 
publicității Comunicatul Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, Comitetului de 
Stat al Planificării și Direcției Centrale de Statis
tică cu privire la îndeplinirea Planului național 
unic al Republicii Socialiste România pe anul 
1977.

în continuarea ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut și aprobat unele propuneri fă
cute de secretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, privind îmbunătățirea 
Legii retribuției.

Pornind de la necesitatea perfecționării con
tinue a relațiilor socialiste de producție, de la 
calitatea de proprietari ai mijloacelor de pro
ducție a oamenilor muncii, de la principiile so
cialiste de repartiție a venitului național, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a propus introducerea 
sistemului participării celor ce muncesc la bene
ficiile întreprinderilor. Astfel, în raport cu apor
tul la îndeplinirea și depășirea planului produc
ției fizice, la sporirea beneficiilor întreprinderii, 
precum și în raport cu vechimea în muncă în în
treprinderea respectivă, personalul muncitor va 
primi, în afara retribuției tarifare, o parte din 
beneficiul obținut de unitatea respectivă. Această 
participare a fiecărui om al muncii la beneficiu 
nu va mai fi limitată la trei retribuții anual. Pe 
această cale se realizează legarea și mai strinsă, 
nemijlocită, â veniturilor fiecăruia de activitatea 
concretă și rezultatele ei, de contribuția la înde
plinirea sarcinilor întregului colectiv. Acest sis
tem urmează să se aplice și în domeniul cerce
tării științifice, legînd veniturile cercetătorilor de 
rezultatele aplicării în producție a roadelor 
muncii tor. ;

Comitetul Politic Executiv a adoptat, de 
asemenea, propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de introducere a modalității de parti
cipare a oamenilor muncii și la beneficiile obți
nute de întreprinderi în realizarea exportului. 
Pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor pro
ducției desținate exportului, pentru desfacerea în 
bune condiții a acesteia pe piața externă, pen
tru contribuția concretă la creșterea cursului de 
revenire a monedei naționale, întreprinderile vor 
primi o parte din beneficiile în valută, urmînd ca 
aceasta să fie destinată organizării excursiilor în 
străinătate ale muncitorilor. Aceasta va duce la 
cointeresarea directă a oamenilor muncii din în
treprinderi, ca și a cercetătorilor, Ia eforturile 
pentru dezvoltarea continuă a exportului.

S-a adoptat, de asemenea, propunerea ca 
unele fonduri pentru cheltuielile sociale din bu
getul de stat să fie repartizate întreprinderilor 
economice, astfel îneît personalul muncitor să 
simtă în mod direct avantajele oferite de socie
tatea noastră, ca rezultat al activității lor pen
tru sporirea avuției socialiste. în acest context 
urmează ca întreprinderile să primească fonduri 
pentru construcția de locuințe necesare persona
lului muncitor ; ele vor putea construi locuințe 
fie în regie proprie, fie prin unitățile de con
strucții ale consiliilor populare.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să se ia 
măsuri ca în viitor să se treacă la calcularea 
retribuției în funcție de producția netă, fizică, 
realizată și livrată, întrucît producția globală, p2 
baza căreia se calculează acum retribuția, nu 
permite o justă comensurare a contribuției fiecă
ruia la creșterea venitului național. Au mai fost 
adoptate și alte hotărîri de modificare a Legii 
retribuției.

îmbunătățirea Legii retribuției, precum și mă
surile prevăzute pentru creșterea mai accentuată 
a nivelului de trai al populației în cincinalul 
1976—1980 constituie o nouă și puternică dova
dă a grijii permanente a partidului și statului 
nostru pentru ridicarea condițiilor de viață, a 
gradului de civilizație al întregului popor, înscri- 
indu-se în politica generală a partidului de con
struire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv își exprimă convin
gerea că aplicarea consecventă a principiilor de 
retribuire în spiritul eticii și echității socialiste va 
stimula capacitățile creatoare ale tuturor oame
nilor muncii din patria noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — care 
vor acționa cu și mai multă energie pentru a 
pune în valoare marile posibilități ale economiei 
noastre, asigurînd îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor economice pe acest an și 
pe întregul cincinal și, pe această bază, ridica
rea bunăstării întregului nostru popor.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca modifi
cările la Legea retribuției să fie supuse dezba
terii publice. \

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, probleme curente ale 
activității de partid și de stat.
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ÎNTR-UN GÎND, ÎNTR-UN GLAS, ȚARA ADRESEAZĂ 
UN VIBRANT OMAGIU TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

„Cu ocazia aniversării zilei dum
neavoastră de naștere și a peste 45 
de ani de activitate în partid, comu
niștii, toți oamenii muncii care -tră
iesc și muncesc pe aceste glorioase 
plaiuri ale „Daciei Romane" vă 
urează din toată inima ani multi si 
rodnici, sincere felicitări și urări de 
fericire, pentru a putea sluji ca și 
pină acum cu tenacitate și dăruire 
comunistă interesele poporului și ale 
patriei noastre socialiste, se spune 
in mesajul COMITETULUI ORĂȘE
NESC BECLEAN AL P.C.R. ȘI AL 
CONSILIULUI POPULAR AL ORA
ȘULUI. Noi, comuniștii,. și întreaga 
populație a orașului Beclean vă sin- 
tem profund recunoscători pentru 
sprijinul permanent și neprecupețit 
ce ni-1 acordați dezvoltării econo- 
mico-sociale a acestui minunat colt 
de țară și, călăuziți de îndemnurile 
și indicațiile dumneavoastră, făurim 
pe acește locuri o industrie viguroasă 
și modernă, noi fabrici și uzine la 
nivelul tehnicii contemporane. Uniți 
mai strîns ca oricînd în jurul 
gloriosului nostru partid comunist, 
oamenii muncii din strămoșeasca 
vatră de cultură românească străbă
tută de apele bătrinului Someș văd 
in personalitatea' dumneavoastră un 
simbol al demnității și al umanismu
lui comunist, strălucit exemplu de 
cutezanță revoluționară, de înaltă 
virtute cetățenească, politică și pa
triotică, militant activ și conducător 
înțelept al partidului și al tării, trup 
și suflet din ființa milenară a po
porului român, fată de care ne an
gajăm că vom aplica neabătut in 
viață politica științifică a partidului, 
sporind contribuția noastră la fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României".

„Aniversarea a 60 de ani de viață 
și a peste 45 de ani de continuă acti
vitate revoluționară ne prilejuiește 
și nouă — se spune în telegrama 
COLECTIVULUI ÎNTREPRINDERII 
DE UTILAJ GREU DIN CRAIOVA 
— manifestarea celor mai sincere 
sentimente de admirație și recunoș
tință, urarea fierbinte de sănătate, 
viață îndelungată și putere de mun
că, spre binele întregii națiuni. îm
preună cu întregul popor, noi cinstim 
cu toată căldura inimii această ani
versare a dumneavoastră,, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, a omu
lui care a înțeles și a știut ca nimeni 
altul să unească forțele întregului 
popor pentru împlinirea întocmai a 
aspirațiilor sale seculare de libertate 

-ja națională și dreptate socială.
însuflețit de exemplul dumnea

voastră personal, întregul nostru co
lectiv și-a sporit, cu entuziasm, efor
turile, obținind succese de seamă in 
realizarea principalilor indicatori de 
plan pe anul ce a trecut. Omagiul 
cel mai înalt pe care vi-1 aducem cu 
acest prilej este hotărîrea noastră de 
a munci neabătut pentru înfăptuirea 
mărețelor sarcini ce ne revin din 
documentele Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale-alepartU- 
dului, angajamentul nostru revolu
ționar. ferm, de a fi în tot timpul 
in primele rinduri. .ale. luptei pentru , 
construirea societății socialiste ’mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism".

„Cu deosebită stimă și mîndrie își 
îndreaptă gîndurile și recunoștința 
spre dumneavoastră colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de la 
COMBINATUL DE CELULOZA ȘI 
HÎRTIE CĂLĂRAȘI, dorindu-vă 
„La mulți ani", sănătate și fericire. 
Exemplul dumneavoastră de muncă 
și viață, de pasiune și abnegație ne 
oferă cea mai grăitoare dovadă a 
modului in care partidul ne cere să 
muncim și să ne comportăm, ne în
tărește sentimentul răspunderii față 
de politica internă și externă a par
tidului și statului nostru, față de 
îndatoririle ce ne revin, față de noi 
înșine. Aplicînd în viață prețioasele 
dumneavoastră indicații, cu prilejul 
vizitei făcute în coiiibinatul nostru, 
colectivul de oameni ai muncii con
dus de organizația de partid a ob
ținut însemnate rezultate în produc
ție. Astfel, sarcinile primilor doi ani 
ai actualului cincinal au fost înde
plinite înainte de termen, realizînd 
importante depășiri la producția 
globală și marfă".

„în aceste momente sărbătorești 
prilejuite de aniversarea a 60 de ani 
de viață și a peste 45 de ani de ac
tivitate revoluționară, dedicate liber
tății, progresului și fericirii po
porului. LOCUITORII COMUNEI 
ȘIȘEȘTI DIN JUDEȚUL MARAMU
REȘ vă urează multă sănătate, pu
tere de muncă și să ne trăiți mulți 
ani, scumpe și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Vă asigurăm că 
exemplul de înalt patriotism, de 
abnegație și dăruire față de cauza 
națiunii noastre, față de destinele 
patriei și poporului nostru, pe care 
ni le oferă zl de zi munca și activi
tatea dumneavoastră în fruntea parti
dului și a statului nostru, va constitui 
un imbold pentru fiecare dintre noi.

Vă raportăm că, însuflețiți de per
spectivele înfloritoare deschise socie
tății noastre de istoricele hotărîri ale 
Congresului al XI-lea, ale Conferin
ței Naționale din decembrie 1977, 
vom depune toate eforturile, toată 
energia și priceperea pentru dezvol
tarea economico-socială continuă a 
comunei noastre, pentru ridicarea 
patriei noastre dragi pe culmile cele 
mai înalte ale civilizației și pro
gresului".

„Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere — se arată in 
mesajul colectivului de muncă al 
ÎNTREPRINDERII DE IZOLATORI 
ELECTRICI PRESAȚI DE JOASA 
TENSIUNE TÎRGU SECUIESC — 
vă aducem omagiul nostru sincer in 
semn de adîncă recunoștință pentru 
devotamentul cu care ați slujit și 
slujiți interesele poporului nostru, 
cauza păcii și înțelegerii între po
poare. Colectivul nostru nu va uita 
niciodată vizita dumneavoastră fă
cută în iunie 1967, cu care ocazie ați 
pus piatra de temelie a unei noi zone 
industriale care asigură și va asi
gura loc de muncă miilor de oameni 
de pe aceste meleaguri, iar în ceea 
ce privește produsele fabricate va 
ridica prestigiul țării noastre. Sintem 
mindri câ avem în fruntea partidului 
și statului nostru un om atît de iubit 
ca dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. luptător 
neînfricat pentru fericirea poporului 
român, conducător înțelept și priceput. 
Ne angajăm că și de acum înainte 
vom munci neobosit, pentru ca in
dicațiile prețioase pe care ni le dați 
să fie traduse în viată spre binele 
nostru, al tuturor, pentru prosperi
tatea scumpei noastre patrii — Româ
nia socialistă".

„în aceste zile, cînd poporul întreg 
sărbătorește aniversarea a 60 ani de 
viață și a peste 45 ani de activitate 
revoluționară, pe care ați desfășu
rat-o neobosit — se spune în tele
grama COMITETULUI MUNICIPAL 
LUGOJ AL P.C.R. — înțelegem mai 
profund clarviziunea științifică, cu
tezanța, spiritul revoluționar în care 
conduceți destinele națiunii noastre 
socialiste. Pe meleagurile noastre 
trăiesc și muncesc de veacuri îm
preună oameni ai muncii români, 
maghiari, germani, sîrbi, care au 
văzut traducîndu-se în viată. în spi
ritul celui mai înalt umanism, ideile 
frăției, egalității în drepturi, bazate 
pe unitatea de nezdruncinat, comuni
tatea de interese și idealuri. Ei des
fășoară o laborioasă activitate în 
toate domeniile, avind drept călăuză 
îndemnurile și chemările dum
neavoastră, care ne-au sporit ener
giile și ne-au mobilizat să ne adu
cem întreaga contribuție la progresul 
și înflorirea patriei noastre.

Cu deosebită stimă, dragoste și 
prețuire, vă rugăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să primiți vi
brantul nostru omagiu, respectuoa
sele noastre felicitări cu ocazia zilei 
de naștere, urarea de fericire și să
nătate pentru a conduce pe mai de
parte destinele minunatului nostru 
popor, asigurîndu-vă că fiecare co
munist, fiecare cetățean din Lugoj 
vă poartă o vi? și caldă recunoștință, 
vă mulțumesc din inimă pentru tot 
ce ați făcut spre binele tării, al fie
cărei așezări".

„Alăturîndu-ne întregului nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii din COMPLEXUL C.F.R. PAȘ
CANI vă adresăm omagiul nostru 
fierbinte cu prilejul a 60 de ani de 
viață și a peste 45 de ani de prodi
gioasă activitate revoluționară, cele 
mai sincere felicitări, urări de mulți 
ani, sănătate, fericire în activitatea 
rodnică în fruntea partidului și sta
tului nostru pentru binele și ferici
rea națiunii noastre socialiste. ‘

Vă mulțumim din inimă pentru 
grija permanentă ce o manifestați 
pentru creșterea bunăstării materi
ale și spirituale a ceferiștilor. între
gului nostru popor, pentru îmbună
tățirea continuă a condițiilor noastre 
de muncă și viață și vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Ceaușescu, că toți feroviarii din 
Complexul Pașcani vor fi ia înălțimea 
sarcinilor reieșite din documentele 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului. Ani
mați permanent de exemplul dum
neavoastră personal, totdeauna pre- 
zenți la datorie, nu vom precupeți 
nici un efort pentru a ne îndeplini 
în cele mai bune condiții sarcinile 
care ne revin".

„Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai ÎNTREPRINDERII DE 
RADIATOARE, ECHIPAMENT ME
TALIC, OBIECTE ȘI ARMATURI SA- 

. NITARE—BUCUREȘTI își alătură
sentimentele de puternică trăire pa
triotică cu prilejul ■ celei ■ de-ș 60-a 
.aniyer.șări a zilei dumneavoastră ’ de 
naștere și 45 de ani de neabătută și 
rodnică activitate in mișcarea comu
nistă, de luptă revoluționară și de 
credință în slujba partidului, pentru 
ridicarea pe cele mai înalte culmi de 
civilizație a patriei și poporului nos
tru.

Cu cîțiva ani în urmă am avut 
cinstea de a vă avea în mijlocul nos
tru cu ocazia vizitei dumneavoastră 
de lucru, cînd îndrumările și indica
țiile pe care ni le-ați dat au stimulat 
preocupările noastre pentru o mai 
bună valorificare a resurselor mate
riale și umane existente, pentru în
făptuirea neabătută a politicii și pro
gramului partidului, iar îndemnurile 
pe care mi le-ați dat au devenit fapte 
prin realizările ce le-am obținut. în 
aceste zile de sărbătoare pentru în
treaga țară, vă asigurăm, scumpe și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
urmînd exemplul dumneavoastră per
sonal, ne vom consacra toate ener
giile pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
ne revin din documentele celui de-al 
XI-lea Congres, din programul su
plimentar de dezvoltare economică și 
socială a țării, ca împreună cu între
gul popor să ridicăm pe cele mai 
înalte culmi națiunea noastră socia
listă".

„Considerăm o înaltă cinstire pen
tru colectivul nostru — se arată în 
telegrama ÎNTREPRINDERII DE 
TRANSPORTURI AUTO ILFOV — 
posibilitatea de a vă transmite cele 
mai calde urări de viață lungă, sănă
tate și fericire, dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, cu 
ocazia aniversării a 60 de ani de 
viață și a peste 45 ani de activitate 
revoluționară. Omagiind pe conducă
torul nostru drag, dorim să vă ex
primăm încă o dată hotărîrea. nestră- 

\ mutată a colectivului nostru de a în
deplini exemplar sarcinile de trans
port ce ne revin. în. condiții de de
plină siguranță a circulației, de în
tărire a ordinii și disciplinei în acti
vitatea de transport".

„La împlinirea vîrstei de 60 de ani 
și a peste 45 de ani de activitate re
voluționară, sentimentele, gîndurile 
de fierbinte dragoste și cea mai 
aleasă prețuire ale oamenilor muncii 
de la ÎNTREPRINDEREA „6 MAR
TIE" DIN ZARNEȘTI se îndreaptă 
către dumneavoastră, mult stimate și 

. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
simbolul viu al năzuințelor împlinite 
ale clasei muncitoare, ale tuturor oa
menilor muncii din scumpa noastră 
patrie. Republica Socialistă România.

Mereu prezent in mijlocul oameni
lor muncii și situîndu-vă în fruntea 
luptei de zidire trainică a comunis
mului în patria noastră, ați devenit 
pentru întreaga națiune întiiul mun
citor al tării, gînditor marxist-leni- 
nist, remarcabilul ■ arhitect și con
structor de ev nou. Noi. ca și ceilalți 
oameni ai muncii, vedem in dumnea
voastră personalitatea omului și re
voluționarului din fruntea partidului 
și a tării, omagiem deopotrivă pe re
marcabilul militant internationalist, 
promotor și apărător al idealurilor de 
pace, înțelegere și echitate intre po
poare. Folosim și acest prilej pentru 
a vă asigura de totala noastră ade
ziune la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, al cărui 
initiator și promotor sinteți. și vă do
rim din adincul inimilor noastre, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
multă sănătate, viată îndelungată și 
putere de muncă, spre binele și feri
cirea tuturor fiilor acestui minunat 
pămint românesc".

„însuflețiți de cele mai înalte sen
timente patriotice, cadrele didactice 
și studenții din capitala țării, cu 
profundă dragoste, stimă și prețuire

vă adresează, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani de viață și a 
peste ,45 de ani de activitate revo
luționară neîntreruptă, cele mai 
fierbinți urări de sănătate și, viată 
îndelungată, spre binele și fericirea 
patriei noastre socialiste — se arată 
în mesajul trimis de COMITETUL 
DE PARTID AL CENTRULUI UNI
VERSITAR BUCUREȘTI. Cu adîncă 
emoție și recunoștință ne îndreptăm 
gîndurile spre dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
comunist de omenie, călit în focul 
luptei revoluționare, care v-ați în
chinat întreaga viață luptei pentru 
înfăptuirea năzuințelor de dreptate 
socială și națională și v-ați identi
ficat în cel mai înalt grad cu idea
lurile de libertate, independență na
țională și progres ale poporului 
nostru, eminent gînditor al epocii 
contemporane, care ați dezvoltat în 
mod creator teoria și practica revo
luționară. Victoriile dobîndite în 
propășirea economică, socială și cul
turală a patriei, cutezătoarele pro
iecte de viitor ce deschid o perspec
tivă luminoasă poporului român 
poartă pecetea prestigioasei dumnea
voastră personalități de conducător 
de partid și de stat, care ați conferit 
putere de exemplu, de sinteză și ac
țiune întregii noastre națiuni pen
tru edificarea societății socialiste pe 
pămintul românesc. în istoria școlii 
românești va rămîne înscrisă cu li
tere de aur concepția dumneavoastră 
revoluționară despre unitatea orga
nică dintre învățămînt, cercetare și 
producție, prin aplicarea căreia ne 
străduim să legăm învățămîntul de 
nevoile materiale și spirituale ale 
societății românești. îngăduiți-ne ca 
omagiului pe care vi-1 aducem să-i 
asociem angajamentul nostru solemn

ale Conferinței Naționale ale parti
dului, de a fi în primele rinduri in 
construirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Cu emoție și re
cunoștință ne amintim de vizita dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la întreprinderea noastră, 
în anul 1974, de cuvîntul plin de înțe
lepciune rostit la însuflețitorul miting 
ținut cu acel prilej, prin care ați 
trasat perspectivele de dezvoltare ale 
întreprinderii, sarcinile ce le avem 
de înfăptuit în viitor. Urmîndu-vă 
exemplul de patriot înflăcărat și re
voluționar consecvent, vă asigurăm 
de angajamentul nostru muncitoresc 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor 
și indicațiilor date și vă dorim din 
inimă, iubite tovarășe secretar gene
ral, o viață lungă și fericită, multă 
sănătate și putere de muncă, spre bi
nele patriei noastre socialiste, al po
porului pentru a cărui viață liberă și 
demnă luptați neobosit ca militant 
revoluționar eminent".

„întreaga dumneavoastră activitate 
constituie o puternică ilustrare a 
aportului hotărîtor, decisiv pe care-1 
aduceți la fundamentarea științifică 
a programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și a 
înaintării României spre comunism, 
la imprimarea unui spirit dinamic, 
înnoitor, fără precedent. întregii 
vieți economice și sociale — se spu
ne in mesajul COMITETULUI ORĂ
ȘENESC CĂREI AL P.C.R. ȘI AL 
CONSILIULUI POPULAR AL ORA
ȘULUI.

Prin acest aport remarcabil, deci
siv. pe plan teoretic și practic și bo
gata experiență revoluționară, mar- 
xist-leninistă. prin prodigioasa și 
pilduitoarea dumneavoastră activitate

prosperitatea națiunii noastre socia
liste".

„Cu prilejul aniversării împlinirii 
a 60 de ani de viață și a peste 45 de 
ani de activitate revoluționară neîn
treruptă, vă aducem un cald omagiu 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
națiunii române, gînditorul și făuri
torul României moderne, personali
tate proeminentă a vieții internațio
nale — se subliniază în mesajul 
adresat de COMANDAMENTUL A- 
PARARII antiaeriene a teri
toriului. De numele, de neobosita 
dumneavoastră activitate desfășurată 
în fruntea partidului și statului sînt 
indisolubil legate cele mai mari 
izbînzi pe care poporul nostru le-a 
dobindit în milenara sa istorie, tot 
ceea ce el gîndește, durează și vi
sează. De numele, de clarviziunea și 
înțeleaptă dumneavoastră politică 
externă dedicată făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră este indisolubil legat marele 
prestigiu al țării noastre pe plan 
international".

Urmînd exemplul dumneavoastră 
luminos de slujire cu abnegație și 
dăruire a celor mai înalte idealuri 
și aspirații ale poporului român, co
muniștii, toți militarii din apărarea 
antiaeriană a teritoriului, profund 
recunoscători grijii permanente pe 
care o purtați armatei, înzestrării ei 
cu tot ceea ce îi este necesar pentru 
a-și îndeplini nobila misiune, vă 
asigură, mult stimate tovarășe co
mandant suprem, că vor munci cu 
pasiune și responsabilitate comunis
tă pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului".

„Nu este zi în care noi, cei care 
muncim în această întreprindere

• Conducătorului iubit al partidului și statului: urări fierbinți de ani 
mulți, sănătate și fericire

• Strălucitul exemplu de dăruire revoluționară, de activitate fără 
preget pentru înflorirea României socialiste mobilizează energiile 
creatoare ale întregii națiuni la înfăptuirea Programului partidului

® „Vom munci cu pasiune și răspundere comunistă, vom îndeplini 
exemplar obiectivele însuflețitoare ale Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale”

de a traduce în viață concepția 
dumneavoastră profund novatoare și 
umanistă despre misiunea istorică a 
școlii, a științei și culturii româ
nești".

„Colectivul de oameni ai muncii 
de la ÎNTREPRINDEREA „ELEC- 
TROMOTOR“-TIMIȘOARA — ro
mâni, maghiari, germani, sîrbi — vâ 
adresează o fierbinte urare de sănă
tate, fericire și prosperitate, calde 
și sincere felicitări cu~Ocazta~~lBTpl1—~ 
nirii a 60 de ani de viață și a peste 
45 de ani de activitate revoluționară 
neobosită pentru ridicarea României 
pe cele mai înalte culmi de civiliza
ție și progres.

Ne angajăm, cu prilejul acestui 
mare eveniment în viața dumnea
voastră personală și a patriei noas
tre, să nu precupețim nici un efort, 
să ne mobilizăm să îndeplinim 
neabătut mărețele sarcini ce revin 
sindicatelor în antrenarea întregii 
mase de oameni ai muncii, pentru 
transpunerea în viată a măsurilor 
adoptate de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidului 
nostru, să realizăm exemplar sarci
nile ce ne revin în slujba intereselor 
vitale de progres și bunăstare a în
tregului popor. Ne exprimăm, tot
odată, nemărginita noastră conside
rație față de grija părintească cu 
care în întreaga dumneavoastră acti
vitate ați înconjurat pe toți oamenii 
muncii din patria noastră, cu care 
ați militat pentru îmbunătățirea per
manentă a condițiilor de muncă și 
viață, grijă care s-a reflectat și in 
măsurile recente pentru reducerea 
sâptăminii de lucru, creșterea retri
buției, crearea de condiții optime 
pentru afirmarea tinerei generații".

„Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere și împlinirea a 45 de ani de 
activitate revoluționară este pentru 
COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII DE 
CONFECȚII IAȘI un moment de trăire 
profundă, care ne îndeamnă să ne 
sporim eforturile in înfăptuirea obiec
tivelor actualului cincinal. Sintem 
mindri că am avut cinstea de a vă 
avea în mijlocul nostru cu prilejul 
vizitei de lucru pe care ați făcut-o 
în județul Iași și încercăm un senti
ment de neprețuită stimă și recu
noștință pentru tot ceea ce faceți 
pentru oamenii muncii, pentru acti
vitatea laborioasă» încununată de iz
bînzi pe care ați depus-o si o des
fășurat! cu profundă dăruire în sluj
ba socialismului si a păcii, a întă
ririi patriei noastre dragi.

In numele colectivului nostru, vă 
urăm din toată inima sănătate, pu
tere de muncă, ani mulți și fericiți 
pentru bunăstarea și fericirea po
porului și vă asigurăm că vom ac
ționa cu toată fermitatea pentru în
făptuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului".

„Aplicîhd în practică prețioasele 
dumneavoastră recomandări, am reu
șit să obținem rezultate deosebite, 
care ne-au situat la nivelul unități
lor fruntașe pe țară — arată, în 
mesajul lor. COOPERATORII DIN 
C.A.P. GH. DOJA, JUDEȚUL IA
LOMIȚA. Locuitorii comunei noas
tre vă asigură că nu-și vor precupeți 
nici un ‘efort pentru a-și aduce în
treaga contribuție, astfel incit Româ
nia, scumpa noastră patrie socialis
tă, să pășească și mai repede în 
drumul său dinamic spre edificarea 
societății comuniste. Cinstind în a- 
cest fel aniversarea a 60 de ani de 
viață și a peste 45 de ani de activi
tate revoluționară a dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. vă urăm multă 
sănătate și putere de muncă, 
pentru conducerea poporului nostru 
spre noi culmi de progres și civili
zație".

„Omagiul cel mai înalt pe care vi-1 
aduc oamenii muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA DE UTILAJ ALIMEN
TAR SLATINA la cea de-a 60-a 
aniversare a zilei de naștere și a pes
te 45 de ani de muncă și luptă revo
luționară este hotărîrea noastră fer
mă de a înfăptui neabătut mărețele 
sarcini ale Congresului al XI-lea șl

pe care o desfășurati în fruntea 
partidului și statului. întruchipați în 
inima și conștiința noastră, a între
gului popor personalitatea proemi
nentă a epocii construcției socialiste 
și comuniste în România, a vieții 
politice internaționale.

Ne sînt permanent vii și adine 
întipărite in conștiința noastră ima
ginile pe care ni le-au lăsat vizitele 
dumneavoastră de lucru în județul 
.Șațu Mare, în orașul' Cărei și nu vom 
uita niciodată ,ziua cînd am avut 
marea cinste șt bucurie de a vă 
avea în mijlocul nostru, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Viitorul 
strălucit aj Careiului, exprimat de 
dumneavoastră atunci, astăzi înseam
nă prezent, ilustrat sintetic în creș
terea . producției industriale de la 370 
milioane lei în 1970 la peste un mi
liard și jumătate lei în acest an. 
Munca noastră plină de dăruire co
munistă și pasiune revoluționară 
pentru traducerea în viață a istorice
lor hotărîri și grandioaselor obiective 
adoptate de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
încadrată în tabloul marilor înfăp
tuiri ale întregului popor. înmănun
chează cel mai prețios dar. cel mai 
frumos buchet de flori pe care vi-1 
oferim de ziua dumneavoastră".

„Femeile de pe străvechile me
leaguri mehedințene, cu nemărgini
tă dragoste și pucurie, caldă prețu
ire și profundă recunoștință, vă 
roagă ca la această mare aniversare 
să primiți urarea : „La mulți ani", 
fericire, tinerețe veșnică, multă 
putere de muncă, spre binele pa
triei noastre socialiste, spre binele 
nostru, al tuturor — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN AL FEMEILOR MEHEDINȚI. 
Evocînd clocotitoarea și multilatera
la activitate, nu putem să nu ne 
oprim asupra preocupărilor dumnea
voastră consecvente pentru crește
rea rolului femeii în societatea noas
tră socialistă, pentru întărirea fami
liei și pentru creșterea și educarea 
copiilor și tineretului în spiritul ce
lor mai nobile idealuri ale umani
tății. Cuvintele dumneavoastră pline 
de căldură, adresate în atîtea ocazii 
femeilor, reflectînd, odată cu prin
cipialitatea ideilor comuniste, expe
riența unei exemplare vieți de fa
milie, răsună cu adinei ecouri în 
inimile noastre. Cei 60 de ani de 
viață și 45 de ani de activi
tate revoluționară, pe care i-ați îm
plinit, sînt pentru noi o pildă vie în 
strădania de a acționa, sub condu
cerea organizațiilor de partid, cu 
perseverență și spirit revoluționar, 
astfel incit să dăm hărnicia noastră 
ogoarelor, uzinelor și șantierelor, fa
miliei și copiilor — schimbul de 
miine al națiunii noastre române".

„Vă simțim mereu printre noi. cu 
o strîngere de mină, un îndemn, o 
povață, așa cum ați făcut-o cu 
ocazia vizitei în unitatea noastră din 
august 1977 — se subliniază în me
sajul oamenilor muncii de la FA
BRICA DE STICLĂRIE MENAJ 
TÎRGU-JIU. Emoția și satisfacția pe 
care ni le-au prilejuit vizita dum
neavoastră, indicațiile prețioase ne 
care ni le-ați dat cu privire la acti
vitatea noastră viitoare au însuflețit 
tînărul colectiv al unității pentru 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 
1977 cu 1,1 milioane lei și îndepli
nirea sarcinii la export în proporție 
de 240 la sută. Unitate cu profil nou 
pe meleagurile Gorjului, ca urmare 
a politicii înțelepte a partidului co
munist condus cu pricepere si în
țelepciune de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite conducător, de dez
voltare multilaterală și armonioasă 
a tuturor județelor țării, vă asigurăm 
că ne vom dedica întreaga capacitate 
creatoare și toată energia transpu
nerii în fapte a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea si ale Conferinței 
Naționale ale partidului. Acum, la 
împlinirea a 60 de ani de viată si 
45 de ani de activitate revoluționară, 
sărbătoare cu profunde semnificații 
pentru poporul român, ne alăturăm 
tuturor cetățenilor patriei si vă 
urăm multi ani fericiți. putere de 
muncă, multă sănătate, spre binele și

asemeni tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră, români, maghiari 
și de alte naționalități, să nu apre
ciem la dimensiuni tot mai mari 
roadele politicii înțelepte a partidu
lui de dezvoltare economică și so
cială a României socialiste, de ridi
care continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor, 
muncii r-, se arată‘în omagiul colcțc- 
tivului ide muncă ,de la ÎNTREPRIN
DEREA DE CONFECȚII HARGHI
TA, JUDEȚUL BIHOR.

Centru vasta și rodnica activitate 
pe care o depuneți pe toate planu
rile vieții economice și sociale În
chinată fericirii și bunăstării între
gului popor, comuniștii, toti oame
nii muncii din întreprinderea noas
tră își exprimă recunoștința fier
binte față de dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului. în aceste 
momente sărbătorești pentru între
gul popor, vă mulțumim cu toată 
căldura pentru toate cite ați făcut 
pentru România socialistă, pentru 
poporul din rîndul căruia v-ați ri
dicat, urîndu-vă multă sănătate, ani 
multi, cu aceeași energie și putere 
de muncă pe care ați dovedit-o în 
întreaga activitate în fruntea parti
dului și statului, pentru fericirea în
tregului nostru popor".

„Noi, comuniștii, toti COOPERA
TORII DIN C.A.P. CRISTIAN, JU
DEȚUL SIBIU, cu ocazia împlinirii 
vîrstei de 60 de ani de viată și a 
peste 45 de ani de activitate revolu
ționară, vă. urăm multă sănătate, fe
ricire, putere de muncă în fruntea 
partidului și statului nostru, de a ' 
conduce în continuare întreaga acti
vitate politică .și economică a tării 
pentru creșterea necontenită a nive
lului de trai, material și spiritual, al 
întregului popor. Sub conducerea și 
îndrumarea P.C.R... în fruntea căruia 
vă aflați, agricultura cooperatistă a 
obținut an de an succese tot mai 
mari, atît în sectorul vegetal, cit și 
in sectorul zootehnic. Vă asigurăm 
pe dumneavoastră personal că vom 
depune întregul efort pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor ce ne re
vin nouă ca agricultori, sarcini re
zultate, din hotărîrile adoptate de 
Conferința Națională a P.C.R.".

„Organizația de partid, toți ..oame
nii muncii, români, germani, maghiari, 
sîrbi de la ÎNTREPRINDEREA DE 
ÎNCĂLȚĂMINTE JIMBOLIA, alături 
de întregul nostru popor, vă adre
sează calde felicitări și vă urează 
multă sănătate și viată lungă in 
fruntea partidului și statului rfostru, 
spre binele poporului român, pentru 
prosperitatea României socialiste. Vă 
asigurăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu fermi
tate pentru asigurarea tuturor con
dițiilor necesare realizării exemplare 
a prevederilor celui de-al treilea an 
al actualului cincinal. în această zl 
de sărbătoare vă încredințăm că toți 
oamenii muncii din întreprinderea 
noastră vor milita cu fermitate în 
spiritul sarcinilor stabilite de Confe
rința Națională a partidului, valori- 
ficînd posibilitățile existente pentru 
creșterea productivității muncii și re
ducerea cheltuielilor de producție, 
conștienți fiind că prin aceasta con-' 
tribuim la înflorirea patriei noastre 
socialiste".

„Cu adîncă emoție și recunoștință, 
COMITETUL JUDEȚEAN AL FE
MEILOR SĂLAJ, în numele tuturor 
femeilor din acest străvechi colț de 
țară românească — românce și 
maghiare — vă urează din inimă 
multă sănătate, fericire, viată înde
lungată și putere de muncă în nobi
la misiune pe care v-au încredințat-o 
partidul și poporul spre binele și 
fericirea patriei noastre, al cărei ilus
tru fiu sinteti Acum, cînd tara în
treagă își face sărbătoare din anii 
ce-i împliniți, vă asigurăm că fe
meile. alături de soții, fiii și frații 
noștri, ne vom înzeci eforturile pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor economico-sociale care revin 
județului Sălaj, că nu vom precupeți 
nimic in munca de înaltă răspundere 
de a ne crește copiii folositori țării 
și devotați partidului, în spiritul 
muncii, cinstei și omeniei, așa cum

dumneavoastră și iubita noastră to
varășă Elena Ceaușescu ne sinteti 
întotdeauna nobile exemple".

„Cu prilejul aniversării zilei de 
naștere — se spune în omagiul CO
MITETULUI ORĂȘENESC VATRA 
DORNEI AL P.C.R. — întreaga națiu
ne vă adresează profundă recunoș
tință. De aici, de pe minunatele 
meleaguri dornene, din legendara 
Țară de Sus, comuniștii, toți oame
nii muncii vă încredințează că, în
suflețiți de luminoasele perspective 
deschise de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
vom face totul pentru a fi la înăl
țimea gloriosului prezent. Conferi
rea înaltelor titluri de doctor în ști
ințe politice șî doctor în eco
nomie exprimă înalta prețuire 
pentru contribuția teoretică și gin- 
direa clarvăzătoare științifică in re
zolvarea celor mai vitale probleme 
ale contemporaneității. Acum, in zo
rii comunismului, căruia vă închi
nați întreaga viață, vă urăm din 
toată ființa noastră sănătate și mul
tă putere de muncă. Să ne trăiți ani 
mulți și fericiți, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu".

„Cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 
de ani și a peste 45 de ani de acti
vitate revoluționară neîntreruptă, 
CADRELE ȘI MILITARII ÎN TER
MEN DIN TRUPELE DE GENIU ȘI 
CĂI FERATE vă adresează un vi
brant omagiu, vă urează multă sănă
tate, viată lungă și putere de muncă, 
spre binele partidului nostru comu
nist. al poporului, român, pentru vii
torul său luminos și fericit, atît de 
clar conturat în documentele Con
gresului al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului. In marile 
realizări obținute de poporul român 
in opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, precum 
și în întărirea continuă a capacității 
de. apărare a patriei, ca operă și 
cauză a întregului popor, se reflectă 
în modul cel mai pregnant eminenta 
dumneavoastră personalitate de con
ducător patriot, de gînditor marxist- 
leninist. care în funcția supremă pe 
care partidul și națiunea română 
v-au încredintat-o vă puneți în
treaga capacitate de muncă crea
toare și acțiune revoluționară în 
slujba cauzei comunismului pe pă
mîntul României. Dînd glas senti
mentelor de dragoste fierbinte fată 
de dumneavoastră, mult iubite tova
rășe secretar general al partidului, 
noi, generalii, ofițerii, maiștrii mili
tari, subofițerii, militarii în termen 
și personalul muncitor din trupele 
de geniu și căi ferate, exprimîndu-ne 
recunoștința fierbinte pentru grija 
deosebită ce o acordați prosperității 
continue a poporului și în același 
timp întăririi capacității de apărare 
a patriei, vă asigurăm si cu acest 
prilej că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini cu maximă 

. eficientă sarcinile pe care partidul, 
dumneavoastră personal ni lc-ati îri— 

rcredintat de apărători si constructori 
,ai.jpștriei„noastre socialiste".

La aniversarea a 60 de ani de viață 
și a peste 45 de ani de activitate re
voluționară, prinosul de dragoste și 
recunoștință al colectivului de oa
meni ai muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA DE GEAMURI BUZĂU se 
îndreaptă spre dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general al partidului, de numele că
ruia se leagă tot ce ani înfăptuit și 
înfăptuim mai de preț. în acești ani 
glorioși. Este o mare fericire pentru 
noi că în fruntea tării se află un om 
ca dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. a 
cărui gindire merge departe în timp, 
sporind prestigiul României în lume. 
Ne îndreptăm cu stimă și deosebit 
respect privirea spre dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, demn 
exemplu de conștiință revoluționară, 
de dreptate și omenie comunistă, de 
încredere in om, de respect față de 
lege și adevăr, exemplu de muncă 
și viată pentru fiecare comunist, 
pentru fiecare cetățean al Republicii.

Vă transmitem din toată inima, to
varășe Nicolae Ceaușescu. calde fe
licitări. urări de bine și sănătate, 
multă putere de muncă, spre slava 
partidului, spre gloria și măreția 
României socialiste.

In mesajul colectivului de oameni 
ai muncii de la FABRICA DE MA
TERIALE IZOLATOARE BÎRCEA, 
JUDEȚUL HUNEDOARA, se spune : 
„Ne exprimăm recunoștința nemăr
ginită pentru grija părintească ce O 
purtați întregului nostru popor, ne 
exprimăm înalta prețuire și recunoș
tință pentru activitatea laborioasă pe 
care o desfășurat! atît pe plan intern, 
cit și pe plan extern, activitate încu
nunată de mărețe izbînzi. activitate 
pe care ați depus-o și o depuneți 
cu cea mai profundă abnegație in 
slujba socialismului, păcii, echității, 
democrației și dreptății. Alături de 
celelalte colective de oameni ai mun
cii din tară, și colectivul nostru va 
acționa cu toată puterea de muncă, 
pentru a traduce în viată sarcinile 
ce ne revin din hotărîrile Congresu
lui al XI-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului".

*
„Sentimentul sărbătoresc împărtă

șit de întregul nostru popor, de toti 
oamenii muncii din România, cu 
prilejul aniversării împlinirii a 69 de 
ani de viață și a 45 de ani de activi
tate revoluționară a dumneavoastră, 
fiul cel mai iubit al poporului roman, 
este dominant în aceste zile și în 
rîndul oamenilor muncii de la ÎN
TREPRINDEREA DE CONFECȚII 
DOROHOI. Comuniștii. întregul per
sonal muncitor iși exprimă senti
mentele de profund atașament față 
de partid, față de întreaga sa poli
tică internă și externă, de caldă 
dragoste și recunoștință fată de 
uriașa dumneavoastră activitate re
voluționară, care a avut și are mereu 
in centrul atenției grija pentru mai 
binele de azi și de mîine al întregu
lui popor. Evenimentul sărbătorit 
este un minunat prilej de evocare a 
legăturilor permanente, strînse din
tre dumneavoastră și clasa munci
toare. prilej de a ne exprima voința 
noastră, a muncitorilor de a fi me
reu strîns uniți în jurul partidului, 
al , dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. dragostea noas
tră profundă și înalta prețuire pen
tru rolul hotărîtor pe care îl aveți in 
elaborarea și în înfăptuirea politicii 
de ridicare pe trepte tot mai inalte 
a României socialiste".

„Viața și activitatea dumneavoas
tră. dăruirea și abnegația cu care 
militați pentru întărirea partidului,

marea dragoste de oameni care vă 
caracterizează, spiritul novator, uma
nismul revoluționar și patriotismul 
fierbinte care vă animă pe dumnea
voastră, fiul cei mai iubit al po
porului român, devotamentul nemăr
ginit cu care serviți interesele su
preme ale patriei și poporului „ro
mân, cauza păcii și socialismului în 
lume, vă situează în rîndul marilor 
personalități ale neamului și ale tim
pului nostru —se spune in mesajul 
colectivului de oameni ai muncii de 
la INSTITUTUL DE PROIECTARE 
JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN. Cu 
ocazia zilei dumneavoastră de naș
tere, vă rugăm să primiți, în semn 
de omagiu din partea tuturor proiec- 
tanților din institutul nostru, expre
sia sentimentelor de dragoste și re
cunoștință, de adine respect și devo
tament pe care le nutrim, urîn
du-vă multă sănătate, viață îndelun
gată, deplină putere de muncă în 
activitatea pe care, cu atita înțelep
ciune și clarviziune revoluționară, o 
depuneți spre binele și fericirea po
porului, pentru triumful cauzei so
cialismului și comunismului în scum
pa noastră patrie, România socia
listă".

„In aceste momente sărbătorești, 
noi, COLECTIVUL DE OAMENI AI 
MUNCII DE LA ÎNTREPRINDEREA 
DE ULEI BÎRLAD, angajați plenar 
în marea operă de înfăptuire a obiec
tivelor stabilite de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.. puternic însufle
țiți de hotărîrile adoptate de recenta 
Conferință Națională, vă raportăm că 
vom realiza sarcinile de plan pe anul 
1978 cu 10 zile mai devreme.

Cu firească emoție, acum, la a 60-a 
aniversare a zilei dumneavoastră de 
naștere și la împlinirea a peste 45 
de ani de activitate revoluționară 
dedicată fericirii întregului popor, 
aducem prinosul nostru de recu
noștință și vă dorim „la multi ani", 
viață lungă și aceeași putere de 
muncă, spre fericirea tuturor fiilor 
tării și înflorirea patriei noastre".

„Cu gîndurile și inimile încărcate 
de nețărmurită dragoste și prețuire 
pentru eminenta dumneavoastră per
sonalitate. oamenii muncii de la ÎN
TREPRINDEREA DE CONFECȚII 
SIBIU, români, germani și maghiari, 
femei și bărbați, tineri și virstnici. 
își exprimă, la împlinirea de către 
dumneavoastră, primul fiu. bărbat 
și cetățean al patriei, a vîrstei de 60 
de ani și a peste 45 de ani de acti
vitate revoluționară neabătută pusă 
în slujba partidului și poporului. în
treaga adeziune la politica internă si 
internațională a partidului si statului 
nostru. Conducerea de către partid a 
procesului de industrializare socia
listă. contribuția dumneavoastră de
cisivă în acest domeniu fundamental 
a însemnat și pentru întreprinderea 
noastră, practic, o a doua existentă. 
Numai în cincinalul 1971—1975 capa
citatea de producție a întreprinderii 
s-a' dublat., fapt <>e a determinat spoh 
rirea contribuției ppaș.ti'p la econo
mia națională, dar și beneficierea de 
avantajele p'e Cârd ' 6 ’industrie în 
plin avînt le aduce tuturor categorii
lor de muncitori".

„Sîntem mindri că in fruntea 
partidului și statului vă avem pe 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
care faceți totul ca fiecare cetățean 
al patriei socialiste să trăiască mai 
bine. Noi, LOCUITORII COMUNEI 
OSTROV DIN JUDEȚUL TULCEA, 
regăsim în clarviziunea cu care 
dumneavoastră, primul cetățean al 
țării, conduceți întregul popor spre 
noi victorii, sporind prestigiul 
României socialiste, întruchiparea 
propriilor noastre idealuri. Orien- 
tîndu-ne ca întotdeauna activitatea 
după exemplul dumneavoastră de 
strălucit patriot revoluționar și în
flăcărat comunist, dorim să vă în
credințăm de hotărîrea noastră fer
mă de a vă urma pilda prin fapte 
concrete de muncă, sporind contri
buția noastră la traducerea în viață 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea, 
ale Conferinței Naționale".

„La a 60-a aniversare a zilei dum
neavoastră de naștere, comuniștii, 
toți oamenii muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA DE ULEI ROȘIORII 
DE VEDE vă felicită din toată ini
ma și vă urează ani multi, sănă
tate și fericire. Această mare săr
bătoare. scumpă și dragă nouă, tu
turor. constituie un minunat prilej 
de a ne manifesta încă o dată sti
ma și recunoștința față de dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al țării, 
eminent conducător al partidului și 
statului nostru, militant de frunte 
al mișcării comuniste internaționale, 
față de neobosita activitate ce o 
desfășurati in slujba împlinirii idea
lurilor de libertate națională și so
cială, ascensiunii patriei spre cele 
mai înalte culmi ale progresului și 
civilizației umane, triumfului păcii 
și socialismului în lume.

Vă asigurăm, iubite tovarășe se
cretar general, că vom urma neabă
tut politica partidului, a conducerii 
sale, în frunte cu dumneavoastră, 
consacrînd întreaga noastră putere 
de muncă pentru aplicarea în viață 
a istoricelor măsuri stabilite de Con
gresul al XI-lea și Conferința Na
țională ale partidului".

„Inimile noastre, ale tuturor celor 
ce lucrăm la ÎNTREPRINDEREA DE 
CONFECȚII DIN DROBETA-TURNU 
SEVERIN, vibrează puternic și cu 
emoție la împlinirea a 60 de ani de 
viată și 45 de ani de activitate re
voluționară neîntreruptă de către 
dumneavoastră, comunistul înflăcă
rat, dedicat din anii copilăriei nă
zuințelor de dreptate și eliberare 
socială, purtate de-a lungul veacu
rilor de înaintași, aspirațiilor între
gului popor pentru triumful cauzei 
Partidului Comunist Român.

Noi. femeile din această unitate 
severineană, la fel ca toate femeile 
din România socialistă, simțim din 
plin grija ce ne-o purtați, avem în
scrise în minte și în inimi prețioa
sele indicații și îndemnuri ce ni 
le-ați adresat cu prilejul vizitelor de 
lucru din municipiul nostru, urmăm 
cu devotament și încredere nețărmu
rită politica partidului și nu Vom 
precupeți nici un efort pentru rea
lizarea hotărîrilor adoptate de Con
gresul al XI-lea și Conferința Na
țională ale partidului. Vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că profundul pa
triotism, cutezanța, spiritul de ab
negație și dorința de mai bine pe 
care le-ați sădit în noi vor contri
bui Ia sporirea roadelor muncii ce 
o desfășurăm pentru înfăptuirea 
grandiosului program al partidului.
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
CALDE URĂRI DE PE TOATE MERIDIANELE LUMII
Asociația de prietenie a poporului chinez cu străinătatea și 

Asociația pentru prietenia chino-română au transmis I.R.R.C.S. 
și Asociației de prietenie româno-chineze următorul mesaj de fe
licitare :

„Cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață ai tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, cu sentimente de adincă 
bucurie vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cele mai calde felicitări.

Dedicindu-se 45 de ani de viață cauzei revoluționare a clasei 
muncitoare din România, tovarășul Nicolae Ceaușescu a obținut 
rezultate mărețe în conducerea poporului român in construcția so
cialismului și în lupta împotriva imperialismului și hegemonis- 
mului.

în același timp, el a adus o contribuție strălucită la dezvoltarea 
și întărirea prieteniei dintre popoarele Chinei și României, obținind 
elogiul și stima poporului chinez.

Transmitem din inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu urări sin
cere de sănătate și viață lungă.

Urăm să se dezvolte și să se întărească necontenit prietenia 
frățească și solidaritatea militantă dintre popoarele Chinei și 
României".

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, conducător de seamă, vă transmitem sincere felicitări și 
la mulți ani ! Sub eroica dumneavoastră conducere, poporul român 
care a fost subjugat, jefuit și oprimat de fascism și nazism, s-a 
unit în lupta revoluționară pentru eliberare și pentru victorie 
asupra forțelor de opresiune fasciste. Prin proclamarea republicii 
și instaurarea puterii democrat-populare a fost deschis drumul 
pentru etapa calitativ superioară a revoluției socialiste care, prin 
transformări revoluționare, a dus la edificarea unei adevărate so
cietăți socialiste. Partidul nostru, forțele noastre Z.A.N.L.A. de 
luptători și masele populare Zimbabwe oprimate sînt mîndre de 
a fi considerate ca prieteni și aliați firești ai dumneavoastră. Noi 
simțim, cu o imensă satisfacție, dovada sprijinului activ față de 
lupta noastră dreaptă, exprimată la Conferința Națională a parti
dului dumneavoastră, care a avut loc în luna decembrie. Ca și 
poporul român.în trecut, noi sîntem pe deplin angajați în eliberarea 
țării noastre. în semn de solidaritate cu dumneavoastră, noi am 
forțat pentru totdeauna inamicul fascist-colonialist, obligîndu-1 la 
cea mai grea poziție defensivă. Noi nu putem pierde niciodată, iar 
victoria se apropie. Totuși nu ne putem permite să slăbim lupta 
pînă cînd inamicul nu este învins definitiv. Lupta continuă.

ROBERT MUGABE
Președintele Z.A.N.U.

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere și a 
peste 45 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, ambasadorul Republicii 
Populare Benin la București, Guy Boukary-Mory, a transmis o 
telegramă din partea poporului Republicii Populare Benin, al Parti
dului Revoluției Populare din Benin și a președintelui Comitetului 
Central, președintele R.P.B., Mathieu Kerekou, în care sînt expri
mate călduroase felicitări, precum și urări de sănătate, viață în
delungată și succese tot mai marf în activitatea multilaterală pe 
care o desfășoară pe linie de partid și de stat, pentru ca Repu
blica Socialistă România să-și aducă și în viitor contribuția inesti
mabilă la cauza păcii, libertății și dreptății.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu ocazia aniversării Excelenței Voastre, am marea plăcere de 

a vă adresa felicitările mele călduroase și urările cele mai sincere 
de fericire și' sănătate. Acest fericit eveniment îmi oferă, de ase
menea, ocazia de a dori progrese tot mai mari și prosperitate po
porului român, precum Și Strîngerea legăturilor de prietenie exis
tente între țările noastre. : ■

Cu foarte înaltă considerație,
Prinfesa ASHRAF PAHLAVI

Snip
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

celenței Voastre, îmi face plăcere să vă transmit felicitările cor
diale ale guvernului meu și ale mele personal, precum și călduroa
sele urări ale poporului columbian de continuă prosperitate na
țiunii române prietene. '

INDALECIO LIEVANO AGUIRRE
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Columbia

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 rog să primiți cele, mai călduroase felicitări, 
precum și cele mai bune urări de multă sănătate și fericire.

TROADIO P. QUIAZON
Ministrul comerțului al Republicii Filipine

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate domnule președinte,
în calitatea mea de președinte al părții vest-germane în Co

misia mixtă guvernamentală de cooperare economică, industrială 
și tehnică dintre Republica Federală Germania și Republica Socia
listă România, îmi permit să vă adresez cele mai bune urări cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. 
Doresc să-mi exprim speranța că relațiile economice dintre Re
publica Federală Germania și Republica Socialistă România se vor 
adinei în continuare.

Cu deosebită considerație,
MARTIN GRUNER

Secretar de stat parlamentar 
la Ministerul Federal al Economiei 

al Republicii Federale Germania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări â zilei dumneavoastră de 
naștere, vă transmit cele mai călduroase urări. Doresc ca activi
tatea dumneavoastră să continue să dea roade în toate domeniile 
de activitate ale poporului român, inclusiv in domeniul turistic, ale 
cărui realizări atit de importante am putut să le constat în timpul 
recentei mele vizite în ospitaliera dumneavoastră țară.

Reînnoindu-vă cele mai sincere felicitări, îmi exprim speranța 
în contacte tot mai intense între națiunile noastre care își află 
rădăcina culturilor lor in terenul comun al romanității.

DARIO ANTONIOZZI
Ministrul turismului și spectacolelor 

din Italia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi exprim marea plăcere de a vă transmite sincerele mele 

felicitări cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață, eveniment 
strins legat de afecțiunea poporului dumneavoastră.

Doresc ca succesul să vă încoroneze eforturile pentru măreția 
națiunii și pentru o și mai bună înțelegere între România și Ar
gentina.

Vă adresez respectuosul meu salut.
Amiral EMILIO EDUARDO MASSERA

Membru al Juntei militare, 
Comandant-șef al Marinei Republicii Argentina

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Doresc ca. în această zi a aniversării zilei dumneavoastră de 

naștere, să vă adresez urările mele cele mai calde pentru ca 
fructuoasa dumneavoastră activitate pusă în slujba țării dumnea
voastră și a cooperării intre popoare să fie încununată de succese 
tot mai mari, iar punctul dumneavoastră de vedere să fie împărtășit 
tot mai mult în lume.

Cred că este firesc să se afirme că toți cetățenii din toate țările 
iubitoare de pace și de progres vă datorează mult ; țara mea este 
pe deplin conștientă de acest lucru la toate nivelurile.

Felicitări, deci, pentru dumneavoastră și pentru țara prietenă.
TULLIA ROMAGNOLI CARETTONI

Vicepreședintă a Senatului Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, Grupul parlamentar anglo-român vă adresează cele mai 
calde felicitări și toate urările de bine și vă dorește „La mulți 
ani !“.

Așteptăm cu deosebită plăcere vizita dumneavoastră de stat în 
Marea Britanie în cursul acestui an și sperăm că, pe lîngă convor
birile cu conducătorii britanici, ne veți onora ca oaspete al Grupului 
parlamentar.

Vă dorim dumneavoastră personal multă sănătate și fericire, iar 
poporului român, în anii care vin, un viitor luminos.

JAMES JOHNSON
Președintele Grupului parlamentar 

de prietenie anglo-român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Grupul interparlamentar belgiano-român vă transmite călduroa
sele sale felicitări cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de 
naștere și vă urează dumneavoastră și soției dumneavoastră, doamna 
Elena Ceaușescu, o viață îndelungată, în deplină sănătate, și multă 
fericire, pe care să le împărtășiți împreună cu minunatul popor 
român.

în numele grupului interparlamentar, 
ANDRE SWEERT (președinte)

FORTUNE LAMBIOTTE (secretar)
Senatori

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
Cu prilejul împlinirii, la 26 ianuarie a.c., a 60 de ani, în nu

mele conducerii Asociației de prietenie Finlanda-România, al tu
turor membrilor asociației și al meu personal, vă transmit cele mai 
călduroase felicitări. Numele dumneavoastră este legat de dezvol
tarea României moderne. Sub conducerea dumneavoastră, România 
socialistă s-a dezvoltat vertiginos.

Dezvoltarea rapidă a industriei și agriculturii românești, precum 
și creșterea bunăstării poporului român au avut loc în anii în 
care dumneavoastră, domnule președinte, ați îndeplinit cele mai 
înalte funcții ale statului român, '

întreaga lume vă cunoaște pe dumneavoastră ca un militant 
activ al păcii. Egalitatea în drepturi, independența și suveranitatea 
națiunilor sînt principii care călăuzesc politica externă a României, 
pe care dumneavoastră o conduceți. Politica constantă de apărare 
a intereselor și drepturilor popoarelor mici din întreaga lume, des
fășurată de dumneavoastră, se bucură de admirația și prețuirea 
tuturor popoarelor.

în perioada de cînd dumneavoastră vă aflați în fruntea Româ
niei, relațiile dintre Finlanda și România au atins noi orizonturi 
și perspective. Vizitele dumneavoastră în Finlanda au fost mo
mente culminante ale relațiilor de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre, de pe urma cărora raporturile economice și cul
turale fino-române s-au extins foarte mult.

Din partea Asociației de prietenie Finlanda-România, vă do
resc încă o dată cele mai mari succese, precum și deplină fericire, 
cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere.

VILHO SIIVOLA
Președintele Asociației de prietenie 

Finlanda — România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Grupul parlamentar de prietenie venezueleano-român vă 
transmite, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, cordiale felicitări și vă exprimă, totodată, urări sincere 
de viață lungă, pentru a continua activitatea dumneavoastră în 
fruntea poporului român, angajat pe calea progresului și justiției 
socialei

Cu deosebită stimă,
JESUS SOTO AMESTY

Președintele Grupului parlamentar 
de prietenie venezueleano-român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Asociația Danemarca—România, prin activitatea desfășurată și 

contactele strinse cu Republica Socialistă România, a luat cunoș
tință cu multă satisfacție de activitatea creatoare pe care o desfă- 
șurați în fruntea partidului și statului, de rolul pe care România și 
dumneavoastră personal îl jucați în viața politică internațională 
pentru instaurarea unei păci trainice în lume și crearea unei noi 
ordini economice și politice internaționale.

Asociația Danemarca-România dorește să vă transmită, cu pri
lejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
cele mai sincere și calde felicitări, multă sănătate și viață îndelun
gată și, îndeosebi, puteri de muncă sporite în nobila dumneavoastră 
misiune de a aduce România pe culmi cît mai înalte.

BENT RAMSDAL KNUDSEN
Președintele

Asociației Danemarca-România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Este pentru noi o deosebită onoare să vă transmitem, cu prilejul 

celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, sa
lutul colectiv al tuturor membrilor asociației noastre.

Totodată, vă dorim, domnule președinte, pentru fericirea po
porului frate din România, un viitor tot mai luminos.

Prof. JULIO CASTRO FRANCO
Președintele Asociației peruano-române 

de prietenie și relații culturale

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, permiteți-mi să vă adresez, în numele Asociației de prie
tenie tunisiano-române, urări de fericire și sănătate, iar poporului 
român, sub conducerea dumneavoastră curajoasă, tot mai multe 
realizări pe calea înfloririi și dezvoltării sale.

TIJANI MAKNI
Asociația de prietenie tunisiano — română

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cele mai calde felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 

a zilei dumneavoastră de naștere. Prietenii dumneavoastră din 
Marea Britanie își exprimă speranța că .vă veți continua activi
tatea dumneavoastră prodigioasă în slujba păcii și prieteniei in
ternaționale.

IAN MIKARDO
Deputat,

Membru al Comitetului Național Executiv 
al Partidului Laburist din Marea Britanie

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român
Mult stimate domnule președinte,
Dragă domnule Ceaușescu,
Cu ocazia împlinirii vîrstei de 60 de ani, doresc să vă transmit 

felicitările mele, cele mai sincere.
îmi amintesc cu plăcere și mult respect de convorbirile noastre 

de la București, care m-au determinat, o dată în plus, să acționez 
pentru bune relații între țările noastre.

în interesul țării dumneavoastră, al relațiilor internaționale și al 
înțelegerii intre popoarele noastre, pentru care militați atit de mult, 
vă urez mulți ani, putere de muncă și succes.

Al dumneavoastră,
HANS KOSCHNICK

Vicepreședinte
al Partidului Social-Democrat din R.F.G.

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

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Vă rog să-mi permiteți să vă felicit cu prilejul împlinirii a 60 

de ani de viață și să vă adresez, în numele Comitetului pentru re
lații economice cu Europa răsăriteană din Republica Federală Ger
mania, urările mele cele mai călduroase de fericire personală și 
prosperitate țării dumneavoastră.

Cu înaltă considerațiune,
OTTO WOLFF VON AMERONGEN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU /
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele clasei muncitoare oprimate din Africa de Sud, vă 

transmitem un salut revoluționar cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a zilei dumneavoastră de naștere. Avem convingerea că 
unitatea strinsă' dintre popoarele noastre se va consolida in conti
nuare. Trăiască internaționalismul proletar !

STEPHEN DLAMINI
Președintele Congresului Sindicatelor 

din Africa de Sud

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresăm 
felicitări și multă fericire.

AMALIA FLEMING
Președinta Asociației femeilor 

de știință din Grecia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în această zi remarcabilă pentru țara dumneavoastră și în timp 

ce poporul prieten român sărbătorește cea de-a 60-a aniversare 
a zilei dumneavoastră de naștere, este o mare plăcere și onoare 
pentru Federația Sudaneză a Sindicatelor Muncitorilor și Funcțio
narilor să transmită Excelenței Voastre, clasei muncitoare și în
tregului popor român cordiale și sincere felicitări, precum și cele 
mai bune urări pentru progresul rapid și continuu în construirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate în România.

KAMAL ELDIN MOHAMED ABDALLA
Secretar general

al Federației Sindicatelor Muncitorilor 
și Funcționarilor din Sudan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele meu personal și al Consiliului de administrație al 
Fundației „Guvernator Cornez", țin să vă adresez, cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, călduroase 
urări pentru a putea continua timp îndelungat înalta dumnea
voastră misiune, în fruntea țării dumneavoastră, pentru bunăstarea 
poporului român și edificarea unei prosperități naționale tot mai 
mari.

Cu sentimente de profundă simpatie și atașament sincer,
ROBERT URBAIN

Deputat — ministru (Belgia)

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, vă transmit calde și respectuoase felicitări și 
urări de ani mulți în fruntea națiunii dumneavoastră.

îmi amintesc întotdeauna, cu plăcere, de întîlnirea cu dum
neavoastră într-un moment critic din istoria națiunii noastre, în 
noiembrie 1973. Sfatul dumneavoastră prietenesc și obiectiv a fost 
atunci de o importanță crucială pentru țara noastră, așa cum a 
fost și pentru alte țări în situații de tensiune internațională.

Sub îndrumarea și conducerea dumneavoastră, poporul român a 
făcut progrese in reconstrucția economică și socială a țării, pre
cum și în promovarea unei politici internaționale care contribuie 
tntr-o măsură apreciabilă la stabilitatea păcii și la dezvoltarea 
cooperării între toate națiunile cu regimuri și sisteme sociale di
ferite.

Cu cordiale urări,
ABBA EBAN

Fost ministru de externe al Israelului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere și a 45 de ani de activitate consacrată oamenilor muncii și 
Republicii Socialiste România, doresc să vă transmit cele mai bune 
urări și să vă exprim înalta mea prețuire pentru clarviziunea și 
curajul care caracterizează conducerea dumneavoastră plină de în
țelepciune.

YIGAL ALLON
Fost ministru de externe al Israelului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere și a 45 de ani de activitate rodnică, dedicată transformării 
statului român, de înălțare pe noi culmi a poporului român și a 
istoriei sale, avem deosebita onoare să vă transmitem felicitările 
noastre.

Asociația culturală ecuadoriano-română vă transmite, de aseme
nea, multe urări de succes in activitatea dumneavoastră viitoare.

OSCAR SILVA
Președintele

Asociației culturale ecuadoriano-române

Tovarășul Henk Hoekstra, președintele Partidului Comunist din 
Olanda, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, „salutul său cel mai călduros și 
felicitările cele mai cordiale cu ocazia celei de-a 60-a aniversări 
a zilei sale de naștere".

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
La 26 ianuarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu împlinește vîrsta 

de 60 de ani.
Cu prilejul acestui eveniment, Comitetul Central al partidului 

nostru este fericit să exprime viile sale felicitări secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român.

Comuniștii din țara noastră cunosc contribuția prețioasă a to
varășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului dumneavoastră, 
pentru dezvoltarea dinamică și armonioasă a socialismului in 
patria dumneavoastră, precum și pentru consolidarea păcii în 
lume.

Partidul nostru apreciază sprijinul și solidaritatea manifestată 
față de cauza eliberării naționale de către Partidul Comunist 
Român, sub imboldul secretarului său general.

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări, adresăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urările noastre fierbinți de sănătate și viață 
îndelungată pe calea continuării, cu noi succese, în fruntea Parti
dului Comunist Român, a construcției socialismului dezvoltat in 
România și a contribuției țării dumneavoastră la victoria forțelor 
antiimperialiste în lume.

Vă rugăm să primiți, dragi tovarăși, salutările noastre fierbinți.
Pentru Comitetul Central 

al Partidului Comunist din Guadelupa,
GUY DANINTHE

Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, doresc să vă exprim cordiale felicitări, precum și urări 
de sănătate și viață îndelungată pentru dumneavoastră, precum 
și de pace și prosperitate pentru poporul român.

ELADIO GARCIA CASTRO
Secretar general

al Partidului Muncii din Spania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sîntem foarte bucuroși să vă transmitem cele mai calde felici

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

Pentru dumneavoastră această dată marchează un eveniment 
important în viața unui om care s-a consacrat întru totul cauzei 
păcii, libertății, democrației, progresului și socialismului. De ase
menea, această dată este și o ocazie pentru noi de reafirmare a 
legăturilor de prietenie între popoarele și partidele noastre.

Trăiască frăția între popoarele român și libanez ! Trăiască so
lidaritatea tuturor progresiștilor din lume !

Rog primiți, domnule președinte, sentimentele noastre cele mai 
distinse și sincere.

WALID JUMBLATT
Președintele 

Partidului Socialist Progresist din Liban
■ ■■ ■■■ --■■■■ ■■ ■ ■,! J . . ' i
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Excelenței Sale
'Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, Partidul de Centru din Finlanda vă felicită călduros.
Partidul de Centru din Finlanda dă o înaltă apreciere activi

tății dumneavoastră, pusă în slujba poporului român, precum și 
contribuției dumneavoastră la întărirea în continuare a relațiilor 
de prietenie dintre România și Finlanda.

JOHANNES VIROLAINEN
Președinte

MIKKO IMMONEN
Secretar general 

Partidul de Centru din Finlanda
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericitei aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

doresc să adresez Excelenței Voastre calde felicitări și urări de 
prosperitate, avînd speranța că activitatea pe care o desfășurați 
va continua să reprezinte un stimulent pentru pacea între popoa
rele Europei și ale lumii.

GIAN LUIGI BERTI
Președintele 

Partidului Democrat Creștin Sanmarinez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă adresez, în numele militanților Uniunii Naționale a 
Forțelor Populare din Maroc și al meu personal, cele mai bune 
urări de viață îndelungată, de succes deplin in lupta dumnea
voastră consacrată apărării libertății, dreptății, păcii și prieteniei 
între popoare.

ABDALLAH IBRAHIM
Secretar general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, Partidul Muncii din Israel mi se alătură în a vă transmite 
cele mai cordiale felicitări. împreună cu cele mai bune urări de 
multă sănătate și mulți ani fericiți de activitate fructuoasă.

Dorim să vă exprimăm admirația noastră 
dumneavoastră înțeleaptă, pentru contribuția 
zarea păcii în Orientul Mijlociu.

pentru conducerea 
personală la reali-

SHIMON
Președintele Partidului

PERES
Muncii din Israel

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Frontului Unității Socialiste

Domnule președinte,
Ne este deosebit de plăcut să vă adresăm astăzi cele mai bune 

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

Dorim ca în viitor contactele și schimburile dintre Frontul 
Unității Socialiste și partidele social-creștin valon și social-creștin 
flamand (P.S.C. — C.V.P.) să continue și să se dezvolte într-un 
spirit sincer și constructiv.

Adresăm urări ca, sub conducerea dumneavoastră, Republica 
Socialistă România să-și continue, pe calea autonomă pe care și-a 
fixat-o, dezvoltarea sa internă și contribuția sa la destindere in 
Europa și la pace in lume.

WILFRIED MARTENS
Președintele Partidului Social-Creștin Flamand 

(C.V.P.)

CHARLES FERDINAND NOTHOMB
Președintele Partidului Social-Creștin Valon

(P.S.C.)

«
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Aplicarea in viată a programului 
ăej’etare a duratei săpîămmiijelucru
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Nu e o poveste vînătorească. 
S-a intîmpldt la expoziția eu
ropeană de iepuri și păsări, care 
a avut loc in ianuarie, in Aus
tria. Printre participanți s-a 
numărat și medicul veterinar 
Mircea Bilius din Suceava. Ie
purele cu care s-a prezentat la 
expozlția-concurs a fost decla
rat, in unanimitate și cu acla
mații, drept „cel mai mare" și 
„cel mai frumos" din citi s-au 
putut vedea in ultimul timp in 
Europa. Drept pentru care și 
răsplata a fost pe măsură. „Ma
rele premiu" și „Placheta de 
aur". Tot de la sus-zisa expoziție 
sucevenii s-au întors cu alte 3 
medalii de aur și 4 de argint. 
Tot pentru iepuri mari și fru
moși.

Pățania
9

lui Butnaru
i

I
I
I

în... sin. 
orice om 
s-a trezit 
pantaloni 
făcut lai■
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Ieri ne-a vizitat la redacție 
Gh. V. Butnaru din comuna Că
tune, satul Valea Perilor nr. 54, 
județul Gorj. De ce? Pe la ora 
15, a scos de la unitatea 
C.E.C. — centrală de-, pe Calea 
Victoriei suma de 12 000 lei. 
După obiceiul oltenesc, omul a 
pus banii la păstrare 
Alergînd sprș gară, ca 
grăbit, cind să ia bilet 
cu cămașa ieșită din 
și fără... bani. Apelul 
miliția Gării de Nord de a-i da 
o mină de ajutor n-a rămas fără 
ecou. Doi cetățeni s-au prezen
tat aici și au depus 1 400 lei 
găsiți pe drum. Gh. Butnaru — 
om cu patru copii — face apel 
prin ziarul nostru să-i vină în 
ajutor și alți eventuali găsitori 
ai banilor pierduți de el. Păța
nia lui Butnaru ne reamintește 
de zicala : „Cine nu deschide 
ochii deschide punga !“.

! Berbecul
I*
I din

I
I
I

cu... zece 
haine

Nu puține unități agricole
județul Constanța au obținut în 
anul trecut adevărate producții 
record de 
la fiecare 
de Palas. 
țiunea de 
terea ovinelor 
puțin de 135 de berbeci au dat 
în medie cîte 18,5 kg de lină. 
Dar cițiva dintre ei (denumiți 
de cei din jur pentru mărimea

cite 10—11 kg lină de 
oaie din rasa merinos 
Aflăm însă că la Sta- 
cercetări pentru creș- 

Palas nu mai

Iși înfățișarea lor „zimbrii albi"). | 
au bătut toate recordurile,, dîîid j 
cîte... 25 kg de lină ! Amatorii ■ 

ide statistici au și făcut soco», " 
teala că din’ lîha de la fiecare I 
„zimbru alb“ s-ar putea' confec- | 
ționa pe puțin 10 (zece) costu
me de haine. E ceva !I Surpriza 
din borcanI

I
I
I
I
I
I
I

I

Ne scrie Iordache Pașcu. mun
citor la întreprinderea poligrafi
că din Bacău : „Am citit la 
«Faptul divers» cum că unii 
consumatori au găsit în piine 
sau prin borcanele cu iaurt și 
dulcețuri diferite «corpuri străi
ne»... necomestibile. «Norocul» 
meu — ca să fac haz de necaz 
— depășește orice închipuire. 
Am cumpărat un borcan cu 
gem de cireșe produs de Centrul 
de legume și fructe Roman. 
După ce l-am desfăcut și am 
luat două lingurițe de gem, am 
dat peste un... manșon de cau
ciuc care ocupa aproape jumă
tate din capacitatea borcanului. 
Cum a nimerit printre cireșe ?
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O veste 
așteptată

„Îmi vine tare greu să 
împărtășesc amărăciunea 
care mi-o pricinuiește fiul meu. 
în ciuda faptului că a ajuns om 
în toată firea, la 28 de ani..." In 
continuare, Iuliana - Makrancz 
din Said Mare (strada Republi
cii nr. 26) ne scrie : „Pe nepusă 
masă, fiul meu a plecat de aca
să și de la locul de muncă (În
treprinderea județeană de con
strucții) încă din toamna anului 
1975, dată de la care nu mai 
știu nimic de el. Mă adresez 
acum rubricii „Faptul divers" 

' și prin ea cititorilor săi, ca in 
cazul in care știe cineva pe 
unde se află fiul meu, luliu 
Makrancz, să-l roage să-mi dea 
măcar o veste prin citeva rin- 
duri de scrisoare. Și să mai 
afle că e binevenit acasă".

vă 
pe
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I Nesăbuință
Din primele cercetări efectua

te de organele de miliție re
zultă că autobetonlera 31-B-6985 
de la un șantier de construcții 
din Turda pornise la drum cu 
defecțiuni la sistemul de fri- 
nare. Și tot ancheta a stabilit că 
la intersecția din fata întreprin
derii „Electroceramica" din lo
calitate șoferul de pe autobas
culantă, Uivari Alexandru, nu a 
acordat prioritate și a izbit in 
plin autocamionul 21-Cj-95S. 
care transporta un recipient de 
3,5 tone. In urma coliziunii s-a 
rupt ancora de susținere a re
cipientului, iar acesta s-a rosto
golit mai intîi peste un tînăr de 
24 de ani, aflat intimplător in 
apropiere, pe care l-a acciden
tat mortal. Apoi, recipientul a 
trecut peste un autoturism, ră- 
nindu-l grav pe unul din pasa
gerii acestuia, iar de aici a dat 
peste doi stilpi electrici pe care 
i-a rupt...

...Și totul, din cauza încălcării 
grosolane a unor elementare 
reguli de circulație.

Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Conferința Națională a partidului a adoptat, printre 
alte documente de excepțională importanță — Pro
gramul de reducere a duratei săptăminii de lucru, 
factor important in asigurarea unei vieți armonioase, 
al îmbinării raționale a muncii cu odihna și instrucția 
cultural-științifică a maselor. Datorită realizărilor ob
ținute, pe toate planurile producției materiale, de oa
menii muncii, sporirii randamentului activității eco
nomice a devenit posibilă trecerea treptată la săptă- 
mîna de lucru de. 44 de ore, acțiunea urmînd să se 
încheie la sfîrșitul anului 1983. Trecerea la săptămîna 
de lucru redusă — parte integrantă a Programului 
partidului de ridicare a bunăstării întregului popor — 
reflectă consecvența cu care partidul, secretarul său 
general următesc traducerea în viață a hotăririlor 
Congresului al XI-lea privind creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, crearea condițiilor, necesare 
afirmării depline a personalității umane, printr-un cit

mai larg acces la cultură și instruire, activități spor
tive și recreative.

Așa cum se arată în programul amintit, intr-o primă 
etapă se va introduce săptămîna de lucru de 46 de ore, 
cu ziua de muncă de 8 ore, asigurindu-se în fiecare 
lună, în afara sărbătorilor legale, o zi liberă. De 
săptămîna de lucru redusă beneficiază, cu prioritate, 
și ramurile și sectoarele în care lucrează un număr 
însemnat de femei.

După cum se știe, încă din acest trimestru, un 
anumit număr de unități și-au propus să asigure toate 
condițiile necesare pentru trecerea la săptămîna de 
lucru redusă. Printre acestea se numără și întreprin
derea „Dacia“-București. Rezultatele obținute in luna 
ianuarie — îndeplinirea planului la toți indicatorii — 
permit acestor colective să beneficieze. începind de 
astăzi, de ziua liberă în plus.

De aproape 22 de ani, Lucreția 
Ferendino iși petrece zilele de sim- 
bătă in secția țesătorie de la între
prinderea „Dacia" din Capitală, unde 
lucrează ca maistru. Astăzi însă, 
n-o căutați acolo pentru că n-o veți 
găsi, Această dimineață și-o va pe
trece, împreună cu cele două fiice, 
la galeria națională a Muzeului de 
artă al Republicii.

— în muzeul de artă îți trebuie zile 
întregi să vezi tot ce e demn de vă
zut. Dar nu întotdeauna găsești 
timp liber și pentru asemenea lu- 
cruri. -Acum, prin grija conducerii 
partidului, îndeosebi pentru noi, fe
meile, mi se oferă și mie posibili
tatea să mă bucur mai mult de tot 
ce oferă instituțiile culturale ale 
Capitalei, împreună cu fetele mele, 
pe care aș vrea să le educ în spiri
tul dragostei pentru frumos, pentru 
artă. Și pentru muncă. în fond, a- 
ceastă' zi liberă în plus, de care be
neficiem astăzi, este urmarea directă 
a rezultatelor muncii noastre, a fap
tului că am putut realiza planul de 
producție al lunii ianuarie cu 6 zi 
mai devreme.

Da ora cînd citiți aceste rânduri, 
tînăra țesătoare Petruța Mihai, îm
preună cu alți 26 de tineri din între
prindere, se va afla in tren, in drum 
spre Predeal. „Ne plac mult excursi
ile și abia am așteptat această sîm- 
băță liberă să plecăm la munte. 
Sigur, și pînă acum am organizat 
excursii la sfirșit de săptărțiînă. Dar 
acum vom putea, o dată pe lună, să 
plecăm pentru două zile". Elena 
Baicu, muncitoare la finisaj, își va 
îngădui să se odihnească mai mult 
în această dimineață ; vrea să fie 
odihni,tă cind, seara, va merge la 
operetă.

Dar, cum e și firesc, într-o între
prindere in care lucrează multe fe
mei, pentru mamele cu copii,, o zi 
liberă în plus înseamnă mai mult 
timp în mijlocul familiei, al copiilor.

— Și eu și soțul muncim aici, la 
„Dacia", și amîndoi avem astăzi-- zi
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

LA LEȘU URSULUI, O HOTĂRÎRE UNĂNlMĂ:
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Cu prilejul vizitei de lucru a 
secretarului general al partidului în 
bazinul minier Leșu Ursului, în sep
tembrie anul trecut, în dialogul pur
tat cu minerii, cu cadrele de condu
cere ale centralei și ministerului de 
resort, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să fie grăbită introducerea 
tehnologiilor și a mașinilor moderne 
pentru a se asigura un grad supe
rior de mecanizare a lucrărilor, a se 
ușura munca minerilor, pentru ridi
carea substanțială a productivității și 
creșterea viguroasă a producției. 
Cum s-au înfăptuit pînă acum aceste 
sarcini și ce mai trebuie rezolvat in 
scopul traducerii ferme in viață a 
indicațiilor conducerii partidului ? A- 
ceasta a constituit tema principală a 
dezbaterilor din adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor muncii de 
la marea exploatare minieră sucevea- 
nă — reliefată cu pregnanță atît de 
darea de seamă prezentată de ingi
nerul Mircea Dobre, directorul între
prinderii miniere, cit și de discuțiile 
care au urmat, desfășurate în spirit 
critic și autocritic, analitic, accentul 
fiind pus pe necesitatea de a da țării 
mai mult minereu, de bună calitate, 
cu conținut cit mai bogat și. pentru 
aceasta, pe îmbunătățirea metodelor 
de muncă în subteran și a tehnolo
giilor de lucru.

în adunarea generală s-au subli
niat rezultatele generate de promo
varea pe scară mai largă a progre
sului tehnic, de măsurile privind or
ganizarea superioară a muncii și a 
producției. Demn de relevat in acest 
sens este faptul că anul trecut mi
nerii de la Leșu Ursului au extras 
prin metode moderne, de mare pro
ductivitate, cu 248 000 tone minereu 
mai mult decît prevederile planului. 
Totodată, s-a realizat'o producție me
die lunară de peste 950 tone minereu 
la 78 la sută din abataje, față de 70 la 
sută abataje cît erau planificate. Ana- 
lizînd însă temeinic, cu responsabili
tate aceste rezultate, minerii au cerut
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HOCHEI
România — Norvegia 2—2
La Fredrikstad (Norvegia) a avut 

loc intilnirea amicală dintre selec
ționatele de hochei pe gheață ale 
României și Norvegiei. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 2—2 (1—1, 
0—0, 1—1). Golurile formației române 
au fost marcate de Tureanu (min. 11) 
și Axinte (min. 59), iar punctele 
gazdelor au fost înscrise de Saetring 
(min. 6) și Oesterdal (min. 41).

Cele două echipe vor susține astăzi 
un nou meci la Oslo.

HANDBAL
în localitatea cehoslovacă Cheb a 

început un turneu internațional fe
minin de handbal, la care participă 
și selecționata României. în primul 
joc. handbalistele românce au în
vins cu scorul de 14—13 (10—5) echi
pa Ungariei. 

liberă — ne spune Jana Preda, ca
notoare la țesătorie. Această primă 
zi o consacram copiilor. Pe cel mai 
mic, Cristian, îl luăm cu o zi mai 
devreme de la- grădiniță. O să se 
bucure grozav. Și nu numai el. 
Umple casa cu voioșia lui. își iu
bește frații mai mari și-j place să se 
joace cu ei. Apoi, atît eu, cit și 
soțul avem intenția să trecem pe la 
școală, să ne interesăm de cei doi 
mai măricei, dacă învață bine, dacă 
sînt disciplinați. într-o familie cu

Printre textiliștele 
de la întreprinderea 
„Dacia11 din Capitală 

trei copii sînt multe de făcut și, ori- 
cît aș dori să mă odihnesc, tot va 
trebui să mă ocup și de casă. Acum 
va fi însă mai ușor, pentru că fnă 
va ajuta și soțul, astfel îneît cred 
că-mi va rămine destul timp și pen
tru destindere.

Familia Șuhame — ea laborantă, el 
maistru la filatură — și-a rînduit 
astfel programul zilei îneît să-i ducă 
pe copii La circ. „Ne bucurăm mult 
de această primă zi liberă — ne spu
ne Maria Șuhame. Dar și mai mult 
se vor bucura copiii, auzind că ne-am 
găsit vreme să ne ducem cu ei la un 
spectacol".

Firește, trecerea la săptămîna de 
lucru redusă presupune o mai bună 
organizare a muncii, un efort mai 
mare pentru sporirea eficienței în
tregii activități a întreprinderii tex
tile „Dacia", ca și a celorlalte între
prinderi ce se bucură de această mă
sură, pentru asigurarea îndeplinirii 
integrale a sarcinilor de plan.

După cum am aflat de la Maria 
Diaconu, secretara comitetului de 

consiliului oamenilor muncii să ac
ționeze mai perseverent pentru în
deplinirea prevederilor programelor 
stabilite vizind modernizarea pro
ducției și îmbunătățirea activității 
în subteran, apreciind că în acest 
domeniu există posibilități și mij
loace încă nevalorificate. în acest 
context, în adunarea generală s-a 
arătat că anul trecut, din cele 34 de 
soluții elaborate in vederea sporirii 
suplimentare a productivității mun
cii, au fost aplicate doar patru și, 
ca atare, nu s-a obținut o creștere 
în plus a nivelului producției cu 
peste 15 milioane' lei. De asemenea, 
s-a tărăgănat aplicarea unor soluții 
menite Să asigure economisirea unor 
importante cantități de materiale, 
combustibil și energie.

Intervențiile mai multor vorbitori 
au fost concentrate tocmai asupra 
unor astfel de probleme majore, pre
cum și asupra măsurilor ce trebuie 
aplicate în avans, pentru că exploa
tarea să-și poată realiza nu numai 
sarcinile sporite de plan, ci și anga
jamentele luate în întrecere. Am re
ținut in această ordine de idei opi
nia cunoscutului șef de brigadă Pe
tru Moraru — căruia adunarea gene
rală i-a încredințat mandatul de vi
cepreședinte al consiliului oameni
lor muncii — ca, in cadrul compar
timentului dezvoltare-cercetare și al 
celui de producție, să se acorde o 
maximă atenție extinderii unor me
tode de înalt randament, verificate 
în practică. Este vorba, intre altele, 
de procedeul rambleierii hidraulice 
aplicat în prezent la 7 la sută din 
abataje, care trebuie introdus rapid 
și la alte locuri de muncă, cu atit 
mai mult cu cît, pe această bază, 
viteza de înaintare în fronturile de 
lucru se dublează.

Cu exigență muncitorească au fost 
criticați unii șefi de compartimente, 
pentru încetineala cu care au acțio
nat în direcția experimentării pro

în orașul Kalundborg (Danemarca) 
s-au disputat două meciuri con- 
tînd pentru turneul locurilor 9—12 
al campionatului mondial masculin 
de handbal. Selecționata Spaniei a 
învins cu scorul de 24—21 (12—12) 
echipa- Cehoslovaciei, iar reprezenta
tiva Ungariei a întrecut cu 30—26 
(15—16) formația Japoniei.

în clasament conduce echipa Spa
niei, cu 4 puncte, urmată de forma
țiile Ungariei — 3 puncte, Cehoslova
ciei — 1 punct și Japoniei — zero 
puncte.

VOLEI
în ziua a doua a competiției in

ternaționale masculine de volei care 
se desfășoară la Schwerin (R.D. Ger
mană), echipa Explorări Bala Mare 
a întîlnit formația secundă a clubu
lui local S.C. Traktor, în fata căreia 
a cîștigat cu scorul de 3—0 (15—4. 
15—4, 15—3). 

partid, planul pe luna ianuarie a fost 
realizat la toți indicatorii, obținin- 
du-se, în plus. 500 kg fire și 10 000 
m.p. țesături. „Pe viitor — ne spune 
secretara comitetului de partid — 
ne vom îngriji, din timp, pentru or
ganizarea unor excursii sau alte ac
țiuni, care să ne dea posibilitatea să 
ne. adunăm împreună cu familiile. 
Este un motiv în plus pentru a 
fi recunoscători partidului pentru 
prioritatea de care ne bucurăm, în 
acordarea săptăminii de lucru re
duse". în ce privește timpul liber, 
creat prin reducerea săptăminii de 
lucru, așa 'cum rezultă și din decla
rațiile interlocutoarelor noastre, va fi 
consacrat familiei, educației . copiilor, 
activităților cultural-sportive, recrea-, 
five, de recuperare a forței de mun
că. Iată de ce, conducerea întreprin
derii, comitetul de partid, comitetul 
sindicatului vor trebui să organizeze 
acțiuni care să răspundă dorinței oa
menilor de a-și petrece împreună, cu 
familiile, zilele libere : există mulți 
amatori de excursii, de spectacole, 
concerte, de reuniuni și trebuie să 
se creeze facilitățile necesare pentru 
buna reușită a acestor acțiuni, astfel 
îneît acest timp liber să fie întrebu
ințat cu folos.

Dacă veți trece, astăzi, prin fața 
întreprinderii „Dacia" veți constata 
că, deși mașinile de filat, războaiele 
de țesut, celelalte utilaje tac, sec
țiile nu sînt cu desăvirșire pustii. 
Printre mașini veți vedea trebăluind 
mecanicii de întreținere ai ingineru
lui Aristide Costea, mecanicul șef al 
întreprinderii. Pentru ei azi și mîine 
sînt zile de muncă pline. Profitînd 
de acest răgaz, ei vor face o temei
nică revizie a utilajelor, vor repara 
ce e de reparat, astfel îneît luni di
mineața toate să meargă ca ceasul. 
Dar de o zi liberă se vor bucura și 
ei. Doar că nu va fi această sîm- 
bătă, ci altă zi de lucru a săptă- 
mînii.

Rodica ȘERBAN

cedeului de rambleiat pneumatic, a 
introducerii susținerii metalice la să
parea suitorilor și extinderii meca
nizării preparării betoanelor. O con
cluzie a dominat, în acest sens, a- 
dunarea generală — și anume : este 
necesar ca toate succesele obținute 
in anul trecut să fie consolidate anul 
acesta, acordîndu-se prioritate acelor 
soluții viabile, în măsură să compen
seze greutățile de ordin geominier 
specifice zăcămîntului. „Chiar dacă 
a crescut cu 15 la sută ponderea ex
ploatării minereurilor prin metode 
de înalț) randament, iar gradul de 
mecanizare în galerii cu 34 la 
sută — spunea în adunarea ge
nerală ing. Irimie Catargiu, direc
torul Combinatului minier Suceava 
— în privința modernizării activită
ții exploatării, am rămas încă da
tori. Trebuie să acționăm mai stă
ruitor pentru înfăptuirea in practică 
a sarcinilor subliniate în acest do
meniu de secretarul general al par
tidului". Pentru a răspunde mai bine 
necesităților în această privință a 
fost luată hotărîrea constituirii unei 
formațiuni de perfecționări tehnolo
gice, cu îndatoriri precise, in așa fel 
incit aportul calitativ al tuturor 
specialiștilor la generalizarea’ a tot 
ceea ce este valoros, precum și la 
introducerea unor noi îmbunătățiri 
de ordin tehnic în minerit să se re
găsească în rezultate cît mai bune. 
Dar pentru aceasta se impune ca 
atit comitetul de partid, cît și con
siliul oamenilor muncii să vegheze 
ca fiecare specialist să se afle mai 
mult în mijlocul muncitorilor, să 
acorde în permanență asistența teh
nică solicitată, să țină seama înde
aproape de cerințele formulate de 
mineri.

Pornind de la rezultatele de pînă 
acum, de la unele neîmpliniri sem
nalate, precum și de la propunerile 
formulate de mineri, adunarea ge
nerală a inclus în programul uni

c i n e m a
• 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.
• Cintarea României : CENTRAL
— 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20.
e Hamlet: EFORIE — 9; 12;. 15; 
19. CINEMA STUDIO — 10; 13; 16;
19.
© împușcături sub clar de lună : 
FLACÂRA — 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

• Teatrul Național București
(sala mare) : Danton — 19; (sala 
mică) : Romulus cel Mare — 16;
Cîștigătorul trebuie ajutat — 20.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic extraordinar. Dirijor : SER

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.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Noii 

Zeelande. vineri a avut loc la Casa 
de cultură a I.R.R.C.S. din Capitală 
o manifestare culturală.

Au participat membri al conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de cultură și artă, ziariști, 
un numeros public.

Ziarista Venera Anghel a vorbit 
despre realitățile contemporane .ale 
Noii Zeelande, după care a fost pre
zentată o.gală de filme documentare 
consacrate, frumuseților acestei țări.

★
La invitația ministrului finanțelor 

al Republicii Socialiste România. 
Florea Dumitrescu, vineri după- 
amiază a sosit in Capitală secreta
rul federal pefitru finanțe al Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, Momcilo Cemovici, care între
prinde o vizită de lucru în țara 
noastră. în aceeași zi au început 
convorbirile între cei doi miniștri, 
în cadrul cărora. s-a procedat la un 
schimb de păreri privind colaborarea 
bilaterală în domeniul economico- 
financiar, precum și asupra altor pro
bleme de interes reciproc.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în tara noastră. B. R. Devarajan. re
prezentantul. Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare la Bucu
rești, a oferit, vineri seara, în saloa
nele Hotelului Parc, o recepție.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Ștefan Enache, adjunct al mi
nistrului turismului. Constantin Du
mitrescu. prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești. alte persoane oficiale, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

I Au luat, parte, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice, membri 
ai corpului diplomatic, precum și re
prezentanți ai unor instituții și or
ganisme ale O.N.U. cu sediul în țara 
noastră.

★
A părăsit Capitala Henri Bierre 

Aubaret, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Elveției în Re
publica Socialistă România, care și-a 
încheiat misiunea în țara noastră.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 3 FEBRUARIE 1978
Extragerea I : 74 28 36 58 35 32 57 

31 51.
Extragerea a Il-a : 30 59 89 26 83 

24 69 85 15.
Fond total de ciștiguri : 926 000 lei 

din care 78 053 lei report la catego
ria 1.
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 

DIN 29 IANUARIE 1978
Categoria 1 : 2,25 variante a 37 037 

lei ; categoria 2 : 8,75 a 9 524 lei ; 
categoria 3 : 25,75 a 3 236 lei ; cate
goria 4 : 83,00 a 1 004 lei ; categoria 
5 : 407,25 a 200 lei ; categoria 6 : 
2 635,75 a 100 lei.

-0
' ”'000

tar de măsuri obiective concrete, 
cu termene și responsabilități pre
cise, acțiuni prioritare care de
finesc cu claritate ' strategia 
aictivității de producție pentru acest 
an. între altele, se au in vedere ame
najarea în subteran a unei stații 
centrale de preparare mecanizată a 
betoanelor. atingerea unor capacități 
de producție proiectate și extinderea 
rambleierii hidraulice, punerea in 
funcțiune a rambleierii pneumatice, 
extinderea tehnologiilor descendente 
de exploatare în abataje și redu
cerea, în continuare, a ponderii me
todelor de exploatare cu rambleu în 
vatră, precum și alte măsuri menite 
să ducă la creșterea volumului de 
rezerve puse în evidență, la mai 
buna folosire a „zestrei" tehnice și 
a forței de muncă.

în. semn de recunoștință pentru 
măsurile luate de conducerea parti
dului și statului privind creșterea 
nivelului lor de trai, hotărîți să în
făptuiască sarcinile ce le revin din 
documentele Conferinței Naționale a 
P.C.R., minerii de la Leșu Ursului 
au ținut să dea un răspuns munci
toresc la chemarea colectivului în
treprinderii miniere Paroșeni. anga- 
jîndu-se să asigure în acest an :

O depășirea producției globa
le cu 3,8 la sută ;

• extragerea prin metode de 
înaltă eficiență a unei cantități 
de minereu cu 66,6 la sută mai 
mare față de sarcinile stabilite 
pentru acest an ;

0 creșterea cu 3 la sută a 
gradului de utilizare a fondului 
de timp ;

• depășirea volumului de re
zerve planificat pentru anul 
acesta cu cel puțin 50 000 de 
tone.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „ScinteU"

• 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; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mark polițistul : BUZEȘTI — 
9; 11.15; 13,30.
• Castelul de nisip : FAVORIT —- 
9,15; 11,45; 15,15; 17,45; 20,15.
• Zorro : LUCEAFĂRUL — 9;
11,45; 14,15; 17; 19,45,
9 Cei trei mușchetari : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 17.
• Marile Bperanțe — 9,45, Valsul 
nemuritor — 11,45, Decolarea — 
14, Viața particulară a lui Henry 
al VIH-lea — 16,15, Sfidarea —
18.30, Garibaldi — 20,30 : CINEMA
TECA.
9 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.

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei 
interguvernamentale româno-sovietice 

de colaborare economică
în zilele de 1—3 februarie s-au 

desfășurat, la București, lucrările se
siunii a X-a a Comisiei interguver
namentale româno-sovietice de cola
borare economică. Delegația română 
a fost condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Radulescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în comisie, iar delegația so
vietică de tovarășul K. F. Katușev, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele păr
ții sovietice în comisie.

în cadrul tratativelor, cele două 
delegații au relevat marea impor
tanță a întâlnirilor și înțelegerilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev pentru dezvol
tarea și adîncirea în continuare a 
relațiilor economice dintre cele două 
țări.

Cu acest prilej, cele două părți în 
comișie au apreciat cu satisfacție 
dezvoltarea multilaterală a colaboră
rii economice româno-sovietice, creș
terea continuă a volumului schim
burilor reciproce de mărfuri, diver
sificarea și adîncirea colaborării și 
cooperării în producție dintre cele 
două țări.

Comisia a constatat că în perioada 
de la sesiunea precedentă au fost 
încheiate o serie do înțelegeri de coo
perare și specializare în producție, 
îndeosebi în industria constructoare 
de mașini, în industria chimică, în 
domeniul transporturilor aeriene, al 
poștelor și telecomunicațiilor, pre
cum și în alte domenii.

în baza rezultatelor obținute pînă 
în prezent și a analizei efectuate in 
cursul actualei sesiuni, comisia a a- 
doptat programele de lucru în conti
nuare pentru finalizarea de către mi
nisterele de ramură și organele cen
trale de resort din cele două țări a 
acțiunilor de colaborare, cooperare și 
specializare în producție, aflate în 
curs de tratative și care se referă 
mai ales la domeniile construcțiilor 
de mașini pentru industria chimică, 
de extracție și prelucrare a țițeiului, 
utilajelor, energetice, construcțiilor 
de mașini grele și transport, mașini
lor unelte, industriei electrotehnice, 
construcțiilor de aparate și al teh
nicii de calcul.' industriei electronice, 
industriei de automobile, electroener- 
geticii.

O atenție deosebită a fost acordată 
schimburilor reciproce de mărfuri în
tre cele două țări, convenindu-se 
măsuri pentru lărgirea și diversifica
rea acestora in continuare.

în cursul actualei sesiuni s-a efec
tuat un schimb de păreri în legătură 
cu stadiul lucrărilor, privind coordo
narea planurilor de dezvoltare a e- 
conomiilor naționale ale Republicii 
Socialiste România și Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, pe peri
oada 1981—1985, comisia apreciind 
pozitiv activitatea desfășurată în a- 
ceastă direcție de organele centrale 
de planificare din cele două țări.

S-au examinat, de asemenea, pro-

Vizita ministrului 
al R. P.

■••^Ministru} .afacerilor externe 'ăj Re- 
publici! Populare Bulgaria^ Fefer 

’.Mladt&ov.I însoțit de George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a vi
zitat, vineri. întreprinderea construc
toare de autocamioane și alte obiec
tive economice, social-culturale și tu
ristice din Brașov.

în onoarea oaspeților, consiliul 
popular județean a oferit un dejun.

★
Cu prilejul vizitei oficiale de prie

tenie întreprinse în țara noastră de 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria, Petăr Mladenov, ambasa
dorul acestei țări la București, Petăr 
Danailov Hristov, a oferit, vineri 
seara, o recepție.

Au participat George Macovescu,

Convorbiri româno-marocane
La invitația Ministerului Afaceri

lor Externe. între 30 ianuarie — 3 fe
bruarie 1978. o delegație a Ministe
rului Afacerilor Externe și Cooperă
rii din Maroc, condusă de Abderrah- 
mane Baddou, secretar de stat in 
acest minister, membru al guvernu
lui, a întreprins o vizită in țara 
noastră pentru consultări între mi
nisterele de externe ale celor două 
țări.

în timpul vizitei, delegația maro
cană a avut convorbiri și schimburi 
dfe vederi la Ministerul Afacerilor 
Externe cu privire la stadiul actual 
și perspectivele dezvoltării raportu
rilor dintre cele două țări pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și 

'■.cultural, precum și referitor la unele 
probleme internaționale de interes 
comun. S-a convenit menținerea și 
intensificarea contactelor dintre cele 
două ministere. La încheierea consul

A apărut: „Revista
ANIVERSAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU SĂRBĂTO
RITĂ DE ÎNTREGUL NOSTRU 
POPOR CU DRAGOSTE, ADMIRA
ȚIE ȘI PROFUNDA STIMA. Sub 
acest generic revista publică mesa
jul Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliului de 
Stat și guvernului. Sub același ge
neric au apărut mesajul Institutului 
central de cercetări economice, ar
ticolul „Semnificația istorică a săr-

© 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 : GIULEȘTI
— 9; 12; 16; 19.
• Scaramouche : GRI VIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Floare Ia 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 

bleme ale organizării elaborării unor 
programe de dezvoltare a cooperării 
și specializării în producție pe ter
men lung, precum și ale colaborării 
în domeniile transporturilor și tehni- 
co-științific. A fost evidențiată ne
cesitatea creșterii rolului Comisiei 
interguvernamentale în intensificarea 
colaborării economice reciproce.

Lucrările sesiunii' s-au desfășurat 
•într-o atmosferă cordială, de priete
nie și deplină înțelegere.

Protocolul încheiat cu acest prilej 
a fost semnat, din partea română, de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, iar 
din partea sovietică de tovarășul K. 
F. Katușev.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Moscova, Gheorghe Ba- 
drus, și ambasadorul Uniunii Sovie- 
tice la București, V. I. Drozdenko. 
Au participat, de asemenea, membrii 
celor două delegații.

★
A fost semnat, totodată. Acordul 

dintre Guvernul Republicii Socialis
te România și Guvernul Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste privind 
colaborarea în domeniul economiei 
piscicole, care prevede dezvoltarea și 
adîncirea colaborării în acest dome
niu intre cele două țări.

Documentul a fost semnat de Petre 
Blajovici, ministru secretar de stat, 
șef al Departamentului industriei a- 
limentare, și Alexandr Akimovici Iș- 
kov, ministrul economiei piscicole al
U. R.S.S.

în cursul . aceleiași zile, A. A. 
Ișkov a fost primit de Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru al guver
nului.

★
Cu prilejul lucrărilor celei de-a 

X-a sesiuni a Comisiei interguver
namentale româno-sovietice de co-ț 
laborare economică și tehnico-știip- 
țifică, tovarășul Gheorghe Rădulescu. 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române in comisie, a 
oferit un dineu oficial. Cu același 
prilej, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, V. I. Drezdenko. a ofe
rit o recepție.

Au participat loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Petre Blajovici. ministru secretar de 
stat, șef al Departamentului Indus
triei Alimentare, Dumitru Turcuș. ad
junct de șef de secție la C.C. a! 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor ministere eco
nomice, Gheorghe Badrus, ambasado
rul României la Moscova.

Au luat parte K. F. Katușev, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele părții sovie
tice în comisie, A. A. Ișkov,' minis
trul economiei piscicole al U.R.S.S.,
V. P. Usaciov, adjunct al ministrului 
învățămîntului superior și mediu de 
specialitate al R.S.F.S.R., vicepre
ședinte al conducerii centrale a A- 
sociației de prietenie sovieto-române.

(Agerpres)

afacerilor externe 
Bulgaria

’ ■ministrul afacerilor -externe al Repu- 
. plicii-f Sd4)ăSsre 'Rom'ânia. Dumitru 

;f kTurcU^vZacljunct „dex-șef de secție la
C.C. al P.C.R., Nicolae Bozdog, prim- 
adjunct al ministrului comerțului in
terior, Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge
neral-colonel Marin Nlcolescu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, Nicolae Guină, președintele A- 
sociației de prietenie ’ româno-bul- 
gare, Trofin. Simedrea, ambasadorul 
României la Sofia, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în România, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

tărilor. delegația a fost primită de 
tovarășul George Macovescu. minis
trul afacerilor externe.

De asemenea, delegația marocană 
a fost primită de tovarășul Ion Pă- 
țan. viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și al 
cooperării economice internaționale, 
și de tovarășa Suzana Gâdea, minis
trul educației si invățămîntului.

★ '
La M.A.E. a avut loc ceremonia 

semnării Programului de schiml'tri 
culturale româno-marocane pe anii 
1978—1980. Din partea română, docu
mentul a fost semnat de tovarășul 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, iar din partea 
marocană de Abderrahmane Baddou, 
secretar de stat în M.A.E. marocan. 
A fost prezent Abdelali Serraj, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Marocu
lui in România. (Agerpres)

economică*  nr. 5/1978
bătoririi" de dr. Maria D. Popescu 
și prezentarea volumului „Economia 
României socialiste în opera preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu", recent 
editat.

Revista cuprinde și cunoscutele 
rubrici : Economie națională ; Con
ducere — organizare ; în sprijinul 
candidaților la examenul de admitere 
in invățămintul economic superior ; 
Teorii—idei ; Economie mondială.

GIU CELIBIDACHE — 20, (sala 
mică a Palatului) : Recital de 
pian : Octavian RAdoi — 18.
• Opera Română : Fidelio — 19.
o Teatrul de operetă : Miss He- 
lyett — 19 30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 15; Elisabcta I
— 19,30.
• Teatrul Mic : Masca — 19,30.
© Teatrul de comedie : 12 oameni 
furioși — 19,30.
• Teatrul ,.Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 15, Au
diență la consul — 19,30, (sala 
Studio) : Jucătorii de cărți — 
Ursul — 19.
• Teatrul Giulești : Zamolxe —
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  : Cunună de frumuseți
— 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu“ : întors 
din singurătate — 19,30, (la Sala 
Palatului) : Bal la revistă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă*  : „13-f-l 
(o istorie cu Harap Alb)*  — 10, 
Alice in țara minunilor — 17.
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30 DE ANI DE LA SEMNAREA PRIMULUI TRATAT DE PRIETENIE,
COLABORARE Șl ASISTENTĂ MUTUALĂ DINTRE ROMÂNIA Șl U. R. S. S.

Tovarășului
LEONID ILICI BREJNEV

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului
ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului 
Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri ale Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, popoarelor Uniunii So
vietice un salut cordial, calde felicitări și cele mai bube 
urări cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a semnării 
primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și Uniunea Sovietică.

în cele trei decenii care au trecut de la semnarea 
Tratatului, relațiile româno-sovietice au cunoscut o dez
voltare continuă, pe temelia trainică a solidarității in
ternaționale, a egalității în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești.

Noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre țările noastre, semnat în iulie 1970, a mar
cat o etapă superioară în dezvoltarea multilaterală a ra
porturilor de prietenie și colaborare dintre partidele, stâ- 
t.ele și popoarele noastre, asigură cadrul propice întăririi 
conlucrării politice, economice, tehnico-științifice, cultu
rale și în alte domenii dintre România și U.R.S.S.

întîlnirile și convorbirile rodnice pe care le-am avut 
în ultimii ani, înțelegerile la care am ajuns, Declarația 
semnată la București în noiembrie 1976 au constituit 
momente remarcabile ale evoluției ascendente a relațiilor 
dintre partidele, statele și popoarele noastre.

Avem convingerea că, pe temelia solidă a tradiționalei 
prietenii frățești și a colaborării statornicite între popoa
rele noastre, a realizărilor remarcabile obținute de cele 
două țări în toate domeniile activității de construcție 
socialistă și comunistă, relațiile româno-sovietice se vor 
dezvolta și în viitor, în interesul poporului român și po
poarelor Uniunii Sovietice, al cauzei socialismului, păcii 
și securității în lume.

De ziua aniversării acestui eveniment important din 
cronica relațiilor româno-sovietice, vă dorim dumnea
voastră, dragi tovarăși, comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii sovietici noi și mari succese în edificarea comu
nismului în patria dumneavoastră, în lupta pentru tri
umful socialismului, al păcii și colaborării între popoare.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului
NICOLAE CEÂUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., al între
gului popor sovietic, vă adresăm dumneavoastră, Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliu
lui de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, 
poporului frate român cordiale felicitări cu prilejul 
celei de-a 30-a aniversări a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală dintre Uniunea Sovietică 
și România.

Tratatul semnat la 4 februarie 1948 a constituit o vie 
demonstrație a triumfului principiilor de neclintit ale 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist, o 
manifestare de adevărată egalitate în drepturi și priete
nie. El a contribuit la consolidarea cuceririlor socialis
mului în România, la întărirea pozițiilor internaționale 
ale țărilor noastre și ale întregii comunități socialiste, 
a servit drept bază trainică dezvoltării legăturilor prie
tenești sovieto-române pe tărîmul politic, economic, al 
apărării, cultural și în alte domenii.. Ideile care stau la 
baza acestui tratat și-au găsit o consfințire și o dezvol
tare multilaterală continuă în noul Tratat sovieto-român 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală, din 7 iulie 
1970.

Reflectînd realizările popoarelor țărilor noastre în con
struirea socialismului și comunismului, Tratatul în vi
goare — parte integrantă a sistemului general al legă
turilor de alianță dintre țările frățești — oferă posibili
tăți excepțional de largi pentru aprofundarea și extin
derea continuă a colaborării sovieto-române, pentru con
solidarea multilaterală a legăturilor și contactelor dintre 
partidele și statele noastre, atît pe bază bilaterală, cît 
și pe linia Organizației Tratatului de la Varșovia și a 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, în interesul 
cauzei păcii și socialismului.

Cu ocazia acestei date remarcabile, urăm poporului 
frate român mari succese in munca sa creatoare, con
structivă, atingerea unor noi trepte în construirea socie
tății socialiste dezvoltate.

L BREJNEV
A. KOSÎGHIN

0 bază trainică pentru inflorirea continuă

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ

Bogata cronică a relațiilor româno- 
sovietice consemnează astăzi un 
eveniment important : împlinirea a 
trei decenii de la încheierea primu
lui Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre România 
și Uniunea Sovietică. Manifestările 
festive ce au loc în aceste zile la 
București și la Moscova dau glas 
sentimentelor reciproce de satisfacție 
și bucurie față de dezvoltarea și în
florirea puternică a prieteniei strîn- 
se și conlucrării multilaterale dintre 
cele două țări vecine, care' făuresc 
socialismul și comunismul, aniversa
rea de astăzi oferind prilejul de a 
evoca înalta semnificație a actului 
de la 4 februarie 1948, marea sa 
însemnătate politică,' principială și 
practică în viața poporului român și 
popoarelor sovietice.

Tratatul din 1948 a reprezentat în
cununarea firească a dezvoltării unor 
legături cu vechi rădăcini istorice. 
Este cunoscut că în decursul veacu
rilor popoarele noastre s-au întraju- 
torat, au nutrit unul față de altul 
sentimente de stimă și prețuire, care 
le-a însuflețit în luptele purtate pen
tru triumful idealurilor lor de liber- 
tate z și dreptate. Aceste relații au 
fo4‘ '.preluate de mișcările muncito
rești, de forțele progresiste revolu
ționare, ' de partidele clasei munci
toare din cele două țări, care au 
colaborat îndeaproape.

Așa cum este bine cunoscut, o 
trăsătură caracteristică a întregii ac
tivități a Partidului Comunist Ro
mân a constituit-o poziția sa neabă
tută în sprijinul unei politici de 
bună vecinătate, de prietenie și cola
borare cu marea țară socialistă de la 
Răsărit. în condițiile deosebit de 
grele ale ilegalității, înfruntînd re-( 
presiunile crincene ale vechiului re
gim și dind grele jertfe, comuniștii 
români s-au ridicat cu vigoare in 
calea ascensiunii fascismului, împo
triva pregătirii războiului de agre
siune antisovietic. P.C.R. a fost su
fletul rezistenței antifasciste, a che
mat, neobosit la luptă împotriva ma
șinii militare hitleriste, pentru scoa
terea României din război și întoar
cerea armelor împotriva agresorilor 
naziști, organizînd și conducînd ne
mijlocit insurecția națională antifas
cistă și antilmperialistă de la 23 Au
gust 1944, care a deschis pentru pri
ma oară poporului român orizontu
rile largi ale libertății.' în aceste 
condiții, prietenia româno-sovietică 
a fost pentru totdeauna pecetluită 
prin angajarea poporului nostru cu 
întregul său potențial, material și 
militar, alături de glorioasele arma
te sovietice, care au dus greul răz
boiului, la bătăliile încheiate prin 
înfrîngerea zdrobitoare a Germaniei 
naziste.

Consfințind această evoluție isto
rică, in 1948 — la scurtă vreme după 
proclamarea Republicii în țara noas
tră — a fost încheiat Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență țnri
tuală dintre România și Uniunea So
vietică.' Tratatul, primul document 
internațional de acest fel încheiat 
de tînăra noastră Republică, a creat 
o bază trainică, un puternic instru
ment politico-juridic, imprimind un 
conținut superior noilor raporturi ro
mâno-sovietice, avind ca liant in
destructibil comunitatea de orîndui- 
re, de ideologie și țeluri, năzuințele 
comune de progres social șl pace.

Rodnicia prevederilor înscrise în 
document și-a găsit o vie ilustrare 
în amplificarea an de an a relațiilor 
politice, economice. în adincirea și 
diversificarea colaborării pe tărim 
tehnico-științific și cultural, in dez

voltarea ansamblului raporturilor re
ciproce.

în condițiile importantelor progrese 
ale României și Uniunii Sovietice-pe 
calea construirii socialismului și co
munismului. un eveniment mar
cant in evoluția ascendentă a rela
țiilor prietenești româno-sovietice 
l-a constituit încheierea. în iulie 
1970, a noului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, care 
a consolidat și mai mult relațiile 
bilaterale, in noua etapă istorică, 
exprimînd voința comună de a 
adinei și diversifica continuu aceste 
relații în toate domeniile de activi
tate. întreaga evoluție a legăturilor 
dintre țările noastre atestă cu putere 
caracterul fecund al principiilor noi 
marxist-leniniste de relații inter
statale — ale egalității în drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc și întrajutorării tovărășești — 
înscrise la loc de cinste în noul 
tratat.

Preocuparea consecventă a parti
dului și statului nostru pentru dez
voltarea neîntreruptă a cooperării 
dintre cele două țări, în toate dome
niile vieții economice, sociale și po
litice, înalta prețuire acordată prie
teniei româno-sovietice și-au găsit 
expresie pregnantă în documentele * 
Congresului al XI-lea, au fost reafir
mate la Conferința Națională din 
decembrie a P.C.R. Relevînd bilanțul 
bogat al colaborării româno-sovietice, 
și. totodată, dind expresie hotărîrii de 
a face totul pentru.extinderea și a- 
dîncirea ei continuă, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu arăta cu acel prilej : „în 
spiritul relațiilor tradiționale de prie
tenie și bună vecinătate dintre parti
dele și popoarele noastre, al princi
piilor înscrise în Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală și in 
Declarația comună, vom face și in 
viitor totul pentru extinderea multi
laterală a colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, dintre 
România și Uniunea Sovietică, aceas
ta corespunzînd intereselor ambelor 
noastre partide și popoare. cauzei 
socialismului și păcii in lume".

12,00 Telex
12,05 Roman foileton : Pagini din 

comedia umană. Reluarea 
episodului 6

13,05 Muzică distractivă
14,00 Radiograme la început de 

an
14.20 „Spirala4*. Film documentar 

producție „Al. Sahia“
14,35 Agenda cui tu ral-artiști că
15,00 Clubul tineretului. Spectacol 

prezentat de Cenaclul „Fla
căra** la Timișoara

16,00 Din țările socialiste
16,10 Muzică ușoară cu Doina 

Limbășanu
16.20 Rugbi : Anglia — Țara Ga

lilor în „Turneul celor 5 
națiuni**

Faptele, viața însăși confirmă me
reu, cu putere, însemnătatea deosebi
tă pe care o au în asigurarea cursu
lui cqntinuu ascendent al relațiilor 
româno-sovietice legăturile de co
laborare tovărășească dintre partide
le comuniste care conduc destinele 
celor două țări, în acest cadru un 
rol determinant revenind întilnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceâușescu și Leonid Brejnev. 
Așa cum este bine știut, frecventele 
contacte dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, fie că s-au des
fășurat pe teritoriul Uniunii Sovieti
ce, în România sau in alte țări, cu 
prilejul unor reuniuni internaționale, 
s-au inscris ca aporturi hotăritoare, 
s-au soldat cu rezultate bogate pen
tru dezvoltarea ansamblului relații
lor reciproce, cărora le-au dat noi 
și viguroase impulsuri, le-au im
primat dimensiuni tot mai largi.

Importanța acestor contribuții și-a 
găsit, de altfel, recent, o elocventă 
expresie cu prilejul aniversării a 60 
de ani de viată și peste 45 de ani 
de activitate revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceâușescu, cînd, secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii, 
i s-a decernat Ordinul .,Lenin" ca 
apreciere a meritelor sale in dezvol
tarea prieteniei și colaborării frățești 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și 
României. Cu același prilej, tovarășul 
Leonid Brejnev sublinia, in telegra
ma trimisă tovarășului Nicolae 

Ceâușescu : „C.C. al P.C.U.S., Prezi-, 
iliul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
vă adresează dumneavoastră, remar
cabil conducător de partid si de stat 
al Republicii Socialiste România, mi
litant de seamă al mișcării comunis
te si muncitorești internaționale, cor
diale felicitări în ziua celei de.-a 60-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere. Activitatea dumneavoastră 
este strîns legată de lupta poporului 
român, a comuniștilor români pentru 
Înfăptuirea unor transformări social- 
economice radicale, pentru triumful 
cauzei socialismului pe pămîntul ro
mânesc. în tara noastră este apre
ciată contribuția dumneavoastră la 
dezvoltarea prieteniei tradiționale și 
colaborării dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și României".

Cu bucurie se poate constata că, 
drept rezultat al traducerii in viață 
a înțelegerilor și măsurilor stabilite 
la nivelul cel mai înalt, raporturile 
de colaborare dintre România și 
Uniunea Sovietică îmbrățișează as
tăzi. practic, toate . sferele vieții so
ciale. adincindu-se continuu. Conclu
dentă în acest sens este dezvoltarea 
relațiilor economice,' Uniunea Sovie
tică răminind în mod statornic prin
cipalul partener comercial al țării 
noastre. Deosebit de îmbucurătoare 
este evoluția tot mai accentuată spre 
forme noi. superioare ale colaborării 
economice — cum sînt cooperarea și 
specializarea în sectoare de bază ale 
producției, realizarea în comun a unor 
importante obiective industriale. Toa
te acestea se înscriu drept contribu
ții reciproce de preț la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a econo
miilor noastre naționale, la progre
sul celor două țări și popoare.

Un curs la fel de îmbucurător în
registrează conlucrarea pe tărîmul 
științei și tehnicii, materializată în 
elaborarea și soluționarea, prin efor
turi conjugate, a unui mare număr 
de probleme de certă însemnătate 
pentru ridicarea nivelului de dotare 
tehnologică a economiilor naționale 
ale celor două țări, pentru asigurarea 
progresului in variate alte domenii, 
în același timp, are loc extinderea și 
diversificarea colaborării pe . tărîmul 
artei, culturii. învățămintului. publi
cul românesc, ca și cel sovietic be
neficiind de un număr sporit de ex
poziții. festivaluri, turnee teatrale și 
artistice și alte numeroase manifes
tări — purtătoare ale spiritualității 
și mesajelor de prietenie și stimă ce 
și le nutresc reciproc popoarele noas
tre. contribuind la tot mai strinsa 
apropiere dintre ele.

Vizitele reciproce de delegații din 
cele mai diferite sfere de activitate 
prilejuiesc fructuoase schimburi de 
experiență, mai buna cunoaștere a 
preocupărilor și succeselor țărilor 
noastre, contribuie la întărirea prie
teniei româno-sovietice.

Angajate in măreața operă de fău
rire a socialismului și comunismului, 
România și Uniunea Sovietică conlu
crează. totodată, amplu pe plan in
ternational, solidare cu forțele pro
gresiste, democratice de pretutindeni, 
militează pentru consolidarea secu
rității in Europa, pentru dezvoltarea 
colaborării și înțelegerii, pentru în
tărirea păcii în întreaga lume.

Adresînd calde felicitări popoarelor 
sovietice la aniversarea de astăzi, po
porul român iși exprimă convingerea 
că relațiile de strinsă prietenie, co
laborare și solidaritate dintre parti
dele și țările noastre vor inflori ne
contenit, vor căpăta un conținut tot 
mai bogat. în interesul și sD,re binele 
reciproc, al cauzei mărețe a socialis
mului și păcii.

Al. CÂMPEANU

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, vineri după- 
amiază a avut loc în Capitală o a- 
dunare festivă organizată de Comite
tul municipal București al P.C.R., 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste și Consiliul General ARLUS.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Ion Pățan, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Gheorghe Radulescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Iosif Uglar, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului General ARLUS, 
Neculai Agachi, ministrul indus
triei metalurgice. Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge
neral-colonel Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Romus Dima, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., Gheorghe Geambașu. munci
tor la Complexul 'C.F.R. București 
Grivițâ, Doina Ruxandra Ciofu. stu
dentă.

în prezidiu au luat loc, de aseme
nea, Konstantin F. Katușev. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele părții sovieti
ce în Comisia interguvernamentală 
sovieto-română de colaborare econo
mică, V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
A. A. Ișkov, ministrul economiei 
piscicole al U.R.S.S., V. P. Usaciov, 
adjunct al ministrului invățămintu- 
lui superior și mediu de specialitate 
al R.S.F.S.R., vicepreședinte al Con
ducerii Centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română.

La adunare au luat parte oameni 
■ ai muncii din întreprinderi și insti
tuții bucureștene, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești.

Erau prezenți membri ai delegației 
A.P.S.R.. precum și membri ai amba
sadei U.R.S.S.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

Luînd cuvîntul la adunare, tovară
șul ION PĂȚAN s-a referit pe larg 
la însemnătatea celei de-a 30-a ani
versări a Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
România și U.R.S.S.

Aniversarea acestui important eve
niment — a spus vorbitorul — evo
că pregnant legăturile cu vechi și bo
gate tradiții statornicite de-a lungul 
veacurilor între popoarele noastre, 
sentimentele de prietenie și prețuire 
reciprocă care le-au apropiat în 
lupta pentru înfăptuirea năzuințelor 
comune de eliberare socială și na
țională.

Așa cum este cunoscut, în decursul 
întregii sale existențe, în ciuda con- 

• dițiilor aspre ale ilegalității. înfrun- 
țind prigoana regimului burghezo- 
moșieresc, Partidul Comunist Ro
mâna militat neabătut pentru'o po
litică de prietenie și bună vecinătate 
cu U.R.S.S. — prima țară a socia
lismului victorios in lume.

Folosind cu iscusință condițiile in
ternaționale favorabile create de vic
toriile strălucite ale armatelor sovie
tice, care au purtat greul celui de-al 
doilea război mondial. Partidul Co
munist Român a organizat și condus 
insurecția națională armată antifas
cistă. și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944 — moment de răscruce in 
istoria poporului român. In luptele 
pline de eroism purtate umăr la umăr 
de ostașii români și sovietici pentru 
eliberarea completă a României și 
apoi în marea bătălie pentru zdrobi
rea definitivă a hitlerismului s-a ci
mentat pentru totdeauna prietenia 
dintre popoarele noastre.

Avind asemenea rădăcini viguroa
se, relațiile multilaterale româno- 
sovietice s-au ridicat în anii socia
lismului pe o treaptă nouă, superioa
ră, pe temelia principiilor marxism- 
leninismului creator și ale solidari
tății internaționale, pe comunitatea 
de orinduire și idealuri, pe țelul co
mun — edificarea unei orinduiri noi, 
comuniste. Consemnînd aceste bogate 
tradiții, Tratatul, semnat la 4 februa
rie 1948. a dat expresie juridică voin
ței poporului român și popoarelor 
Uniunii Sovietice de a dezvolta rela
țiile și colaborarea dintre ele în noile 
condiții istorice.

Această voință și-a găsit o viguroa
să și semnificativă expresie prin 
semnarea, la 7 iulie 1970, a noului 
Tratat româno-soyietic de colaborare 
și asistență mutuală. Oglindind posi
bilitățile sporite, generate de progre
sele remarcabile ale celor două țări 
in dezvoltarea lor, noile condiții ale 
evoluției internaționale, acest docu
ment constituie un puternic instru
ment de întărire pe mai departe a 
relațiilor de trainică prietenie, 
alianță și colaborare dintre popoarele 
și statele noastre, un cadru propice 
pentru ridicarea lor pe un plan tot 
mai înalt.

Cu deosebită satisfacție constatăm 
că în cele trei decenii care au trecut 
de la semnarea primului Tratat de 
prietenie dintre cele două țări, rela
țiile româno—sovietice au cunoscut o 
dezvoltare rodnică, continuă în toate 
domeniile. Factorul hotârîtor. dinami
zator al dezvoltării neîntrerupte a le
găturilor multilaterale româno—sovie
tice îl constituie raporturile de soli
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daritate militantă și colaborare to
vărășească dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist - 
al Uniunii Sovietice, contactele 
directe dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări. 
Numeroasele întîlniri și convorbiri 
dintre tovarășii Nicolae Ceâușescu și 
L. I. Brejnev, acordurile și înțelege
rile realizate cu aceste prilejuri, De
clarația semnată la București în no
iembrie 1976 au dat un puternic 
impuls relațiilor româno—sovietice, 
conlucrării multilaterale dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Cursul mereu ascendent al relați
ilor româno—sovietice atestă preg
nant importanța traducerii consec
vente in viață a principiilor marxism- 
leninismului și solidarității interna
ționale, ale deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului reci
proc și întrajutorării tovărășești pe 
care sint așezate aceste relații.

„Constituie o îndatorire de onoare 
pentru partidele noastre — a spus 
tovarășul Nicolae Ceâușescu la mitin
gul prieteniei româno-sovietice din 
1976 — să lase generațiilor viitoare o 
prietenie trainică, indestructibilă, ba
zată pe principiile revoluționare co
mune, pe deplină egalitate, stimă și 
respect reciproc, pe o profundă soli
daritate comunistă, care să dăinuie 
neștirbite peste veacuri".

Vorbitorul a arătat apoi că un mo
ment semnificativ pentru relațiile de 
prietenie dintre poporul român și po
poarele sovietice îl constituie confe
rirea. prin decret al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. semnat 
de tovarășul Leonid Ilici Brejnev, a 
Ordinului .,Lenin" tovarășului Nicolae 
Ceâușescu, ca apreciere a meritelor 
sale în dezvoltarea prieteniei și co
laborării frățești dintre Uniunea So
vietică și Republica Socialistă Româ
nia cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de viață și a peste 45 de ani de acti
vitate revoluționară.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
pe larg la evoluția fructuoasă a rela
țiilor de colaborare economică și teh- 
nico-științifică dintre România și 
Uniunea Sovietică, la dezvoltarea din 
ultimii ani a schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări, la extinderea 
legăturilor culturale, la participarea 
activă a țării noastre și a U.R.S.S. la 
extinderea cooperării economice în 
cadrul C.A.E.R. De asemenea. Româ
nia și Uniunea Sovietică, alături de 
celelalte țări socialiste, de forțele 
progresiste, democratice, antiimperia- 
liste. conlucrează activ pe arena in
ternațională — a spus vorbitorul — 
acționează pentru instaurarea unui 
climat de pace, securitate si colabo
rare în lume.

Referindu-se la succesele remarca
bile obținute de popoarele sovietice, 
sub conducerea P.C.U.S., în toate do
meniile construcției comunismului, 
care au transformat U.R.S.S. intr-un 
stat socialist cu o industrie modernă, 
cu realizări remarcabile în sectoare 
de vîrf al& științei și tehnicii.' vorbi-- 
torul a subliniat , că poporul român 
dă o înaltă apreciere și se bucură 
sincer de aceste,^succese, de tq.ate a— 
ceste mari realizări.

în continuare vorbitorul s-a referit 
la hotărîrea și fermitatea revoluțio
nară cu care întregul nostru popor, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceâușescu, 
acționează pentru realizarea exem
plară a hotăririlor Congresului al 
XI-lea al partidului nostru, a Pro
gramului P.C.R. de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism. El a relevat apoi importanța 
Conferinței Naționale a partidului, 
rolul tovarășului Nicolae Ceâușescu 
în dezvoltare^ multilaterală a Româ
niei. precum și în ridicarea nivelului 
de trai al Întregului popor.

Vorbitorul s-a referit în continuare 
la politica externă a României, sub
liniind că ea se întemeiază pe înaltele 
idealuri de pace și progres social, 
de înțelegere și cooperare între po
poare, distingîndu-se prin realism și 
clarviziune, printr-un profund carac
ter științific. Potrivit orientării sta
tornice a politicii externe a partidu
lui și statului nostru — a arătat vor
bitorul — România situează pe pri
mul plan dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor sale cu toate statele socia
liste. Un rol de cea- mai mare im
portanță în extinderea continuă a 
acestor relații l-au avut și îl au în
tîlnirile și convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceâușescu cu conducătorii de 
partid și de stat din aceste țări, mo
mente de referință în dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor bilate
rale. Totodată, România dezvoltă le
gături de colaborare multilaterală cu 
țările. în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, cu popoarele care au 
pășit pe calea propășirii economico- 
sociale de sine stătătoare, extinde 
raporturile de colaborare și’ cooperare 
cu țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate țările lumii, fără deosebire de 
orinduire socială.

Relațiile țării noastre cu toate sta; 
tele lumii — a continuat vorbito
rul — au la bază respectul față de 
principiile independenței și suvera
nității naționale, egalității in drep
turi, neamestecului în treburile, in
terne, avantajului reciproc, nerecur- 
gerii la forță sau la amenințarea cu 
forța. Reliefind preocuparea perma
nentă a României pentru realizarea u- 
nor relații noi între state, vorbitorul a 
arătat, în acest context, că țara noas
tră militează pentru ca reuniunea de 
la Belgrad a statelor europene să 
se încheie cu rezultate pozitive, care 
să dea un nou impuls înfăptuirii Ac
tului final de la Helsinki, pentru in
tensificarea eforturilor în direcția

18,15 Săptămîna politică internă
și internațională

18.30 Antologia filmului pentru
copii și tineret : „Stan și 
Bran**

19.30 Telejurnal
19,50 Teleenciclopedia
20,20 Mari filme western : „Stîn- 

ca Diavolului**,  Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor 
americane

21,40 Telejurnal a Sport
22,05 întîlnire cu satira și umorul
22,35 Stelele cîntecului și dansu
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19,50 Pe teme economice
20,10 Minunatele întîmplări ale 

fraților Brady
20.30 Seară de balet : „Giselle**  de 

Adolphe Adam
21.55 Dicționar cinematografic 

Chariot — un personaj de 
neuitat

22.55 închiderea programului 

reducerii cursei înarmărilor și trece
rii practice la măsuri de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nuclea
ră, pentru eliberarea omenirii de po
vara apăsătoare a cheltuielilor mili
tare, de spectrul unui nou război 
nimicitor, pentru stingerea focarelor 
de tensiune, pentru soluționarea di
ferendelor dintre state prin mijloa
ce pașnice, pe calea negocierilor. Un 
loc important în activitatea interna
țională a României îl ocupă acțiu
nile vizînd făurirea, unei noi ordini 
economice internaționale, bazată pe 
principii de egalitate și echitate.

Activitatea internațională și mul
tilaterală desfășurată de România — 
a subliniat vorbitorul — poartă am
prenta personalității predominante a 
secretarului general al partidului 
nostru, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceâușescu, care, prin 
analiza profund științifică, materia
li st-dialectică și istorică a probleme
lor internaționale, prin abordarea 
clarvăzătoare, cu spirit de răspunde
re și curaj, a problemelor majore 
ale contemporaneității, aduce o con- 
t.ribuție hotăritoare la elaborarea și 
traducerea în viață a politicii exter
ne active a partidului și statului.

In încheiere vorbitorul a spus : Cu 
prilejul acestei aniversări, adresăm 
comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii sovietici cele mai calde felicitări 
și urări de noi și mari victorii în ac
tivitatea dedicată construcției comu
nismului, cauzei păcii și progresului 
în lume.

A luat apoi cuvîntul V. I. DROZ
DENKO, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Referindu-se la importanta semnă
rii Tratatului de prietenie dintre 
România și U.R.S.S., vorbitorul a 
spus : Acest document strălucit a de
finit pentru multi ani caracterul și 
orientarea relațiilor interstatale so- 
vieto—române. Principiile și ideile 
înscrise în Tratatul din 1948 au fost 
consfințite și dezvoltate in noul Tra
tat sovieto—român semnat la 7 iulie 
1970. Acest tratat reflectă hotărîrea 
popoarelor Uniunii Sovietice și Repu
blicii Socialiste România de a păstra 
și a spori roadele tradiționalei prie
tenii sovieto—române, de a adinei 
prin eforturi comune unitatea țărilor 
socialiste, de a întări sistemul mon
dial al socialismului.

Prietenia sovieto-română — a ară
tat în continuare vorbitorul — are o 
istorie bogată. Tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a spus 
la mitingul de la București de la 24 
noiembrie 1976 : „Prietenia popoare
lor sovietic și român are rădăcini in 
adîncul secolelor. Popoarele păstrează 
cu sfințenie amintirea evenimentelor 
petrecute cu un veac în urmă. cînd. 
datorită luptei comune a popoarelor 
noastre, a fost redobîndită Indepen
dența României și a altor state bal
canice.

Azi putem cita multe fapte strălu
cite din istoria prieteniei popoarelor 
noastre. Oamenii sovietici tin minte 
ce răsunet profund a găsit în inimile 
oaipenilor muncii din România, în a- 
nul 1905, eroica epopee a culrasatului 
revoluționar „Potiomkln" răsculat, ce 
puternic ecou a stîrnit în România 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie. Noi știm bine, de asemenea, 
că, atunci cînd peste țara dumnea
voastră a coborît noaptea întunecată 
a fascismului, comuniștii au fost a- 
ceia care au ridicat în România 
steagul luptei împotriva hitleriștilor 
și acoliților lor, și în perioada ofen
sivei trupelor sovietice desfășurate 
pe frontul sovieto-german au înfăp
tuit victorioasa insurecție din august 
1944.

Umăr la umăr cu Armata Sovieti
că, cu antifasciștii șl patrioțll din alte 
țări, cei mai buni fii ai poporului ro
mân au participat la luptele împo
triva cotropitorilor naziști.

Vorbitorul a subliniat apoi că re
lațiile dintre cele două țări consfin
țite în Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală se înteme
iază pe principiile de netăgăduit ale 
egalității în drepturi, independenței, 
neamestecului în treburile interne 
ale altuia, îmbinate cu întrajutora
rea tovărășească.

în continuare vorbitorul s-a referit 
la succesele popoarelor U.R.S.S. ob
ținute în cei 60 de ani de putere so
vietică, in înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XXV-lea al P.C.U.S.

Ne face o mare plăcere — a spus 
apoi vorbitorul — să relevăm uria
șele succese ale României socialiste, 
ale poporului frate român în înde
plinirea hotăririlor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. In anii care au trecut. România 
a devenit o țară cu un ritm rapid

Adunare festivă la Kiev
KIEV 3 (Agerpres). — La 3 februa

rie, la palatul culturii „Dnipro" din 
Kiev a avut loc adunarea festivă a 
reprezentanților oamenilor muncii 
din capitala Ucrainei, dedicată îm
plinirii a 30 de ani de la semnarea 
primului Tratat de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală dintre 
România și Uniunea Sovietică.

La adunare au participat N.M. Bo
risenko, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. din Ucraina, 
V.S. Sevcenko, prim-vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
R. S. S. Ucrainene, I. D. Stepanenko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Ucrainei, alte persoane ofi
ciale, precum și un mare număr de 
oameni ai muncii din capitala Ucrai
nei.

Despre semnificația evenimentului 

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral închisă și s-a răcit ușor în cea mai 
mare parte a țării. Au căzut ninsori 
temporare în cea mai mare parte a 
Moldovei și a Olteniei și cu caracter 
local în Muntenia. Precipitații locale, 
sub formă de lapoviță și ninsoare, au 
căzut în Dobrogea și Transilvania. 
Izolat s-au semnalat burnițe și ploi 
slabe. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit cu intensificări locale, predomi- 
nînd din sectorul nord-estic. în Dobro
gea și Bărăgan, cu viteze de pînă la 50 
km/h. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între minus 5 grade la 
Avrămeni, Dorohoi și Suceava și plus 
4 grade în mai multe localități din 
sudul și estul Banatului și estul Cri- 
șanei. in nord-vestul țării și în zopa 
de munte, pe alocuri, s-a produs ceață, 
în București : Vremea a fost închisă.

A nins slab. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 
6 și 7 februarie. în țară : Vremea va 
continua să se răcească. Cerul variabil 
va prezenta înnorări mai accentuate în 
prima parte a Intervalului, cînd vor 
cădea, ninsori locale în Oltenia, Munte
nia și Dobrogea. în celelalte regiuni — 
ninsori izolate. Vîntul va sufla mode
rat, predominind din sectorul estic, cu 
intensificări în primele zile în Bărăgan 
și Dobrogea pînă la 50 km/h. Diminea
ța și seara se va produce ceață, mai 
ales în Transilvania. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 14 și minus 4 
grade, local mai coborite în Moldova 
și estul Transilvaniei, iar maximele in
tre minus 5 și plus 3 grade. în Bucu
rești : Vremea va continua să se ră
cească. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros la începutul intervalului, cînd va 
ninge. Vîntul va sufla moderat, cu in
tensificări de scurtă durată în primele 
zile. Temperatura în scădere ușoară.

de dezvoltare, cu o industrie moder
nă și o agricultură in continuă dez
voltare. în țara dumneavoastră au 
apărut o serie de noi ramuri ale in
dustriei care definesc azi progresul 
tehnico-științific, cum sînt industria 
construcțiilor de mașini, industria 

. chimică, electrotehnica, electronica. 
S-au produs transformări uimitoare 
în agricultură, în întreaga viață a 
satului și a țărănimii. A crescut ca 
nicicînd altă dată nivelul material 
și cultural de viață al tuturor pătu
rilor de oameni ai muncii. Realizările 
României socialiste în construirea 
unei vieți noi sint rezultatul uriașei 
activități politice și organizatorice a 
partidului comunist, al marii munci 
a întregului popor român.

Vorbitorul s-a referit apoi la co
laborarea economică tehnico-științi- 
fică și culturală dintre U.R.S.S. și 
România, subliniind : In dezvoltarea 
prieteniei frățești sovieto-române, un 
merit uriaș, cu adevărat inestimabil, 
revine partidelor noastre comuniste, 
conducătorilor țărilor noastre — to
varășului L. I. Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și tovarășului Nicolae 
Ceâușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România ; întîl
nirile, tratativele și convorbirile din
tre ei constituie întotdeauna un im
puls important în întărirea priete
niei noastre, a colaborării noastre in 
toate domeniile.

Vorbitorul a evocat, în continuare, 
colaborarea dintre cele două târî în 
planul vieții internaționale, arătînd 
că Uniunea Sovietică și România, 
P.C.U.S. și P.C.R. fac tot ce depinde 
de ele pentru ca această colaborare 
să slujească intereselor celor două 
țări ale noastre, intereselor unei 
păci trainice, ale socialismului, li
bertății, independenței și progresului 
tuturor popoarelor.

Tratatul de prietenie, colaborare șl 
asistență mutuală dintre U.R.S.S. șl 
România, a cărui a 30-a aniversare 
o sărbătorim azi — a spus vorbito
rul. în încheiere — ne îndeamnă pe 
toți la noi înfăptuiri pentru triumful 
socialismului și comunismului, pen
tru adincirea și lărgirea continuă a 
prieteniei și colaborării noastre tra
diționale, a întrajutorării noastre, 
pentru a spori forța de atracție a so
cialismului in lumea de azi. Fie ca 
sentimentele prieteniei însămintate 
de noi să dea și în viitor roade bune.

Noi urăm poporului frate român 
noi succese în construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Vă 
urăm. succese în transpunerea în 
viată a hotăririlor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân, fericire și prosperitate.

★
Cu același prilej au avut loc adu

nări festive și la Constanta. Bacău 
și Cluj-Napoca, la care au partici
pat reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, oameni ai mun- 

•icii., șțudenți și.elevi. .
Au fost...prez.enti rperrjbri ai Amba; 

sadei, tl.R.Ș.Șj, la București,
tn cadrul ('adurțăriior au luat cu; 

vîntul reprezentanți al organelor lo
cale de partid și de stat, care au re
levat semnificația evenimentului a- 
niversat, precum și evoluția continuu 
ascendentă a legăturilor de priete
nie româno-sovietice. rolul hotărîtor 
al întilnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae C.eaușescu și L. I. 
Brejnev pentru dezvoltarea în con
tinuare a solidarității și colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre țările și popoarele 
noastre.

Au luat, de asemenea, cuvîntul re
prezentanți ai Ambasadei sovietice, 
cart: au subliniat importanta primu
lui Tratat de prietenie, precum și a 
noului Tratat sovieto-român. semnat 
în 1970, însemnătatea hotăritoare a 
contactelor directe dintre conducăto
rii de partid și de stat ai Uniunii 
Sovietice și României, în strîngerea 
legăturilor dintre partidele si po
poarele noastre, a luptei lor comune 
pentru triumful cauzei socialismului, 
păcii și înțelegerii în lume.

La casele prieteniei româno-sovie
tice din Capitală și din localitățile 
Arad, Brăila. Constanța. Iași. Tg. 
Mureș. Oradea. Timișoara si altele, 
au fost organizate seri literare, ur
mate de fiime documentare sovietice 
și expoziții de fotografii.

Ar
Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie româno-sovietic. organi
zații de masă și obștești și instituții 
centrale din tara noastră au trimis 
telegrame de felicitare organizațiilor 
și instituțiilor similare din Uniunea 
Sovietică. (Agerpres) 

au vorbit O. I. Kasianenko, minis
trul industriei ușoare al Ucrainei, 
președintele filialei republicane u- 
crainene a Asociației de prietenie 
sovieto-română, și Alexandru Ungur, 
consulul general român. A fost re
levat rolul hotărîtor al relațiilor 
de prietenie și colaborare tovără
șească dintre P.C.R. și P.C.U.S., al 
întilnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceâușescu și L.I. 
Brejnev în adincirea permanentă a 
colaborării pe multiple planuri din
tre cele două țări.

în încheierea adunării a avut loc 
un concert festiv, la care și-au dat 
concursul artiști ai scenei din ca
pitala Ucrainei.

Adunări festive dedicate eveni
mentului au mai avut loc și în alte 
orașe din Ucraina.
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost conferită Medalia jubiliară 

a Federației Mondiale a Orașelor înfrățite
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, l-a fost conferită Medalia 
jubiliară a Federației Mondiale a 
Orașelor înfrățite, cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a acestei or
ganizații.

Pe medalie sînt gravate cuvintele : 
„Președintelui Nicolae Ceaușescu — 
Federația Mondială a Orașelor înfră
țite recunoscătoare. Congresul de la 
Pointe-ă-Pitre. A XX-a aniversare".

Atribuirea acestei distincții repre

zintă o nouă expresie a prețuirii de 
care se bucură pe plan internațional 
președintele României, contribuția sa 
la cauza păcii, înțelegerii și priete
niei între popoare, la eforturile na
țiunilor pentru progres social și bu
năstare.

Vizita primului ministru al Guvernului
Republicii Populare Angola, Lopo do Nascimento
La invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
vineri după-amiază a sosit în . Ca
pitală primul ministru al Guvernului 
Republicii Populare Angola. Lopo 
do Nascimento, împreună cu soția. 
Maria do Carmo Assis do Nasci
mento. care efectuează o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră.

Oaspetele este însoțit de Emilio 
Guerra, membru al guvernului, 
adjunct al ministrului industriei și

★

Lopo do Nascimento s-a născut 
la Luanda, în anul 1940, făcîndu-și 
studiile în orașul natal, unde a ab
solvit un liceu cu profil comercial, 
încă de cînd era elev a intrat în 
rindurile Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei și, ca urmare a 
activității desfășurate în cadrul 
M.P.L.A.. a fost arestat în două 
rînduri, în anii 1959 și 1963, de poli
ția secretă portugheză. Eliberat din 
închisoare în anul 1968, activează in
tens in cadrul sindicatelor angoleze 
și conduce acțiunile clandestine ale 
unor grupuri ale M.P.L.A. care 
luptau pe frontul de nord împotriva 
colonialiștilor.

Din 1974 face parte din organis
mele conducătoare ale M.P.L.A. Este 
ales membru al C.C. al M.P.L.A. și 
devine apoi secretar al Biroului Po-

energiei. Jose Victor de Carvalho, 
membru al guvernului, guvernatorul 
Băncii Naționale Angoleze. Adolpho 
Shikalango, directorul Departamen
tului cooperării și relațiilor econo
mice din Ministerul Relațiilor Ex
terne, dă alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, primul ministru angolez, Lopo 
do Nascimento, a fost salutat de prir 
mul ministru al guvernului. Manea 
Mănescu, de Gheorghe Petrescu, mi

tt
litic al M.P.L.A. în aceeași perioa
dă. a fost inclus in delegațiile 
M.P.L.A. care au negociat condițiile 
privind accesul Angolei la indepen
dentă.

în ianuarie 1975 intră, in calitate 
de reprezentant al M.P.L.A., in Con
siliul prezidențial al guvernului de 
tranziție pînă la proclamarea inde
pendenței.

La 11 noiembrie 1975. cînd Angola 
devine independentă. Lopo do Nasci
mento este numit prim-ministru al 
primului Guvern al Republicii Popu
lare Angola. La Congresul M.P.L.A. 
din 4—10 decembrie 1977 a fost ales 
membru al Biroului Politic al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii și secre
tar al C.C. al M.P.L.A.-P.M., însăr
cinat cu departamentul educației po
litice și ideologice.

nistru secretar de stat la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini. 
Dumitru Bejan. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Interna
ționale. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

A fost prezent Ion Moraru, am
basadorul României la Luanda.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Angolei și României, o gardă 
militară a prezentat onorul.

★

Vizita în România a primului mi
nistru al Republicii Populare Ango
la. Lopo do Nascimento. constituie o 
ilustrare elocventă a cursului ascen
dent pe care îl cunosc raporturile 
româno-angoleze. a sentimentelor do 
prietenie pe care cele două popoare 
si le nutresc reciproc, a bunelor re
lații dintre cele două țări, dintre 
Partidul Comunist Român și M.P.L.A. 
— Partidul Muncii.

Animat de dorința comună de a 
dezvolta și diversifica și în viitor, 
pe multiple planuri, colaborarea din
tre țările și popoarele noastre, in 
interesul reciproc, al edificării unei 
lumi a păcii, cooperării și înțelegeri’ 
între , națiuni, poporul român urează 
înaltului oaspete angolez un călduros 
și tradițional „Bun venit în țara 
noastră !“.

ITALIA

Confruntări de poziții privind 
soluționarea crizei de guvern

ROMA 3 (Agerpres). — Premierul 
desemnat Giulio Andreotti a avut o 
întrevedere cu secretarul general al 
Partidului Socialist Italian. Bettino 
Craxi. La sfirșitul convorbirii. Craxi 
a declarat presei că „pozițiile celor 
două partide au devenit și mai în
depărtate".

In numărul său de vineri, organul 
de presă al Partidului republican.

„La Voce Repubblicana", apreciază 
că, „din cauza situației deosebit de 
grave a țării în momentul actual", 
este de dorit ca Partidul Democrat 
Creștin „să nu mai pornească de la 
prejudecăți politice (în ce privește 
colaborarea în guvern cu comuniștii 
— n.r.). ci să urmărească un pro
gram riguros", fără ezitări și cu spi
rit de responsabilitate.

In favoarea instituirii unei noi ordini economice 
internaționale

DACCA 3 (Agerpres). Ziaur Rah
man, președintele R. P. Bangladesh, 
s-a pronunțat. într-o cuvintare recen
tă, pentru o nouă ordine economică 
internațională „justă și echitabilă" în 
efortul general pentru eradicarea

subdezvoltării și dezvoltarea cooperă
rii intre națiuni. Actuala ordine eco
nomică internațională, a spus el, 
„s-a dovedit a fi un impediment se
rios în calea rezolvării efective și 
rapide a problemei subdezvoltării".

Agravarea situației din Nicaragua
O Largă mișcare populară împotriva regimului dictatorial 
® Activitatea economică și comercială paralizată de greva 

generală
MANAGUA 3 (Agerpres). — Si

tuația continuă să fie gravă la Ma
nagua, Matagalpa, Esteli, Jinotega, 
Granada, Masaya, Rivas, Diriamba, 
Leon, Chinandega și in alte locali
tăți nicaraguaiene. unde greva gene
rală declanșată cu zece zile in urmă 
și care se bucură de un larg sprijin 
din partea populației a paralizat par
țial activitatea economică și comer
cială a țării. Ciocnirile între manifes- 
tanți și autoritățile represive se sol
dează cu morți și răniți, poliția uti- 
lizind care blindate, avioane și eli
coptere. S-au intensificat, de aseme
nea, acțiunile rezistenței populare, 
observatorii opinind că situația impu
ne cu stringență abandonarea puterii 
de către dictatorul Anastasio Somoza 
și echipa sa, aceasta fiind una din 
principalele revendicări formulate dc 
greviști. Manifestanții solicită, totoda
tă, eliberarea deținuților'politici ares

tați, încetarea prigoanei împotriva 
persoanelor cu vederi progresiste și 
revenirea țării la o viață politică 
parlamentară.

„Răzvrătirea populară din Nicara
gua împotriva regimului lui Anasta
sio Somoza se agravează de la o oră 
la alta și Managua, capitala tării, pa
ralizată de 10 zile de o grevă ge
nerală, pare actualmente un oraș 
ocupat" — transmite agenția France 
Presse într-o ultimă relatare. Ceea 
ce complică și mai mult situația este 
faptul, relevat de A.F.P., că în izo
larea și deruta sa Somoza califică 
mișcarpa actuali drept „greva milio
narilor" și „un atac al capitalului ni- 
caraguaian" împotriva guvernului 
său. După cum se știe, la larga miș
care împotriva dictaturii s-au raliat 
in ultimele zile chiar și cercuri ale 
burgheziei și clerului din tară.

agențiile de presă transmit:

încep
în cursul după-amiezii au început 

convorbirile oficiale dintre primul 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu, și primul ministru al Re
publicii Populare Angola, tovarășul 
Lopo do Nascimento.

în timpul convorbirilor, desfășura
te intr-o atmosferă de caldă cordiali
tate. au fost subliniate bunele rela
ții de prietenie și solidaritate stator
nicite între popoarele și țările noas
tre. relevîndu-se însemnătatea deci
sivă pe care au avut-o întilnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Agostinho Neto, pen
tru evoluția ascendentă a legăturilor 
româno-angâleze.1------ ---------

Cei doi prim-miniștri au analizat 
stadiul actual ai colaborării economi
ce dintre cele două țări și au exami

erea convorbirilor oficiale
nat posibilitățile, căile și mijloacele 
pentru inițierea unor noi acțiuni de 
cooperare în diverse domenii și in 
special în industriile petrolului, chi
mică și petrochimică, de prelucrare 
a lemnului, textilă și în agricultură, 
în acest context s-au discutat posi
bilitățile de înființare de societăți 
mixte de producție și comercializa
re. în același timp au fost abordate 
probleme privind lărgirea și diver
sificarea schimburilor comerciale.

De asemenea, s-a stabilit ca cele 
două părți să definitiveze și să în
cheie documente menite să' asigure 
cadrul juridic adecvat promovării re» 
latiilor româno-angoleze... . .......

La convorbiri participă tovarășii 
Ion Pățan. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte

rior si cooperării economice interna
ționale. Gheorghe Petrescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Ion Moraru, 
ambasadorul României la Luanda, 
membri ai conducerii altor ministe
re și instituții centrale, consilieri, și 
experți din partea română, și tova
rășii Emilio Guerra, membru al gu
vernului, adjunct al ministrului in
dustriei și energiei. Jose Victor de 
Carvalho, membru al guvernului, gu
vernatorul Băncii Naționale Angole
ze. Adolpho Shikalango, directorul 
Departamentului cooperării și.relații
lor, economice din Ministerul, Relații
lor Externe, alte persoane oficiale 
angoleze.

Convorbiri sovieîo-yeme- 
nite. Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. l-a primit pe primul minis
tru al R.D.P. a Yemenului, Aii Nasir 
Muhammad, cu care a avut o con
vorbire referitoare la situația rela
țiilor dintre cele două țări. Au fost 
abordate și probleme internaționale 
de interes comun.

într-o declarație, secretarul 
general al P.C. Peruan. Jorge del 
Prado, a relevat necesitatea înscrie
rii în proiectul noii Constituții a ță
rii a cuceririlor antiimperialiste și a 
transformărilor cu caracter progresist 
realizate. între care reforma agrară, 
naționalizarea principalelor mijloace’ 
de producție, crearea sectorului eco
nomic denumit „al proprietății socia
le". Jorge del Prado s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru înscrierea drep
tului la muncă, la locuință, la asis
tentă socială. El a arătat, pe de altă 
parte, că este necesară elaborarea 
unei politici externe suverane și 
pluraliste, deschisă spre toate orizon
turile.

Remanierea guvernului 
R F G. Purtatorul de cuvînt al gu
vernului vest-german. Klaus Boelling, 
a anunțat, vineri, o remaniere a gu
vernului federal, informează agenția 
D.P.A. El a precizat că noul ministru 
al apărării este Hans 'Apel, care de
ținea pină în prezent portofoliul fi
nanțelor. Noul ministru de finanțe 
este Hans Matthoefer, iar portofoliul 
invătămintului îl va deține, de acum 
inainte. Juergen Schmude.

Turneul președintelui fl. 
Sadat. Pre5edintele Republicii Ara
be Egipt, Anwar El Sadat, aflat în
tr-o scurtă vizită la Rabat, a avut 
convorbii-i cu regele Hassan al II-lea 
al Marocului. în continuarea turneu
lui pe care îl efectuează într-o serie 
de state, președintele egiptean a ple
cat vineri in S.U.A. — transmite 
agenția' M.E.N.

Pedepse pentru extre
miști de dreapta. Trib“nalu> 
din Brescia a condamnat pe condu
cătorul organizației extremiste de 
dreapta din Italia „Mișcarea de ac

țiune revoluționară" (M.A.R.), Carlo 
Fumagalli, la 20 de ani recluziune, 
sub acuzația de conspirație politică 
și încercare de răsturnare a guver
nului. în cadrul procesului, care a 
durat peste un an, tribunalul a mai 
condamnat 15 inculpați la .închisoare 
pe termene între 5 și 15 ani, în 
timp ce alte 40 de persoane au pri
mit sentințe mai mici.

într-un apel al Uniunii 
studenților comuniști din 
AUStria, adresat organizațiilor de 
tineret din întreaga tară, se cere gu
vernului interzicerea tuturor organi
zațiilor neonaziste, precum și a vîn- 
zării și răspindirii publicațiilor neo
fasciste. respectarea strictă si totală 
a prevederilor Tratatului de stat și 
ale Legii cu privire la neutralitatea 
integrală a Austriei.

Creșteri de prețuri în
Norvegia. Preturi,e la °serie i,e
produse alimentare au crescut cu 3 
pînă la 10 la sută. De asemenea, a 
crescut costul energiei electrice și au 
fost majorate chiriile. Rata medie 
anuală a inflației este de 10 la sută.

Convorbiri chino-nepa- 
IeSe Den Siao-pin, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
aflat în vizită oficială în capitala 
Nepalului, a avut, vineri, primele 
convorbiri cu K. N. Bista, primul 
ministru al țării-gazdă. Cu acest pri
lej — informează agenția China Nouă 
— a fost transmis șefului guvernu
lui nepalez un mesaj din partea lu. 
I-Iua Kuo-fen. premier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze.

Guvernul pakistanez 3 
formulat oficial împotriva fostului 
prim-ministru Zulfikar Aii Bhutto 
mai multe capete de acuzare. între 
care falsificarea rezultatelor alegeri
lor generale din martie 1977 — trans
mite agenția France Presse. Un tri
bunal special va incepe, la 21 februa
rie. examinarea acestor acuzații. Zul
fikar Aii Bhutto se află in închisoa
re din luna septembrie anul trecut.

In urma alegerilor parla
mentare desfășurate în 
Liechtenstein, Partidul uniunea 
Patriotică a obținut majoritatea în 
Landtag (Parlament), dispunînd de 
opt din cele 15 mandate. Pînă acum, 
majoritatea parlamentară o deținea 
Partidul Cetățenesc Progresist.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
FILIPINE

Dineu oferit de
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialist^ România, tovarășul 
Manea Mănescu. a oferit, vineri, un 
dineu oficial în onoarea primului mi
nistru al Guvernului Republicii Popu
lare Angola, tovarășul Lopo do Nas
cimento.

Au participat tovarășii Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Ion 
Stănescu. viceprim-miniștri ai guver
nului. Trandafir Cocîrlă, Gheorghe 
Petrescu, Dumitru Bejan, miniștri, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, alte persoane 
oficiale române.

Au luat parte tovarășii Emilio 
Guerra, membru al guvernului, ad
junct al ministrului industriei și e- 
nergiei. Jose Victor de Carvalho, 
membru al guvernului, guvernatorul 
Băncii Naționale Angoleze, Adolpho 
Shikalango. directorul Departamentu
lui cooperării și relațiilor economice 
din,Ministerul Relațiilor Externe, alte 
persoane oficiale angoleze.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Luanda.

în toasturile rostite în timpul di
neului, primul ministru al guvernu

primul ministru al guvernului român
lui român, tovarășul Manea Mănescu, 
și primul ministru al guvernului an
golez, tovarășul Lopo do Nascimento, 
au relevat, cu satisfacție bunele relații 
dintre țările noastre, puternicele le
gături de prietenie și solidaritate ce 
s-au închegat între cele două popoare, 
sprijinul politic, diplomatic și ma
terial acordat de poporul român, de 
Partidul Comunist Român luptei 
poporului angolez sub conducerea 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei, pentru cîștigarea 
independenței naționale. Ei au 
evidențiat importanța majoră a 
intîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Agos
tinho Neto, pentru cursul ascen
dent al conlucrării româno—angoleze, 
pentru noile orizonturi deschise re
lațiilor dintre cele două țări și po
poare, în condițiile create de elibera
rea Angolei.

Primul ministru angolez a adresat 
calde felicitări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul aniversării a 
60 de ani de viață și peste 45 de ani 
de activitate revoluționară, care este 
cunoscut în Angola ca un mare prie
ten al poporului angolez.

Primii miniștri au evidențiat în 
toasturile lor contribuția activă a ce
lor două țări la promovarea unei po
litici noi. de destindere. înțelegere și 
conlucrare pașnică, la instaurarea noii 
ordini economice internaționale, spri
jinul lor la lupta dreaptă a popoare
lor africane împotriva imperialismu
lui. colonialismului și neocoloriialis- 
mului. pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî liber 
destinele, fără nici un amestec din 
afară.

Cei doi prim-miniștri au toas
tat în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a to
varășului Agostinho Neto. președin
tele Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei — Partidul Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Angola, 
pentru întărirea și dezvoltarea prie
teniei și colaborării dintre țările și 
popoarele noastre, pentru pace și 
prosperitate în întreaga lume.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Conferința de la Ciudad de Mexico
Pentru întărirea solidarității popoarelor 

în lupta pentru independență și pace
CIUDAD DE MEXICO 3 .(Ager

pres). — în capitala Mexicului au 
continuat lucrările Conferinței pentru 
pace, suveranitate și independență 
economică in America Latină și zona 
Mării Caraibilor, convocată de Con
siliul Mondial al Păcii și la care par
ticipă peste o mie de delegați din 
regiune, invitați din Europa, Asia, 
Africa și America de Nord, precum 
și reprezentanți ai unor organisme 
internaționale.

Luind cuvîntul, delegata cubaneză, 
Elena Gil, s-a pronunțat pentru în
tărirea solidarității popoarelor lumii

în lupta lor pentru pape, suverani
tate și independență economică, pen
tru înlăturarea oricăror forme de 
opresiune și de amestec în treburile 
interne, pentru dezvoltarea și conso
lidarea economică de sine stătătoare 
a statelor, pentru eliminarea perico
lelor care amenință pacea, inclusiv 
pericolul izbucnirii unui nou război 
mondial.

Conferința a aprobat o rezoluție, 
elaborată in cadrul comisiei de lucru 
nr. 1, privind adoptarea de măsuri 
pe plan național pentru consolidarea 
păcii in regiune și în lume.

O precizare 
a agenției V.N.A.

HANOI 3 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. a fost autorizată să declare 
complet lipsită de temei afirmația 
organelor Administrației S.U.A.. po
trivit căreia oficialități diplomatice 
ale Republicii Socialiste Vietnam 
sînt' implicate într-o așa-zisă „acti
vitate de spionaj" in Statele Unite. 
Ea urmărește — subliniază agenția — 
scăderea prestigiului international al 
R.S. Vietnam și dezminte pretenția 
deseori repetată de către Administra
ția americană că dorește să normali
zeze relațiile dintre S.U.A. și Viet
nam.

Cereri pentru evacuarea bazelor 
militare străine

în capitala Filipinelor au fost re
luate. la începutul lunii trecute, ne
gocierile intre Manila și Washington 
asupra statutului bazelor americane 
— Subic Bay și Clark Field — din 
insula Luzon. Ele au fost insă în
trerupte după numai 48 de ore. De la 
început, delegația țării gazdă, condu
să de președintele Ferdinand Marcos, 
a reafirmat preocuparea de a redo- 
bindi suveranitatea asupra teritorii
lor pe care se află cele două baze și 
trecerea lor sub deplina jurisdicție 
națională.

„Dorim să punem capăt practicii 
extrateritorialității in țara noastră — 
preciza președintele Filipinelor — 
în conformitate cu demnitatea noas
tră, ca stat suveran, și în conformi- 

. tate cu 'evoluțiile din vremurile 
noastre... Trebuie recunoscută suve
ranitatea asupra acestor baze, aflate 
pe teritoriul filipinez — atribut 
inalienabil al oricărui stat — și tre
buie înlăturate toate rămășițele sta
tutului de extrateritorialitate".

Este cunoscut faptul că, deși și-au 
proclamat independența în 1946 (la 
capătul unei perioade de peste o ju
mătate de veac în care țara a avut 
statutul de protectorat al S.U.A.), 
Filipinele au fost nevoite să conce
sioneze cele două teritorii, inițial 
pînă în anul 2046, termen redus in
tre timp pină in 1991, la insistențele 
guvernului de la Manila.

Ca și alte popoare, filipinezii, cu- 
noscuți pentru lupta lor dîrză și în
delungată dusă pentru scuturarea 
dominației străine, pentru libertate 
si independență, consideră că a so
sit timpul înlăturării acestor „ves
tigii din epoca imperialistă", cum a- 
preciază factorii de răspundere din 
capitala țării.

într-adevăr, menținerea bazelor 
lezează sub multiple aspecte interese
le poporului filipinez. Intre altele, tra
tatul din 1947 prevede că terenul pe 
care sînt situate cele două baze este 
pus la dispoziție în mod gratuit, iar 
cei 16 000 de militari americani nu 
pot fi trași la răspundere de autori
tățile filipineze pentru delicte co

mise în timp ce se află în afara 
bazelor și a serviciului.

Presa internațională relevă că cele 
două baze sînt cele mai mari din 
Asia de sud-est. Baza navală de la 
Subic Bay adăpostește 6100 militari, 
560 angajați civili americani, 5 500 
membri de familie, iar cea ae
riană de la Clark Field — 9 000 mi
litari din forțele aeriene, 700 de civili 
și aproximativ 14 000 membri de fa
milie. Ambele sînt dotate cu impor
tante cantități de arme de toate ti
purile.

Afectind interesele naționale filipi
neze, perpetuarea acestei situații 
dăunează, totodată, dezvoltării unor 
relații normale cu statele din regiune 
— ceea ce explică largul curent de 
opinie in favoarea revizuirii statu
tului bazelor militare ale S.U.A. 
de pe teritoriul țării. „Argumen
tul că bazele americane le-ar asi
gura securitatea nu-i impresio
nează pe filipinezi — constată re
vista •'■U.S. News and World Re
port». După părerea lor, forțele mi
litare americane se află acolo pen
tru a proteja interesele finanței a- 
mericane și nu pentru a apăra Fili
pinele".

în ampla dezbatere ce se desfă
șoară în Filipine asupra căilor celor 
mai sigure de apărare a securității 
f' independenței țării, părerile domi
nante sint cele ce acordă prioritate 
eforturilor de promovare a bunelor 
relații cu țările din regiune și din 
întreaga lume, aceasta găsindu-și ex
presie în modul cum a evoluat poli
tica externă a țării în ultimii ani.

Cererile legitime exprimate in Fili
pine, ca și in alte țări ale lumii, pri
vind lichidarea bazelor militare străi
ne exprimă o necesitate obiectivă, o 
cerință esențială a păcii și destinde
rii, prezența acestor baze fiind de 
natură să accentueze încordarea în 
regiunile respective, să afecteze 
securitatea internațională, să spo
rească îngrijorarea legitimă a po
poarelor. Eliminarea acestor anacro
nisme a devenit în zilele noastre un 
deziderat vital al întregii omeniri.

P. STĂNCESCU

PERU

Reafirmarea opțiunilor 
spre o dezvoltare accelerata

Guvernul peruan a aprobat recent 
legea bugetului de stat pe anul 1978, 
în care o pondere importantă au su
mele alocate pentru finanțarea in
vestițiilor in ramuri de bază ale eco
nomiei naționale, hotăritoare pentru 
accelerarea dezvoltării. Această ori
entare reflectă opțiunea guverna
mentală pentru continuarea in ritm 
susținut a programului de diversifi
care și modernizare a producției in
dustriale și agricole, chiar în condi
țiile dificile determinate de fenome
nele de criză din economia mondială, 
pe care Peru, ca și alte țări in curs 
de dezvoltare, trebuie să le înfrunte 
cu posibilități mai mici de rezistență 
decît statele industrializate.

Printr-un decret prezidențial, 1978 
a fost proclamat „anul austerității". 
Autoritățile au explicat populației 
că o folosire rațională a resurselor 
materiale este de importanță hotări
toare pentru consolidarea indepen
denței economice, pentru acumularea 
de forțe productive proprii, care să 
facă posibilă diminuarea vulnerabi
lității in fața fluctuațiilor externe.

Acestea sînt, de fapt, principalele 
obiective ale programului de dezvol
tare pe anii 1977—1980, cunoscut sub 
denumirea de „Planul Tupac Amaru". 
1978 este un an hotărîtor intr-o evo
luție economică și socială, care — 
așa cum declara președintele Repu
blicii Peru. Francisco Morales Ber
mudez — trebuie să se caracterizeze 
prin continuitatea transformărilor 
structurale. După cum este cunoscut, 
în ultimii ani, Peru a recucerit suve
ranitatea națională asupra cvasi- 
totalității resurselor sale naturale. 
S-au constituit mari întreprinderi de 
stat cu pondere și funcții decisive în 
principalele industrii. în sistemul fi
nanciar și al relațiilor comerciale cu 
străinătatea. întreprinderile de stat 
asigură traducerea în viață a sarci
nilor fundamentale stabilite în pla
nurile naționale de dezvoltare : lăr
girea bazei de materii prime și ener
getice, industrializarea tării, în spe

cial prin valorificarea superioară a 
resurselor naturale proprii (petrol, 
cupru, zinc. fier). în programul 
economic pentru 1978 figurează ex
tinderea ariilor de prospectare și de 
exploatare a petrolului din Amazo
nia peruană, intrarea în funcțiune a 
conductei de 855 de km. care va 
uni aceste zone cu portul Bayovar ; 
construirea unui mare complex in
dustrial, care va produce. între al
tele. derivate ale petrolului. îngră
șăminte chimice, fosfați ; accelerarea 
construcției rafinăriei de zinc de la 
Cajamarquilla ș.a.

Și in sectorul rural urmează a 
avea loc mutații ’ calitative, mai 
ales prin consolidarea instituțională 
— pe bază de legi noi — a coope
rativelor agricole și a comunităților 
țărănești, două tipuri de unități care 
au luat naștere în cursul reformei 
agrare, pe care șeful statului a apre
ciat-o, recent, ca un proces irever
sibil.

Obiectivele propuse a fi realizate 
în 1978 sint concepute in strinșă^ le
gătură cu un șir de îmbunir "ițiri 
preconizate pe plan social, mai files 
printr-un efort financiar sporit in 
domeniul educației și invățămintu- 
lui. Preocuparea pentru dezvol
tarea bazelor de Școlarizare, pentru 
lărgirea accesului la învățămintul 
tehnic și profesional este determi
nată de înseși cerințele actuale, care 
necesită cadre naționale bine pregă
tite în toate sectoarele unde se duce 
bătălia pentru lichidarea rămînerii in 
urmă, pentru accelerarea dezvoltării.

în 1978, evoluțiile economice și so
ciale au și un cantext politic spe
cial : in luna iunie vor avea loc ale
geri pentru Adunarea Constituantă 
ca prolog în vederea trecerii la 
un guvern civil — și, in aceste 
condiții, evenimentul va prilejui și 
un bilanț al transformărilor progre
siste înfăptuite în ultimii ani.

Eugen POP

• O NOUĂ „FE
REASTRĂ" SPRE COS
MOS. într-un masiv din 
munții Rodopi, la o altitudine 
de 1 750 de metri,„se află in 
construcție observatorul astro
nomic național de pe lingă A- 
cademia de științe a Bulgariei. 
Complexul cuprinde un turn cu 
înălțimea de 23 metri, unde va 
fi instalat un telescop a cărui 
oglindă va avea diametrul de 
doi metri, alte două turnuri 
pentru telescoape de dimensiuni 
mai mici, laboratoare, locuințe. 
Universul va putea fi astfel 
sondat pînă la distanțe de 3 
miliarde ani lumină. .

® IN APĂRAREA CI
NEMATOGRAFIEI FRAN
CEZE. Valul de erotism și 

violență ce caracterizează o 
bună pa.rte din producțiile cine
matografiei franceze — ca și, 
în general, ale cinematografiei 
occidentale — a dus la o di
minuare crescîndă a interesului 
spectatorilor. în 1977 s-au în
registrat numai 175 milioane de 
intrări în sălile de cinema, de 
trei ori mai puțin decît în 1947. 
în fața acestei situații, din ini
țiativa cineaștilor francezi dor
nici de a restabili prestigiul 
producției cinematografice na
ționale, pe toate ecranele din 
țară va fi prezentat, in deschi
derea programelor obișnuite, un 
film-a verii sment de două minute 
și jumătate, alcătuit din scurte 
secvențe din citeva din cele mai 
celebre filme produse de-a 
lungul anilor în Franța. Sensul 
acestei inițiative neobișnuite : 
cinematografia franceză . este 

capabilă să producă și în viitor 
filme valoroase, cu condiția ca 
producătorii și autoritățile să 
fie dispuse să sprijine aseme
nea producții, respingînd ten
dințele actuale de a se concen
tra aproape în exclusivitate a- 
supra filmelor care pervertesc 
gustul publicului.

• DOCUMENTE DES
PRE „CIUCINAA". Arhi
vele filialei din Iakuția a Aca
demiei de științe a U.R.S.S. 
conțin mărturii ale celor ce l-au 
văzut pe omul primitiv „ciuci- 
naa". Documentele precizează că 
el trăiește în munți, se îmbracă 
In piele de ren, se hrănește cu 
carne crudă, nu știe să vor
bească, ci numai să fluiere, are 
înălțimea de peste doi metri, 
miini foarte lungi, capul de 

mărimea unui om normal, dar 
cu fruntea foarte teșită și cu 
bărbie mare. Unii cercetători 
opinează că „ciucinaa", care in 
multe privințe poate fi compa
rat cu omul primitiv „yeti" din 
Himalaia, este de fapt cel mai 
primitiv paleoasiatic din Sibe
ria, care s-a retras în munți 
odată cu venirea unor oameni 
ajunși la un grad de dezvoltare 
și civilizație mult mai ridicat, 
în sprijinul acestei ipoteze 
vine și faptul că in limba iaku- 
tă cuvîntul „ciucinaa" înseamnă 
„fugar". Ultimele mărturii pri
vind „ciucinaa" datează din 
anii '50. astfel îneît cercetătorii 
nu pot preciza dacă omul pri
mitiv „ciucinaa" s-a retras mai 
departe, în locuri complet inac

cesibile din munți și taiga, sau 
a murit, lăsînd în urma sa, ca 
și „yeti", doar descrierile unor 
martori oculari.

• 17 ORE IN „INFER
NUL ALB". Iarna deosebit 
de grea care bîntuie intr-un șir 
de țări occidentale produce mul
tiple intim plări dramatice. Re
vista „Paris Match" publică, 
astfel, un impresionant repor
taj despre, coșmarul celor 150 
de pasageri ai unui tren de pe 
ruta Clermont-Ferrand — Marsi
lia. Datorită viscolului năpras
nic (peste 90 km la oră), trenul 
a fost pur și simplu îngropat 
sub o .„maree de zăpadă", tro
ienele atingînd mai bine de trei 

metri înălțime 1 Abia după 17 
ore de luptă necurmată cu nă
meții, salvatorii au reușit să-și 
croiască o pirtie pînă la tren. 
Pe jumătate morți de frig, ma
joritatea călătorilor pierduseră 
orice speranță — deși distanța 
de cea mai apropiată gară era 
de numai un kilometru.

® CU BALONUL 
PESTE ALPI. Un nou record 
mondial au stabilit doi aero- 
nauți vest-germani din Augs
burg. Pentru întîia oară în is
toria de două veacuri a navi
gației aeriene ctf aerostatul, ei 
au reușit să survoleze pe timp 
de iarnă Alpii. cu ajutorul unui 
balon. îmbarcați în apropiere 
de Augsburg, cei doi temerari 
s-au înălțat pînă la o altitudine 
de 4 400 de metri. Viteza de 
zbor a atins, in unele etape, 95 
de kilometri pe oră.

• AMBARCAȚIUNEA 
DIN TRESTIE „TIGRIS", 
aflată sub conducerea cunoscu
tului om de știință norvegian 
Thor Heyerdahl, a ancorat la 
Karachi. Plecată în urmă cu 70 
de zile de la Kurna (Irak), „Ti
gris" a parcurs pînă acum peste 
3 000 kilometri. Condițiile de 
navigație în zona golfului s-au 
dovedit mult mai complexe de
cît se considera la început. 
Ambarcațiunea a avut de în
fruntat furtuni puternice și a 
fost de mal multe ori pe 
punctul de a se ciocni cu nave 
transoceanice. La sosirea în 
portul Karachi, Thor Heyerdahl 
a declarat că este pe deplin 
satisfăcut de rezultatele obți
nute pînă în prezent și intențio
nează să iasă cu „Tigris" în 
largul Oceanului Indian. Starea 
sănătății echipajului este bună.

• EXPEDIȚIE SPRE 
POLUL NORD GEO
GRAFIC. Exploratorul și 
scriitorul japonez Naomi Ue- 
mura a pornit cu o sanie cu 
ciini într-o expediție avînd ca 
obiectiv cucerirea Polului Nord 
geografic. Prima etapă a teme
rarei călătorii se desfășoară în 
Groenlanda, de unde, in pri
mele zile ale lunii martie, Ue- 
mura va porni in călătoria pro- 
hriu-zisă, părăsind Capu] Co
lumbia, situat în nordul insulei 
canadiene Ellesmere. Explorato
rul apreciază că va atinge 
Polul Nord în numai șase săp- 
tămîni, după care se va în
drepta spre țărmurile Groenlan
dei. în cadrul pregătirilor, anul 
trecut, tot cu o sanie cu ciini, 
Uemura a parcurs în 313 zile 
12 000 kilometri, din Groenlanda 
pînă în Alaska.
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