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Mesaje omagiale 
din țară 

și de peste hotare 
adresate 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

PAGINILE 3 Șl 5

Președintele Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Anwar El Sadat, 

va face o vizită de prietenie 
in Republica Socialistă România

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, Mohamed Anwar 
Er Sadat, președintele Republicii

Arabe Egipt,'va efectua o vizită de 
prietenie în Republica Socialistă 
România în zilele .de 11 și 12 februa
rie 1978.

COMUNICAT

IN SPIRITUL ORIENTĂRILOR Șl MĂSURILOR

INDICATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

LA RECENTA CONSFĂTUIRE DE LUCRU

cu privire la îndeplinirea Planului național
unic de dezvoltare economico-socială

a Republicii Socialiste România pe anul 1977

0 largă mobilizare 
a forțelor pentru înfăptuirea 
programelor de dezvoltare 

a agricultorii
I

în anul 1977, poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a obținut noi și 
însemnate realizări In toate sectoarele de ac
tivitate economico-socială, in înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al XI-lea, de 
Programul partidului.

Caracteristica dominantă a evoluției econo- 
mico-sociale în cel de-al doilea an al actualu
lui cincinal o constituie — în pofida greutăți- 

. lor provocate de cutremurul catastrofal din 4 
martie 1977 — continuarea dezvoltării echili
brate și în ritmuri, înalte a economiei națio
nale, adincirea proceselor de modernizare a 
ramurilor producției materiale, accentuarea la
turilor calitative ale activității economice, ex
tinderea schimburilor comerciale externe și de 
cooperare economică și tehnico-științifică in
ternațională. în anul 1977 s-a amplificat acti
vitatea de cercetare și introducere in producție 
a progresului tehnic ; industria, agricultura, 
celelalte ramuri ale economiei naționale au 
fost dotate cu mașini și. utilaje de înaltă teh
nicitate ; s-au realizat noi progrese în dome
niul calității în toate ramurile producției ma
teriale, au fost asimilate produse cu perfor
manțe tehnico-economice superioare ; a crescut 
gradul de utilizare a capacităților’ de produc
ție ; ca rezultat al folosirii mai rațio
nale a resurselor materiale și al ridicării 
productivității muncii, s-au obținut noi reduceri 
ale costurilor de producție. Dezvoltarea în rit
muri susținute â economiei naționale, creșterea

eficienței economice șl stabilitatea prețurilor 
au asigurat o circulație bănească sănătoasă. 
■Ca urmare a aplicării programului de ridicare 
a nivelului de trai inițiat de secretarul gene- 
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

' au sporit peste prevederile inițiale veniturile 
oamenilor muncii.

Bilanțul celui de-a! doilea an al cincinalului 
este marcat de momente remarcabile în viața 
social-poiitică a țării — Conferința Națională 
a partidului, sărbătorirea centenarului Inde
pendenței de stat a României și a trei decenii 
de la instaurarea republicii. în anul 1977 au 
avut loc Congresul consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții și transporturi și 
Congresul consiliilor de conducere ale unită
ților agricole socialiste, al 
care au stabilit noi măsuri 
narea cadrului organizatoric 
maselor la conducerea vieții 
ciale, pentru adincirea democrației socialiste, 
ceea ce a stimulat într-o măsură și mai mare 
participarea activă a tuturor oamenilor muncii 
la îndeplinirea și depășirea directivelor de dez
voltare economico-socială stabilite de Congre
sul al XI-lea al Partidului Comunist Român 
pentru cincinalul 1976—1980.

Principalii indicatori economico-sociali în 
anul 1977 și dinamica dezvoltării față de 1976 
și de ultimul an al cincinalului precedent se 
prezintă astfel :

întregii țărănimi, 
pentru perfecțio- 
de participare a 
economice și so-

Realizări

1977

în % față 
de realizări:

1976 1975

Producția globală industrială —miliarde lei 
Productivitatea muncii în industria

753,8 112,5 125,4

republicană — mii lei
Producția globală agricolă — miliarde

285,8 109,8 119,5

lei
Volumul transportului intern de măr-

123,9 98,7 117,8

furi — miliarde tone-km
Volumul total al investițiilor din eco-

86,2 103,6 109,0

nomia națională — miliarde lei 
Volumul total al comerțului exterior —

169,0 111,5 120,6

miliarde lei valută
Desfacerile de mărfuri prin comerțul

69,8 114,8 131,5

socialist — miliarde lei 
Prestările de servicii pentru popu-

165,2 106,7 116,1

lație — miliarde lei
Numărul personalului muncitor din

30,8 104,5 109,9

întreprinderi și instituții — mii 6 740 102,8 107,0
Venitul național — miliarde lei 
Veniturile bănești ale populației de ia

431,4 108,6 121,6

sectorul socialist — miliarde lei , 
Cheltuielile pentru acțiuni social-cul- 

turale de la bugetul de stat — mi-

216,4 108,2 118,8

liarde iei 58,5 105,9 114,9
Retribuția medie netă lunară — lei 
Retribuția reală

1 818 - 106,2
105,7

114,0
112,2

NOTA : Ritmurile de creștere față de anul precedent sint calculate în prețuri la 1. 1.1977.

I. Industria
Industria s-a dezvoltat, în continuare, în 

ritmuri înalte, creșteri superioare realizîndu- 
se în ramurile promotoare ale progresului 
tehnic contemporan. Producția globală indus
trială în anul 1977 a fost de 753,8 miliarde lei.

prevederile planului fiind îndeplinite în pro
porție de 102,6 Ia sută. Comparativ cu anul 
1976, creșterea a fost de 12,5 la sută, cu un 
spor de circa 84 miliarde lei.

în anii 1976 și 1977, producția globală in-

Dinamica producției industriale

dustrială suplimentară realizată pesta preve
derile inițiale ale cincinalului a fost de peste 
38 miliarde lei. Sporul absolut obținut față de 
anul 1975 este aproape egal cu producția me
die anuală realizată în cincinalul 1961—1965.

în profil teritorial, s-au realizat ritmuri su
perioare de creștere a producției industriale 
în județele : Bistrița-Năsăud, Botoșani, Bu-

rău, Covasna, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vas
lui. Numărul județelor care au obținut o pro
ducție globală industrială de peste 10 mili
arde lei a fost în anul 1977 de 26, față de 21 
în 1975.

Pe principalele ramuri, producția globală ln- 
. dustrială se prezintă astfel :

e

In % față de realizări :
1976 1975

Energie electrică și termică 102,4 111,8
Combustibil 103,0 110,5
Metalurgia feroasă 113,7 126,9
Metalurgia neferoasă 103,5 111,4
Construcții de mașini și prelucrarea metalelor 113.2 127,0
Chimie 113.9 132,2
Materiale de construcții 114,7 131,3
Exploatarea și prelucrarea lemnului 112.9 118.0
Industria ușoară (exclusiv sticlă, porțelan și faianță) 110.-8 125,6
Industria alimentară 110.0 120,5

Modificările intervenite în structura produc-
1

45,1 la sută In anul 1977, comparativ cu 43,7
ției industriale au determinat creșterea pon- la sută în 1975.

/ La principalele produse industriale s-au ob-
derii construcțiilor de mașini și chimiei la ținut următoarele realizări :

U M Date în % față de
absolute realizări 1976

Energie electrică mil. kWh 59 850 102,7
Cărbune net mii tone 26 778 103,6

din care : huilă spălată pentru cocs mii țpne 1 599 111,5
Țiței extras mii tone 14 650 99,7
Gaz metan extras mii. mc 28 755 96,4
Oțel , z- .. . . mii tone 11 457 106,7
Laminate Unite pline din oțel ' mii tone 8 392 114,9 .Țevi din oțel mii tone 1320 108,5
Aluminiu primar șl aliaje din aluminiu mii torte 209 100,8
Plumb tone 41702 98,2
Zinc • tone 51 860 97,2Cupru de convertizor tone 41 429 102,3
Motoare electrice de 0,25 kW și peste mii kW 7 678 122,5
Aparate de măsură șl control electroteh-

nice și electronice mii. lei 822 143.9
Mijloace de automatizare electrotehnice

și electronice mii. lei 4 451 126,2
Mijloace ale tehnicii de calcul electro-

tehnice și electronice mii. lei 2 284 144,4
din care : calculatoare electronice buc. echiv.

calculatoare
de 128 Ko 78 205,3

Produse ale industriei de mecanică fină
și optică, echipamente și elemente hi-
draulice și pneumatice mii. lei 4 438 117,5

Mașini-unelte pentru așchierea metalelor mii. lei 4 316 114,8
Mașini și utilaje tehnologice pentru in-

dustrie • mii tone 532 121,1Tractoare buc. 59 306 110,0
Autocamioane, autotractoare și autobas-

culante buc. 34 716 102,5Autoturisme de oraș buc. 68 055 112,2Autoturisme de teren buc. 9 415 90,3
Locomotive electrice și diesel pentru Unit

magistrale buc. 311 125,9
Nave maritime pentru transportat mărfuri buc. 33 106,5J mii tdw 532 150.4Nave fluviale buc. 17 130,8
îngrășăminte chimice (100 % substanță

activă) mii tone 1 981 106,0
Produse macromoleculare de bază mii tone 543 116,9Cauciuc sintetic mii tone 136 143,0
Fibre și fire artificiale și sintetice mii tone 184 102.8Anvelope mii buc. 4 263 103,6
Ciment (în echivalent 80% clincher) mii tone 13 875 106,0
Plăci din particule aglomerate și

fibrolemnoase mii tone 938 104.8
Mobilier din lemn mii. lei . 11 770 108.1
Celuloză și semiceluloză mii tone 619 101,6
Hîrtie, cartoane și mucavale mii. mp 9 536 109,8

mii tone 753 108,6
Medicamente mii. lei 4 599 116.9
Aparate de radio mii buc. 730 92,3
Televizoare mii buc. 476 86,9
Mașini și aparate electrice de uz casnic mii. Iei 2 019 116,8

din care :
— frigidere mii buc. 414 110,0
— mașini electrice de spălat rufa mii buc. 208 104,7

Sticlărie de menaj ■ mii. lei 775 104.4

(Continuare in pag. a II-a)

După cum se știe, zilele tre
cute a avut loc, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Con
sfătuirea de lucru consacrată proble
melor agriculturii. Desfășurată în ul
tima. parte a lucrărilor într-o reuniu
ne comună cu ședința Consiliului 
Național al Agriculturii, consfătuirea 
a examinat rezultatele obținute in 
această ramură în primii doi ani ■ ai 
cincinalului și. cu deosebire, măsu
rile pentru înfăptuirea integrală a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale a partidu
lui privind dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii, pentru sporirea 
mai rapidă a producției agricole ve
getale și animale.

Ampla cuvîntare rostită de tovară
șul DJicoIae Ceaușescu la consfătuire 
— urmărită cu cel mai viu interes 
de participant! și publicată în ziarele 
de ieri — constituie prin profunzi
mea analizei rezultatelor din primii 
doi ani ai cincinalului, prin caracte
rul cuprinzător, multilateral al mă
surilor preconizate, prin claritatea 
cu care au fost jalonate direcțiile de 
acțiune, un îndreptar prețios pentru 
realizarea programelor pe acest an și 
pe anii următori ce decurg din obiec
tivele stabilite de Congresul al XI-lea 
și de Conferința Națională, pentru 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
întregii activități desfășurate în agri
cultura noastră socialistă. Orientările 
și indicațiile cuprinse în cuvîntarea 
secretarului general al partidului au 
o valoare practică cu atît mai mare 
pentru toți oamenii muncii de la sate, 
pentru organele și organizațiile de 
partid, pentru toate unitățile și or
ganele agricole. întrucit au fost for
mulate lă începutul unui nou an de 
muncă in agricultură.

Desigur, obiectivul fundamental al 
tuturor lucrătorilor ogoarelor îl con
stituie creșterea substanțială a pro
ducției vegetale și animale, prin fo
losirea intensă a bazei tehnico-ma- 
teriale, prin aplicarea largă a cuceri
rilor științei agricole, prin valorifi
carea deplină a marilor rezerve exis
tente. astfel incit, in fiecare județ, 
în fiecare cooperativă agricolă și in- 
treprindere de stat să se obțină pro
ducții la nivelul realizărilor unități
lor fruntașe. în această privință 
există programe concrete pentru 
toate sectoarele agricole, inclusiv pe

plan județean și în cadrul tuturor 
unităților și comunelor. Dar aceste 
programe nu se îndeplinesc de la 
si'ne.

„Ceea ce se impune acum — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
este adoptarea măsurilor practice 
pentru realizarea în viată a progra
melor existente. Trebuie să facem 
totul ca, începind de anul acesta, să 
obținem o schimbare radicală în ac
tivitatea din agricultură, să realizăm 
un spor substanțial al producției a- 
gricole, atît vegetale, cit și anima
liere".

Practic, pînă Ia urmă, în comune, 
în județe se asigură înfăptuirea pro
gramelor stabilite și. in acest scop, 
trebuie mobilizate eforturile tuturor 
— țărani cooperatori, mecanizatori, 
specialiști, cercetători, activiști de 
partid și de stat. Fiecare trebuie 
să-și îndeplinească cu responsabilita
te sarcinile ce le revin pentru ca și 
în agricultură să se producă saltul 
de la cantitate la o calitate superioa
ră. Aceasta presupune — preciza 
secretarul general al partidului —■ 
transformarea într-o nouă calitate a 
muncii tuturor oamenilor care se 
ocupă de agricultură, aceasta trebuie 
să se oglindească intr-o nouă atitu
dine față de muncă a tuturor celor 
ce lucrează în această ramură de 
bază a economiei naționale.

în vederea unei schimbări radicale 
în activitatea din agricultură, secre
tarul general al partidului a pus in 
atenția organelor,și organizațiilor de 
partid, organelor agricole locale și 
centrale, oamenilor muncii din uni
tățile de stat, cooperatișțe și de cer
cetare științifică sarcina soluționării 
unor probleme-cheie, cum sînt : folo
sirea judicioasă, pină la ultimul me
tru pătrat, a pămîntului, sporirea po
tențialului productiv al solului prin 
lucrări de îmbunătățiri funciare și 
irigații; asigurarea de soiuri și hibrizi 
de mare productivitate adaptați la 
condițiile din fiecare zonă, respecta
rea riguroasă a tehnologiilor de lucru, 
accentul punîndu-se pe încadrarea 
semănatului în limitele timpului op
tim, pe asigurarea unei densități su
perioare a plantelor la hectar. A- 
cestea sînt condiții hotărîtoare pen-
(Continuare în pag. a IV-a)

APLICAREA PROGRAMULUI 
DE REDUCERE A DURATEI 
SĂPTĂMÎNII DE LUCRU 
-o nouă expresie a grijii partidului 
față de OM, față de calitatea vieții
Peste 75 000 de 

au beneficiat ieri
Ieri — o zi de sîmbătă, ziua sfîrși- 

tuiui de săptămînă. Cu tot ce în
seamnă, pentru fiecare dintre noi, o 
asemenea zi. Totuși, cu mult mai 
mari, cu deosebite semnificații pentru 
ansamblul colectivității noastre socia
liste. Simbătă, 4 februarie 1978, rămi- 
ne ’ subliniată cu cerneala roșie a u- 
nui moment social sărbătoresc in via
ța oamenilor muncii. Este prima zi 
in care, pentru un însemnat număr 
de întreprinderi, s-a concretizat Pro
gramul de reducere a duratei săptă- 
minii de lucru, program inițiat de 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și adoptat 
de Conferința Națională.

Deci, peste 75 000 de oameni ai 
muncii au beneficiat de prevederile 
primei etape de aplicare a programu
lui : o zi pe lună, suplimentară, des
tinată odihnei, instruirii, activităților 
cultural-sportive. Se materializează 
astfel incă un important element de 
calitate a vieții din multitudinea de 
măsuri cuprinse în programul com
plex elaborat de partid pentru ridica- 
re§.,.nivelului de trai al celor ce mun
cesc. pentru dezvoltarea multilaterală, 
armonioasă a personalității umane. 
Iată, așadar, încă una din acele stră
lucite dovezi — mereu dovezi ale faptei 
— că OMUL, cu nevoile sale materiale 
și spirituale, cu aspirațiile sale, re
prezintă miezul de aur al întregii po
litici a partidului nostru, prin a că
rei înfăptuire consecventă țara în
treagă urcă mereu noi trepte de pro
gres și prosperitate. Reducerea săp- 
tăminii de lucru începe să devină o 
realitate palpabilă. Ziua de ieri, sîm
bătă — încă o floare, ce se va în
mulți și va aduce noi culori în gră
dina vieții noastre.

O floare pe care am sădit-o și o 
Înmulțim prin munca noastră, prin 
efortul întregului popor. Pentru că, 
tot ce dobîndește societatea noastră 
socialistă este, nu poate fi decît ro-

oameni ai muncii 
de prima zi libera

dul muncii sale sporite, al înfăptui
rii, punct cu punct, a obiectivelor 
științific elaborate și înscrise în Pro
gramul partidului, în hotărîrile isto
rice ale Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale.

Noile reglementări — așa cum se 
arată în Programul de reducere a 
duratei săptămînii de lucru — sînt 
strict determinate de rezultatele mun
cii celor ce beneficiază de ele. O con
secință directă a îndeplinirii exem
plare a tuturor sarcinilor stabilite 
pentru creșterea productivității. Un 
rezultat nemijlocit al efortului de a 
conferi timpului de muncă valoarea 
mereu sporită a eficienței. Măsuri in 
care se reflectă însăși esența politicii 
profund umaniste a partidului nostru: 
muncim mai bine, mai productiv, 
trăim mai bine.

Această primă zi a unei mai scurte 
săptămini de lucru reprezintă, tot
odată, si un însuflețitor îndemn la în
făptuirea a ceea ce secretarul gene
ral al partidului a numit atît de ex
presiv „o nouă calitate a muncii". 
Este, pentru întreaga națiune, mo
mentul solemn de angajare intr-un și 
mai tenace efort, pentru a conferi în
tregii noastre activități o mai mare 
consistență, roade mai bogate intr-un 
timp mai scurt. Iar timpului cîștigat 
astfel să-i dăm o nobilă întrebuința
re in folosul îmbogățirii noastre spi
rituale. Pentru acea generoasă di
mensiune a personalității omului nou : 
un larg orizont de cunoaștere, un 
mod superior de înțelegere a lumii.

Urcăm cu hotărîre și bucurie pe 
această nouă treaptă a împlinirilor, 
cu angajamentul firesc de a răspunde 
prin muncă fără preget, prin pasiu
ne și. dăruire revoluționară, acestei 
măsuri de profundă semnificație 
pentru orânduirea noastră, pentru 
viața fiecărui om al muncii. ■

Mihai CARANFIL
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(Urmare din pag. I)

Date In % fată de
absolute realizări 1976

Ceramică fină de menaj mii. lei 387 105,4
Țesături mii. mp 1 051 105,8
Tricotaje mii. buc 259 105,0
Confecții textile mii. lei 32 332 102,0
încălțăminte mii per. 98 806 103,2
Carne mii tone 870 106,7
Lapte de consum mii hl 7 282 101,5
Unt tone 45 345 118.5
Brînzeturl , mii tone 123 107,3
Uleiuri comestibile mii tone _ 367 113,8
Margarină mii tone 20 98.1
Zahăr mii tone • 713 127,1
Produse zaharoase mii tone 186 105,8
Conserve de legume, de fructe și

pastă de roșii mii tone 567 101,9
Vin mii hl 8 599 88,9
Bere mii hl 7 918 103,8

NOTA : Datele valorice la produse sînt exprimate în prețuri comparabile 1963
La unele produse, prevederile planului 

nu au fost îndeplinite integral, datorită, în 
principal, întîrzierilor în punerea în func
țiune a unor obiective, funcționării unor 
capacități sub parametrii proiectați, pre
cum și unor deficiențe în aprovizionarea 
cu materii prime și materiale, în coopera
rea dintre întreprinderi.

Prevederile planului pe anul 1977 la 
productivitatea muncii în industria repu
blicană au fost îndeplinite în proporție de 
100,7 la sută. Comparativ cu anul 1976, 
productivitatea muncii a sporit cu 9,8 la 
sută, obținîndu-se pe această cale un spor

II. Agricultura
în anul 1977 ț-au înregistrat noi realizări 

in dezvoltarea și modernizarea bazei tehni- 
co-materiale a agriculturii, in perfecționa
rea organizării producției și a muncii, în in
troducerea de noi tehnologii în producția 
vegetală și animală, obținîndu-se, in condi
ții climaterice mai puțin favorabile, o pro
ducție agricolă care asigură satisfacerea ne
voilor economiei naționale.

Agricultura a fost dotată in anul 1977 cu 
13 071 tractoare agricole de puteri și tipuri 
diferite, 4 676 combine autopropulsate cu 
dispozitive de executare a mai multor ope
rațiuni, precum și cu alte mașini și utilaje 
agricole modeme. Cantitatea de îngrășă
minte chimice — substanță activă — primi
tă de agricultură în anul 1977 a fost de 1128 
mii tone.

Suprafața totală amenajată pentru irigat 
la 31.XII.1977 a fost de 1 854 mii hectare, cu 
125 mii hectare mai mare decît la aceeași 
dată a anului precedent. S-au efectuat lucrări 
de desecări pe o suprafață de 260 mii hec-

Cereale-boabe — total 18 591 + 3 777
din care :
— grîu și secară 6 540 + 1090
— porumb 10 103 + 1 747

Sfeclă de zahăr 6 249 + 1491
Floarea-soarelui 807' + 46
In si cînepă pentru fibră 245 4* 36
Cartofi de toamnă 3 738 + 813
Legume de cîmp 3 065 + 511
Fructe > 1 393 + 297
Struguri 1 464 + 2Ș2

Pe ansamblul agriculturii, producțiile me
dii la hectar au fost de 2 838 kg la grîu- 
secară, de 3 028 kg la porumb-boabe, de 
1571 kg la floarea-soarelui, 24 543 kg la,sfe
clă de zahăr, 14 220 kg la cartofi de toamnă.

Fată de media anuală realizată în perioa
da 1971—1975, în primii doi ani ai actualu
lui cincinal s-au obținut, în medie, o pro
ducție mai mare cu peste 4 milioane tone 
cereale, 1,8 milioane tone sfeclă de zahăr. 
1,1 milioane tone cartofi de toamnă, 714 mii 
tone legume de cîmp, 275 mii tone fructe 
și 298 mii tone struguri.

mii capete
Existent la Diferente (±) fată de

31. XII. 1977 existent Ia 5. I. 1977
Bovine — total 6 301 — 50

din care : vaci și junincl 3126 + 112
Porcine — total 9 732 — 461

din care : scroafe de prăsilă 913 — 46
Ovine și caprine — total 14 849 + 75
Păsări ouătoare 48 930 + 956

Producția animală obținută in anul 1977 
la principalele produse a fost superioară 
celei din anul precedent.

Efectivele de animale și producția anima
lieră la principalele produse s-au situat însă 
sub nivelul planificat datorită faptului că 
nu s-a acționat în suficientă măsură pentru 
asigurarea bazei furajere, precum și pentru 
organizarea corespunzătoare a creșterii, in- 
grășării, selecției și reproducției animalelor.

în anul 1977, în silvicultură s-a acționat, 
în continuare, pentru înfăptuirea măsurilor 
prevăzute în Programul național pentru

III. Transporturile și telecomunicațiile
în anul 1977, baza tehnico-materială a 

transporturilor s-a dezvoltat prin dotarea cu 
208 locomotive diesel și electrice pentru li
nii magistrale, 5 608 vagoane de marfă (in 
echivalent 4 osii). 189 vagoane de călători, 
3 518 autovehicule de marfă, 2 227 autobuze 
pentru transportat călători, nave maritime 
cu o capacitate de 266,1 mii tdw, nave flu
viale cu o capacitate de 41 mii tone. S-au 
dat în exploatare 295 km linie de cale fe

Realizări
1977

în % fată de realizări
1976

Transportul de mărfuri — mild, tone-km 86,2 103,6
Transportul de călători — mild, călători-km 44,9 103,4

Activitatea de poștă șl telecomunicații 
s-a dezvoltat în continuare prin extinderea 
telefoniei automate interurbane în alte 22 
localități, numărul total al acestora ajun-

IV. Investițiile
în anul 1977 a continuat realizarea pro

gramului de investiții al actualului cincinal, 
aslgurîndu-se dezvoltarea întregului poten
țial productiv al economiei naționale și. în 
primul rind, a celui industrial, lărgirea ba
zei materiale a actiyităților social-culturale, 
îmbunătățirea repartizării teritoriale a for
țelor de producție si a condițiilor de locuit 
ale populației.

în anul 1977, ca urmare a hotăririlor con
ducerii de partid și de stat, a indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceausescu referi
toare la aplicarea soluțiilor constructive 
mai eficiente, precum și a extinderii utili
zării materialelor de construcții ușoare și 
ieftine, s-a asigurat reducerea costului in

TOTAL
din care :

— Industrie 

de producție de 56,8 miliarde lei, ceea ce 
reprezintă circa 79 la sută 'din sporul total.

Comparativ cu anul 1976. nivelul cheltu
ielilor totale Ia 1 000 lei producție-marfă 
în industria republicană a fost mai mic cu 
16,3 Iei, volumul total al economiilor fiind 
de 10,2 miliarde lei, din care peste 8,5 mi
liarde Iei pe seama reducerii cheltuielilor 
materiale. Cu toate acestea, nivelul plani
ficat al cheltuielilor de producție a fost 
depășit, datorită îndeosebi deficiențelor 
existente în unele întreprinderi în gospo
dărirea resurselor de materii prime, mate
riale, combustibil, energie și în utilizarea 
fondurilor bănești.

și silvicultura
tare și de combatere a eroziunii solului pe 
158 mii hectare.

în unitățile agricole socialiste au fost puse 
în funcțiune noi sere ; Ia sfîrșitul anului 
1977, suprafața totală a acestora a ajuns la 
1 336 hectare.

Patrimoniul vitipomicol s-a dezvoltat 
prin efectuarea de plantații pe o suprafață 
de 11 mii hectare.

în anul 1977, pentru economia apelor s-au 
realizat investiții în valoare de 2,0 miliarde 
lei, concretizate în 9 lacuri de acumulare cu 
folosință complexă, cu un volum de 426,7 
milioane mc ; în executarea a noi lucrări de 
regularizări, apărări și consolidări de maluri 
pe cursuri de apă pe o lungime de 509 km ; 
derivații, aducțiuni și îndiguiri împotriva 
inundațiilor pentru apărarea centrelor popu
late și a terenurilor agricole pe o lungime 
de 146,2 km diguri.

Producția vegetală obținută in anul 1977, 
la principalele culturi, se prezintă . astfel :

—mii tone —

Realizări
1977

Diferente (±) față de 
realizări 

1971—1975 (media anuală)

Cu toate creșterile înregistrate, prevede
rile de plan la cereale și alte produse ve
getale nu s-au realizat integral, ca urmare 
atit a condițiilor climaterice mai puțin fa
vorabile. cit și unor lipsuri în organizarea 
producției și a muncii. în folosirea pămîn- 
tului și a bazei materiale, în aplicarea teh
nologiilor. în exploatarea suprafețelor iri
gate, precum și unor întîrzieri la recoltarea 
producției.

Efectivele de animale Ia sfirșitul anului 
1977 se prezintă după cum urmează : 

conservarea și dezvoltarea fondului fores
tier. Volumul masei lemnoase din produsele 
principale și secundare dat în circuitul 
economic a fost de 19,2 milioane mc. din 
care 3,7 milioane mc reprezintă produse 
principale de rășinoase. S-au efectuat îm
păduriri pe o suprafață de 54,8 mii hectare, 
din care 15 mii hectare cu culturi silvice 
speciale pentru producerea lemnului de ce
luloză. Ponderea speciilor de rășinoase în 
volumul total al împăduririlor a fost de 66 
la sută.

rată electrificată pe rutele București — 
Constanța și Ploiești — -Adjud. Lungimea 
liniei de cale ferată electrificată a ajuns la 
sfirșitul anului 1977 la 1 702 km. S-au efec
tuat lucrări de modernizare a drumurilor 
rutiere pe 290 km și s-au aplicat îmbră- 
căminți asfaltice ușoare pe 1 400 km.

Rezultatele activității în transportul In
tern de mărfuri și călători în anul 1977 se 
prezintă astfel : / 

gînd la sfîrșitul anului 1977 la 94 localități. 
Volumul activității de poștă și telecomuni
cații a crescut în anul 1977 cu 7,9 la sută 
fată de 1976.

vestițiilor. obținîndu-se economii impor
tante, care au fost destinate pentru reali
zarea suplimentară a unor obiective econo
mice și accelerarea construcțiilor de lo
cuințe. precum și pentru creșterea mai ac
centuată a veniturilor oamenilor muncii, 
peste prevederile inițiale ale cincinalului.

Volumul total al investițiilor realizate în 
economia națională în anul 1977 a fost de 
169 miliarde lei, cu 11,5 la sută mai mult 
decit în anul 1976 ; investițiile realizate din 
fondurile statului au însumat 153,6 miliarde 
lei.

Realizarea investițiilor pe principalele ra
muri ale economiei naționale se prezintă 
după cum urmează :

Realizări în % față de
1977 realizări

— mild. Iei — 1976
169,0

80,8

111.5
116.5

— Construcții , 10.2 111.4
— Agricultură 23.5 110,9
— Cercetare științifică și dezvoltare teh

nologică 1,0 106.0
— Transporturi și telecomunicații 17,7 110.2
— Comerț, alimentație publică, turism, silo

zuri și baze de depozitare 5,4 90.3
— învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății 4,4 100.8
— Construcții de locuințe (inclusiv cămine

pentru nefamiliști) 16,3 101,0
— Gospodărie comunală 6.9 117,2

Repartizarea investițiilor pe teritoriu a 
fost orientată in direcția continuării proce
sului de ridicare a județelor și localităților 
mai puțin dezvoltate ; creșteri superioare 
mediei pe țară ș-au înregistrat îndeosebi în 
județele : Bistrița-Năsăud, Botoșani, Co- 
vasna, Gorj, Harghita, Sălaj, Vaslui, Vran- 
cea.

în anul 1977 au fost date in- exploatare 
integral sau parțial 535 capacități de pro
ducție, din care 491 industriale și 44 agrozootehnice.

Printre cele mai importante capacități de 
producție puse în funcțiune se mențio
nează : hidrocentralele Rîureni pe riul Olt 
și Mărișelu pe Someș, noi grupuri electro
gene la centralele termoelectrice Rovinari 
și Deva și de termoficare la Borzești și 
Govora ; uzina cocsochimică. laminorul de 
benzi, la rece, laminorul de benzi la cald, 
fabrica de blocuri dolomitice de la Combi
natul siderurgic Galați ; oțelăriile de la 
Combinatul siderurgic Reșița și de la Com
binatul de oțeluri speciale Tîrgoviște ; la
minorul de țevi nr. 2 de la întreprinderea 
de țevi Roman ; laminorul de profile mijlo
cii cu secțiuni speciale la întreprinderea 
„Oțelul roșu" ; turnătoria de carcase de la 
întreprinderea de fier Vlăhița ; noi capaci
tăți de producție la întreprinderile : „23 
August", „Vulcan" și „Grivița roșie" din 
București, „Tractorul" și de autocamioane 
din Brașov, întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole Craiova. întreprinderea de 
utilaj tehnologic Buzău. întreprinderea 
„Unio" Satu Mare, întreprinderea de utilaj 
minier Baia Mare. întreprinderea de-utilaj 
greu „Progresul" Brăila; noi instalații de 
alchilfenol la Combinatul petrochimic Brazi, 
de amoniac la combinatele de îngrășăminte 
chimice Arad, Craiova și Turnu Măgurele, 
pentru alcool furfurilic și de rășini tura
nice la Combinatul chimic Victoria, de in
termediari pentru piele sintetică la Combi
natul de fibre sintetice Săvinești : noi linii 
de ciment la combinatele din Hoghiz si

V. Cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și introducerea 

progresului tehnic
în activitatea de cercetare științifică, 

dezvoltare tehnologică și de introducere a 
progresului tehnic s-au obținut rezultate 
importante prin participarea într-o mai 
mare măsură a concepției proprii la dez
voltarea bazei de materii prime și mate
riale și utilizarea mai bună a acesteia, re
ducerea consumurilor de energie și cpm- 
bustibili, ridicarea calității produselor, 
creșterea productivității muncii.

în cursul anului 1977 s-au încheiat lu
crările la un număr important de obiective 
de cercetare științifică și dezvoltare teh
nologică, din care se evidențiază :

— în ramura extractivă, valorificarea 
minereului polimetalic de la Coranda, ela
borarea tehnologiilor pentru săparea și 
completarea sondelor de cercetare și ex
ploatare ; în energetică, îmbunătățirea 
funcționării cazanelor de la I. E. Rovinari ; 
în metalurgie, utilizarea maximă a huile
lor foarte slab cocsificabile și energetice de 
Valea Jiului, producerea oțelurilor și a 
aliajelor speciale ; în construcția de mașini, 
petrolier de 30 000 tdw, mașină de sudat 
prin presiune în' puncte de 16 kVA, pompă 
pentru recuperarea căldurii apelor ter
male,' noi tipuri de scule așchietoare și 
unelte cu durabilitate sporită ; în electro
tehnică și electronică, mașini electronice de 
facturat și contabilizat, componente elec
tronice pentru aviație ; în industria chimi
că, tehnologii noi de obținere a cauciucului 
polibutadienic, erbicidului prometrin pe 
bază de metilmercaptan, metiltiofanatului, 
a fosfatului monoamoniacal de puritate 
specială, a_ alaclorului, a poliesterilor pen
tru spume ‘ poliuretanice rigide ; in indus
tria materialelor de construcții, ciment) cu 
rezistențe finale mari, arderea produselor 
ceramice folosind combustibili solizi infe
riori ; in industria lemnului, hîrtiei și ce
lulozei, prefabricate ușoare pentru struc
turi de rezistență din lemn lamelat încleiat, 
obținerea celulozelor speciale din lemn de 
rășinoase ; în construcții, tehnologii de 
protecție anticorozivă a construcțiilor la 
climat marin, noi materiale, aparate și 
accesorii în instalațiile din clădiri ; în in
dustria ușoară, noi articole tricotate cu 
conținut mărit de fibre chimice, noi sorti
mente de piei pentru fețe încălțăminte, fa
bricarea firelor de sticlă ; în agricultură, 
noi soiuri de grîu, noi hibrizi de porumb 
și floarea-soarelui, noi soiuri de măr și 
păr ; în transporturi și telecomunicații, noi 
soluții pentru consolidări terasamente, in
stalații pentru mecanizarea și automatiza
rea proceselor de lucru in stații și triaje.

Au fost aplicate 60 tehnologii noi și s-au 
extins 148 tehnologii avansate introduse în

VI. Relațiile economice externe
Dezvoltarea comerțului exterior în anul 

1977 a avut loc pe baza politicii consecven
te promovate de partidul și statul nostru 
de extindere a colaborării economice in
ternaționale, pentru înfăptuirea unei noi or
dini economice internaționale, care să con
tribuie la dezvoltarea schimburilor de valori 
materiale cu toate statele lumii, fără deose
bire de orinduirea socială.

în anul 1977 volumul total al comerțului 
exterior a fost de 69,8 miliarde lei valută, 
înregistrînd o creștere de 14,8 la sută față 
de anul 1976.

Volumul exportului realizat in anul 1977 
a fost de 34,9 miliarde Iei valută, cu 
14,6 la sută mai mare față de anul 1976 ; 
ritmul mediu anual de creștere înregistrat 
in perioada 1976—1977 a fost de 14,7 la sută. 
S-a îmbunătățit structura mărfurilor expor
tate, ponderea produselor prelucrate — ma
șini și utilaje, produse chimice, mărfuri in
dustriale de larg consum — în volumul to
tal al exportultii fiind de circa 52 la sută. 
Totodată, rezultatele în domeniul exportului 
au fost influențate de unele lipsuri exis
tente în activitatea consacrată producției 
pentru export și in valorificarea mărfurilor 
românești pe piețele Internaționale.

Volumul importului realizat in anul 1977 
a fost de 34,9 miliarde lei valută, cu 15,1 
la sută mai mare față de anul 1976.

VIL Creșterea nivelului de trai 
al populației

Pe baza rezultatelor obținute în dezvol
tarea economiei naționale, a repartizării ju
dicioase a venitului național pentru fondul 
de dezvoltare economico-socială și pentru 
fondul de consum, a economiilor realizate 

Mintia ; capacități de prefabricate, din be
ton la Bistrița. Bucov, Iași și București : 
Fabrica de mobilă Cătămărești-Deal, județul 
Botoșani, și noi capacități la fabricile de 
mobilă din Sighet, Cehu Silvaniei. Dro- 
beta-Tumu Severin, Blaj și Covasna.; Fila
tura de fire tip bumbac pieptănate Huși ; 
filaturile, de lină pieptănată din Focșani și 
Mizil ; întreprinderea de confecții Scomi- 
cești, precum și noi capacități pentru pro
ducția de încălțăminte, țesături, tricotaje, 
confecții, sticlărie de menaj, zahăr, bere, 
produse lactate, carne.

Datorită unor deficiente ce s-au mani
festat in executarea lucrărilor de construc
ții, în livrarea și montarea utilajelor, în asi
gurarea cu documentații tehnlco-economice. 
care au întîrziat începerea lucrărilor la 
unele obiective, planul de investiții nu. a 
fost îndeplinit integral. O serie de greutăți 
au fost determinate de folosirea forțelor din 
construcții pentru refacerea obiectivelor, in
dustriale, agricole și social-culturale ava
riate în urma cutremurului din 4 . martie 
1977.

în anul 1977 a Început construcția unor 
mari obiective de investiții prevăzute in 
cincinal, cum sînt : Hidrocentrala Porțile 
de Fier II-Gruia, pe Dunăre, Hidrocentrala 
de pe riul Olt sectorul Tumu-Călimănești, 
hidrocentrale pe riul Sebeș (Săscior și Pe- 
trești), Țesătoria cu finisaj pentru țesături 
tip bumbac Botoșani, Fabrica de covoare 
plușate Alba Iulia, Fabrica de tricoțaje tip 
lină Cehu Silvaniei, întreprinderea de piese 
și subansamble auto Scomicești,. întreprin
derea de armătur; industriale inclusiv'tur
nătorie Strehaia, întreprinderea de oțeluri 
speciale forjate Cristuru Secuiesc, instalația 
de polimetacrilat de metil la întreprinderea 
chimică Fălticeni, Unitatea.de fire.polies- 
terice Vaslui, Unitatea de fire și fibre po- 
liamidice Roman, întreprinderea de anve
lope Drobeta-Tumu Severin, Combinatul 
de fire și fibre sintetice Cîmpulung, 

producție în anii anteriori, care au aproa
pe' integral Ia bază concepție proprie. Din 
acestea, se evidențiază procedeul de sti
mulare a producției de țiței cu soluții acide 
complexe și a sondelor care exploatează 
zăcăminte carbonatice, turnarea sub pre
siune a oțelului slab aliat pentru construcții 
industriale, sudarea cu fascicul de . elec
troni, prelucrarea cu laser, tehnologia de 
prelucrare a polimetacrilatului : de metili 
prin extrudere, tehnologia pentru, obține
rea. . latexului polibutadienic ■ pentru. copoli- 
mer acrilonitril butadienstirenic, fabricarea 
tuburilor de presiune din beton precompri- 
mat cu diametre mari prin centrifugare, 
tehnologii de filare, țesere și finisare a 
materialului rezultat din tulpinile infe
rioare de in.

Au fost asimilate in fabricație 2 213 tipuri 
de mașini, utilaje, aparate și instalații teh
nologice noi sau reproiectate, printre care : 
petrolierul de 150 000 tdw, motorul diesel 
naval semirapid de 8 440 CP și de 6 330 CP,' 
grupul hidroenergetic cu turbină Francis 
pentru rîurile interioare de 31,5 MW, exca
vatoarele hidraulice pe șenile și pe pneuri 
de 0,4 mc cu motor de 55 CP, strungul 
paralel cu diametrul de 1 000 mm, mașina 
de frezat vertical cu comandă numerică 
liniară cu lățimea mesei de 500 mm tip 
FV-500 NC, echipamentul de. alimentare 
pentru stații tracțiune metrou 825Vcc- 
2 500 A, calculatorul electronic de capaci
tate medie-mare Felix C-512.

S-a asigurat într-o proporție mai mare 
. necesarul economiei naționale sau de con
sum al populației, prin introducerea in pn- 
ducție a 1 330 noi materiale și bunuri de 
consum. Au fost produse noi sortimente de 
laminate și bare trase din oțel pentru rul
menți, uleiuri pentru procese moderne de 
prelucrare a metalelor și pentru turbocom- 
presoare, televizor staționar complet tran
zistorizat inclusiv cu circuite integrate, ni
troceluloză alcoolizată . cu butanol pentru 
lacuri, alcool etilic, de sinteză, noi mărci de 
ciment care asigură îmbunătățirea trata
mentului termic al betoanelor, încălțăminte 
din noi tipuri de piele sintetică și cu noi 
tipuri de tălpi, plușuri și blănuri artificiale 
din fire chimice și în amestec, articole din 
porțelan și din cristal alb sau colorat, sor
timente noi de conserve și semiconserve din 
came și pește.

In ramurile prelucrătoare ale industriei 
republicane, valoarea produselor noi și 
reproiectate, introduse în fabricația curentă 
de la începutul acestui cincinal, a repre
zentat 20,1 la sută in anul 1977 din valoarea 
producției-marfă realizate, față de 18,4 la 
sută planificat.

Pentru asigurarea dezvoltării in ritm sus
ținut a economiei s-au asigurat din import 
o serie de materii prime și materiale, ma
șini, utilaje și instalații necesare desfășură
rii procesului de producție din. industrie și 
alte sectoare ale economiei, precum și bu
nuri de consum destinate diversificării, con
sumului populației.

în anul care a trecut a continuat acțiu
nea de lărgire a activității de cooperare e- 
conomică internațională, în cursul anului 
încheindu-se 20 acorduri și înțelegeri de co
operare și colaborare tehnico-economică. Au 
fost constituite noi societăți mixte în țară 
și în străinătate ; în anul 1977 au funcționat 
8 societăți mixte de producție cu sediul in 
România, 28 societăți mixte de producție și 
comercializare în străinătate, 35 societăți de 
tip comercial.

Au continuat să se amplifice și să se di
versifice relațiile economice și de cooperare 
cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate ță
rile socialiste ; s-au dezvoltat schimburile 
comerciale și de cooperare cu țările în curs 
de dezvoltare, cu celelalte state ale lumii.

în anul 1977 România a întreținut relații 
economice, comerciale și de cooperare eco
nomică cu 140 state.

în cadrul turismului internațional, în anul 
1977 ne-au vizitat țara 4 milioane turiști 
din diverse țări. » 

prin reducerea costului investițiilor, precum 
și a cheltuielilor materiale de producție, 
s-au asigurat mijloacele necesare creșterii 
mai accentuate a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului.

La sfîrșitul anului 1977, populația Repu
blicii Socialiste România era de 21,8 mili
oane locuitori, din care 48 la sută locuiesc 
in mediul urban.

S-au obținut progrese însemnate în îmbu
nătățirea gradului de ocupare și utilizare a 
forței de muncă, populația ocupată în in
dustrie și în celelalte ramuri neagricole re- 
prezentind 66 Ia sută din total ; numărul 
personalului muncitor a ajuns la 6 740 mii, 
sporind cu peste 180 mii față de anul 1976. 
In primii doi ani ai cincinalului au fost cre
ate circa 440 mii noi locuri de muncă.

Ridicarea continuă a calificării forței de 
muncă este relevată de faptul că, în anul 
1977, economia națională a primit 313 mii 
muncitori calificați prin învățămîntul pro
fesional, tehnic și liceal, cursuri de califica
re, specializare postliceală, iar prin învăță- 
mintul superior un număr de 32,5 mii ingi
neri, economiști, cadre didactice, medicale 
și de altă specialitate.

Prin aplicarea programului de măsuri pri
vind sporirea participării femeilor în acti
vitatea economico-socială, ponderea aces
tora in totalul personalului muncitor a 
ajuns la 35,6 la sută.

Veniturile bănești din retribuirea muncii 
personalului muncitor au fost cu 9,6 la sută 
mai mari față de anul 1976, ca urmare a 
aplicării, începind de la 1 iulie 1977, a 
primei etape de majorare a retribuției. 
Pînă la sfîrșitul anului 1977 au fost majo
rate retribuțiile personalului muncitor care 
lucrează in ramurile construcții-montej, 
agricultură,' industria textilă, confecții, ali
mentară, construcții de mașini și pre
lucrarea metalelor, minieră, metalurgia 
feroasă și cocso-chimică, metalurgia ne
feroasă, produse din substanțe abrazive, din 
cărbune si grafit, chimică, săpunuri și cos
metice, cercetare științifică, inginerie tehno
logică, proiectare, activitatea de informati
că, acțiune de care au beneficiat 3,7 mi
lioane persoane.

Ca urmare a măsurilor de creștere supli
mentară a veniturilor oamenilor muncii, 
adoptate in anul 1977, retribuția medie netă 
a personalului muncitor a fost de 1 818 lei ; 
comparativ cu anul 1976, retribuția medie 
netă a sporit cu 106 lei. De asemenea, in

(în echivalent carne proas-
Carne și produse din carne

pată) mii tone 613.7 105,9
Ulei comestibil mii tone 174,8 107,2
Lapte, lapte praf și produse

lactate proaspete (în echi
valent lapte) mii hl 10 726,3 104,4

Brînzeturi mii tone 96,4 104,3
Unt mii tone 24,0 106,4
Ouă mii. buc. 1 354,6 93,7
Pește mii tone 60,4 105,6
Zahăr mii tone 354,0 101,8
Produse zaharoase mii tone 115,7 105,3
Legume proaspete mii tone 707,2 95,4
Cartofi mii tone 535,8 96,2
Fructe proaspete mii tone 216,0 114,0
Vin vagoane 29 133 105,8
Bere mii hl 7 480 100,0
Țesături de bumbac mii. Iei 3 638,5 100,2
Țesături de lină mii. lei 3 303,7 104,7

' Confecții mii. lei 12 472,0 104,4
Tricotaje mii. lei 7 933,9 110,6
încălțăminte mii. lei 6 703,0 110,3
Frigidere mii buc. 342,7 115,7
Televizoare mii buc. 391,2 101,9 '
Aparate de radio mii buc. 425,4 106,5 •'
Mașini de spălat rufe mii buc., 190,1 111,4
Mobilă mii. Iei 5 734,9 107,1
.Autoturisme * mii buc. 64,6 116,3
Aspiratoare de praf mii buc. 109.3 116,3
Mașini de cusut mii buc. 80,5 110,4
Articole, de menaj mii. lei 1 931.7 114,4
Biciclete mii buc. 270,7 112,1
Cherestea mii mc 129,2 133,0
Ciment mii tone 690,0 121,5

Volumul prestărilor de servicii pentru 
populație prin unitățile socialiste în anul 
1977 a fost mai mare cu 4,5 la sută față 
de anul 1976. O dinamică mai accentuată 
s-a înregistrat la prestările de servicii de 
gospodărie comunală și locativă, de poștă 
și telecomunicații, de spălătorie și curăță
torie chimică, întreținerea și repararea 
mijloacelor de transport auto și a produse
lor electrotehnice de uz casnic și gospo
dăresc. ,

Realizările în acest sector nu au satis
făcut pe deplin cerințele populației atit 
datorită dezvoltării insuficiente a gamei de 
servicii, mai ales în mediul rural, cît și 
unor deficiențe in privința calității și 
promptitudini? în servirea populației.

în anul 1977 s-au îmbunătățit. în conti
nuare, condițiile de locuit ale populației ; 
s-au construit 144,3 mii locuințe, din care 
77,3’ mii din fondurile statului, 47,4 mii din 
fondurile populației cu sprijinul statului 
in credite și execuție și 19.6 mii din fon
durile proprii ale populației. Au mai fost 
date în folosința populației 22,8 mii apar
tamente în clădiri la care urmează să fie 
terminate lucrările de finisaj exterior. De 
asemenea, s-au construit noi cămine pen
tru nefamiliști, totalizind 53,3 mii locuri.

Datorită folosirii incomplete a bazei teh- 
nico-materiale de către unele unități de 
construcții, precum și organizării necores
punzătoare a execuției lucrărilor pe unele 
șantiere, planul de dare în folosință a lo
cuințelor și căminelor pentru nefamiliști 
nu a fost îndeplinit integral.

A sporit dotarea tehhico-edilitară a lo
calităților, fondurile de investiții alocate 
pentru dezvoltarea localităților asigurînd 
creșterea rețelelor orășenești de distribuție 
a apei cu peste 360 km și de canalizare 
cu peste 340 km. S-au creat condiții mai 
bune în domeniul transportului urban de 
călători ; parcul mijloacelor de transport 
în comun a. fost dotat cu 1 983 vehicule, iar 
numărul călătorilor transportați a sporit 
față de anul 1976 cu 3,9 la sută.

A sporit baza materială a invățămîntului 
de toate gradele. în anul 1977 au fost con
struite noi grădinițe cu o capacitate de 
19 706 locuri, iar învățămîntul primar, gim
nazial, lipeai și tehnic-profesional a fost 
dezvoltat prin construirea a 2 450 săli de 
clasă, noi spații pentru laboratoare și ate- 
liere-școală, 20 406 locuri în internate si 
75 săli de gimnastică. Pentru învățămîntul 
superior s-au dat în folosință spații noi de 
studiu pe o suprafață de 21 200 mp și 
4 805 locuri în cămine.

Au avut loc îmbunătățiri însemnate în 
procesul și programele de învățămînt de 
toate gradele, în special în cel liceal și 
profesional, pe linia modernizării structurii 
și conținutului acestuia, a integrării invă
țămîntului cu. producția și cercetarea.

în anul de învățămînt 1977/1978 populația 
școlară este de 5,4 milioane (inclusiv învă
țămîntul preșcolar), ceea ce reprezintă un 
sfert din populația țării. Numărul copiilor 
înscriși în grădinițe a ajuns la 837,9 mii 
(74,5 la sută din copiii în vîrstă de 3—5 
ani). în învățămîntul primar și gimnazial 
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dicele prețurilor cu amănuntul și al tarife
lor pentru întreaga populație, față de anul 
1976, a fost de 100,5 la sută, sub limitele 
prevăzute prin plan. Creșterea retrjbuției 
medii nete și evoluția sub nivelul planificat 
al prețurilor au asigurat sporirea retribuției 
medii reale a personalului muncitor cu 5,7 
la sută, comparativ cu anul 1976, fața de 
3,2—3,8 la sută prevăzut în plan.

Veniturile bănești ale țărănimii provenite 
din retribuirea muncii in cooperativele 
agricole de producție și din vinzarea pro
duselor agricole către unitățile socialiste 
au fost în anul 1977 cu 6,9 la sută mai 
mari decît în anul 1976.

Au sporit, în continuare, fondurile alocate 
de la bugetul de stat pentru satisfacerea 
nevoilor social-culturale ale populației. în 
anul 1977, volumul acestor fonduri a însu
mat 58,5 miliarde lei, cu 5,9 la sută mai 
mult decît în anul 1976, revenind în medie 
pe locuitor 2 702 lei, față de 2 576 lei in
1976.

- Pensiile de asigurări sociale de stat au 
sporit în cursul, anului 1977, ca urmare a 
majorării acestora, în prima etapă, înce- 
pînd cu 1 august 1977, în medie cu 11,4 la 
sută ; sporuri mal însemnate de pînă la 20 
la sută s-au înregistrat la pensiile mici. De 
asemenea, au fost majorate pensiile țărani
lor cooperatori.

Preocuparea permanentă a partidului 
pentru tinăra generație, pentru stimularea 
natalității este reflectată în majorarea în 
prima etapă, începînd cu data de 1 septem
brie 1977, a alocației de stat pentru copii 
in medie cu 15 la sută, precum șl a ajutoa
relor pentru mamele cu mulți copii și a 
altor ajutoare sociale,.

Aplicarea programului special privind 
creșterea și diversificarea producției bunu
rilor de consum, extinderea rețelei comer
ciale și a formelor moderne de desfacere 
au asigurat o bună aprovizionare a popu
lației cu produse alimentare de bază de 
proveniență vegetală și animală, precum și 
cu un sortiment variat de mărfuri indus
triale.

La principalele produse, nivelul și dina
mica desfacerilor prin comerțul socialist se 
prezintă astfel :

Desfaceri de
U.M. mărfuri în

anul 1977
In % față de 

realizări 
1976

învață In prezent 3 153,0 mii elevi, în Învă
țămîntul liceal 1 039,1 mii, numărul elevilor 
din învățămîntul profesional, de speciali
zare postliceală și de maiștri școlarizați în 
meserii corespunzătoare nevoilor de forță 
de muncă este de 153,4 mii, iar numărul 
studenților a ajuns la 182,3 mii.

Pentru fiecare copil din învățămîntul 
preșcolar, statul a cheltuit în anul 1977 în 
medie 2 238 Iei, pentru fiecare elev din 
ciclul primar și gimnazial 1 858 lei, pentru 
un elev de liceu 3 963 lei, iar pentru un 
student. 12 350 lei.

Pentru asigurarea unor condiții mai. 
bune de odihnă a oamenilor muncii au 
.fost date în folosință noi capacități de ca
zare și tratament balnear. In anul 1977 au 
beneficiat de odihnă și tratament în uni
tățile specializate din cadrul stațiunilor 
balneoclimaterice 1835,3 mii persoane, cu 
10,1 la sută mai mult decit în anul 1976/ /

Ocrotirea sănătății populației s-a îmbu 
nâtățit prin darea în folosință a noi unități 
spitalicești, policlinici, dispensare și alte 
unități sanitare. Numărul paturilor de 
asistență medicală a ajuns în anul 1977 la 
199 mii, revenind 9,2 paturi la 1 000 locui
tori. A continuat procesul de înzestrare a 
unităților sanitare existente cu aparatură 
modernă de investigație și tratament. Asis
tența medicală a populației a fost asi
gurată de 35,9 mii medici și 125,7 mii ca
dre medii sanitare. O atenție deosebită s-a 
acordat condițiilor de creștere a copiilor 
mici, in anul 1977 dindu-se in folosință 
prin construcții noi 7,9 mii locuri în creșe 
și case de copii.

Rezultatele obținute în creșterea nive
lului de trai material și spiritual reflectă 
preocuparea permanentă a partidului nostru 
pentru bunăstarea și fericirea omului — 
telul suprem al întregii politici a Partidu
lui Comunist Român.

★
Succesele înregistrate în dezvoltarea eco

nomico-socială în anul 1977 — al doilea an 
al actualului cincinal — sînt rodul activi
tății neobosite, al abnegației și spiritului 
de dăruire ale clasei muncitoare, ale țără
nimii și intelectualității muncitoare, ale tu
turor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, ale întregului popor, care 
sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân desfășoară o activitate susținută pen
tru edificarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră. Bilanțul 
rodnic al anului 1977 demonstrează, Încă o 
dată, justețea politicii partidului de dez
voltare economică in ritm rapid, realismul 
obiectivelor prevăzute în planul cincinal, 
voința întregului popor de a asigura 
înaintarea neabătută a țării pe calea civi
lizației socialiste și comuniste. Poporul 
nostru a intrat în cel de-al treilea an al cin
cinalului cu hotărirea fermă de a înfăptui 
neabătut obiectivele trasate de Congresul 
al XI-lea, hotărîrile Conferinței Naționale 
a partidului, care au stabilit un program 
concret și mobilizator de acțiune în vede
rea înălțării patriei noastre pe trepte tot 
mai înalte de prosperitate.

b

Unitatea.de


SCÂNTEIA — duminică 5 februarie 1978 PAGINA 3OAMENII MUNCII DIN ÎNTREAGA ȚARĂ EXPRIM PROFUNDE SENTIMENTE DE PREȚUIRE ȘI STIMĂ FAȚĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
„Există in viața fiecărui popor 

momente de trăire intensă și fier
binte, de cea mai inaită vibrație, 
momente-simbol ce leagă milioane 
de conștiințe și milioane de inimi — 
se spune in telegrama adresată de 
COMITETUL MUNICIPAL BAIA 
MARE AL P.C.R. Un asemenea mo
ment înălțător, aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere și a 45 
de ani de activitate revoluționară, 
ne prilejuiește să dăm încă o dată 
glas sentimentelor de aleasă preț- 
țuire și recunoștință pentru îndelun
gata și rodnica dumneavoastră acti
vitate desfășurată în conducerea 
partidului și statului nostru, ca pa
triot și revoluționar înflăcărat, pen
tru devotamentul cu care ați slujit 
și slujiți mărețele idealuri de liber
tate și progres ale poporului român, 
cauza. înfloririi și prosperității 
României socialiste, pentru neobo
sita și clarvăzătoarea activitate in
ternațională pusă in slujba triumfu
lui socialismului și păcii in lume. 
Alăturîndu-ne, cu conștiința și cu 
inima, sentimentelor. de adîncă pre
țuire ale minerilor, metalurgiștilor, 
constructorilor de mașini, ale tutu
ror oamenilor muncii români, ma
ghiari și de alte naționalități, din 
acest străvechi centru minier, vă 
urăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la marea, și emoționanta 
aniversare, după o datină străbună, 
«Noroc bun», sănătate deplină și 
multă fericire, viață îndelungată, 
spre slăvirea partidului, spre gloria 
și măreția . României socialiste".

„Petrochimiștii de pe Valea Trotu- 
șului nu vor uita niciodată vizitele 
dumneavoastră de lucru efectuate in 
combinatul nostru, dialogul direct 
purtat cu muncitorii și specialiștii, 
pe care l-ați încetățenit drept stil 
de .muncă în întreaga activitate so
cială. oferindu-ne exemplul minunat 
al conducătorului apropiat de oa
menii muncii, cunoscător atent al 
tuturor problemelor din viata și ac
tivitatea lor — se arată în telegrama 
colectivului de muncă de la COMBI
NATUL PETROCHIMIC BORZEȘTI. 
Dind viață prețioaselor indicații ce 
ni le-ați dat. combinatul nostru s-a 
angajat să amplifice succesele ob
ținute pînă in prezent prin depășirea 
planului producției globale și marfă 
pe anul 1978 cu 50 milioane lei, a 
productivității muncii cu 1 la sută și 
a planului de export cu 2 milioane 
lei valută, dind economiei naționale 
peste prevederile planificate impor
tante cantități de produse. în aceste 
momente solemne, exprimîndu-ne 
bucuria și mîndria de a fi contem
porani cu cel mai iubit și respectat 
fiu al națiunii noastre, personalitatea 
cea mai remarcabilă a țării, precum 
și adeziunea totală, dragostea și în
crederea deplină în politica clarvă
zătoare și științifică a. partidului și 
statului nosțru, al cărei promotor 
sînteți dumneavoastră, vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că alături de. întregul po
por ne vom consacra toate forțele 
înfăptuirii neabătute a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului, pentru 
a ne spori neîncetat contribuția noas
tră la edificarea socialismului și co
munismului pe pămîntul scump al 
patriei".

..Specificul muncii noastre de geo
logi. cercetători, ingineri, mineri 
prospectori. ingineri mineri de ex
tracție și preparare — se spune în 
telegrama oamenilor muncii de la 
COMBINATUL MINIER AL CUPRU
LUI ABRUD ROȘIA-POIENI — ne 
leagă prin tot ceea ce facem de cele 
mai frumoase locuri ale tării, de 
zona împădurită a munților, care ne 
stimulează in activitatea creatoare 
pusă in slujba patriei, de cercetare 
și studiere continuă a posibilităților 
atragerii în circuitul productiv a noi 
și noi ■ zăcăminte de substanțe mine
rale utile atît de necesare econo
miei naționale. Vizita dumneavoastră 
de lucru în Munții Apuseni, în toam
na anului 1976, a pus temelia indus
trializării puternice a acestui pito
resc colt de țară cu vechi tradiții is
torice și revoluționare, spre marea 
noastră satisfacție, a celor care trăim 
și muncim pe aceste meleaguri.

Folosindu-ne de prilejul aniversă
rii a 60 de ani*  de viață și a 45 de 
ani de activitate revoluționară, vă 
rugăm să primiți din partea noastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai sincere mulțumiri si recu
noștința noastră fierbinte pentru 
grija și înțelepciunea cu care slujiți 
destinele României socialiste".

„Cu deosebită stimă și mindrie 
îndreptățită — se arată in telegrama 
colectivului de muncă de la ÎNTRE
PRINDEREA DE CONFECȚII 
BÎRLAD — ne îndreptăm gîndurile 
noastre și recunoștința nemărginită 
spre dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
dorindu-vă, cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări a zilei de naștere și 
45 de ani de activitate revoluționară, 
multă sănătate și viață îndelungată, 
pentru binele patriei și al întregului 
popor. înscriind cu litere de aur în 
activitatea întreprinderii noastre vi
zita de lucru din anul 1973, respectînd 
prețioasele indicați} pe care le-ati 
dat întregului nostru colectiv, ne-am 
îmbunătățit activitatea în toate do
meniile și am obținut rezultate cu 
care ne mindrim. Colectivul între
prinderii și-a îndeplinit exemplar 
sarcinile pe primii doi ani ai cinci
nalului, dind peste plan 50 milioane 
lei la valoarea producției globale, 
aceasta constituind o bază a îndepli
nirii înainte de termen a sarcinilor 
din actualul cincinal".

„Ne exprimăm profunda recu
noștință față de grija permanentă a 
partidului nostru, a dumneavoastră 
personal, pentru ridicarea neconteni
tă a nivelului de trai material și spi
ritual al întregului nostru popor, 
telul suprem al politicii Partidu
lui Comunist Român — se arată in 
telegrama colectivului de muncă de 
la ÎNTREPRINDEREA DE CON
STRUCȚII METALICE ȘI PREFA
BRICATE BUCUREȘTI. Ne angajăm 
să realizăm în acest an o producție 
suplimentară de 15 milioane lei, pro
duse necesare electrificării țării, în 
condițiile creșterii substanțiale a pro
ductivității muncii. întreg colectivul 
de oameni ai muncii, însuflețit în 
activitatea sa de exemplul- dumnea
voastră personal, cu ocazia celor 60 
de ani de viață și a 45 ani de acti
vitate revoluționară neîntreruptă 

pentru binele patriei, vă urează din 
toată inima viață lungă și sănătate 
pentru a continua uriașa operă în
chinată edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a scumpei noastre patrii spre 
comunism".

„Cu prilejul sărbătoririi a 60 de 
ani de la ziua dumneavoastră de 
naștere și 45 de ani de activitate 
revoluționară, COMITETUL ORĂ
ȘENESC MANGALIA AL P.C.R., 
dind glas celor mai alese sentimen
te de stimă și dragoste ce însufle
țesc pe cei peste 27 000 de cetățeni 
ai_ orașului în frunte cu comuniștii, 
vă adresează cele mai sincere urări 
de fericire șl prosperitate, de sănă
tate și viață îndelungată; de ine
puizabilă putere de muncă, pentru 
binele partidului și poporului, pen
tru triumful socialismului și comu
nismului pe pămîntul României. Vă 
rugăm să ne îngăduiți, Iubite tova
rășe secretar general, ca, odată cu 
urările noastre, să ne angajăm că 
vom munci cu devotament și totală 
dăruire, cu întreaga noastră price
pere și energie pentru aplicarea 
neabătută în viață a politicii interne 
și externe a partidului și statului 

’ nostru, pentru înfăptuirea amplului 
Program elaborat de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân, a hotărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului, a indicațiilor date 
de dumneavoastră cu prilejul vizite
lor de lucru in orașul nostru".

„Acum, cind întreaga țară cinstește 
mărețul eveniment scump și drag 
nouă tuturor — împlinirea de către 
dumneavoastră a 60 de ani de viață 
și 45 de ani de activitate revoluțio
nară — noi, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la ÎNTREPRINDEREA 
CHIMICA „VICTORLV'-BUCUREȘTI 
vă adresăm din toată inima cele mai 
fierbinți urări de sănătate, viată în
delungată și putere de muncă, pen-'’ 
tru a conduce cu aceeași strălucire 
destinele poporului român pe drumul 
luminos al socialismului și comunis
mului.

Dezbătînd cu înalt spirit revoluțio
nar realizările anului 1977, precum și 
sarcinile ce ne revin pentru acest an, 
vă raportăm cu mîndrie că, bucu- 
rîndu-ne din plin de sprijinul parti
dului și statului, mobilizați de indi
cațiile dumneavoastră prețioase, vă 
raportăm că am încheiat anul trecut 
cu rezultate bune în toate sectoarele 
de activitate. Acum, la începutul ce
lui de-al treilea an al actualului cin
cinal, sintem mobilizați cu toate for
țele pentru a ne aduce o contribuție 
tot mai importantă la materializarea 
sarcinilor de mare răspundere ce ne 
revin din hotăririle adoptate de Con
ferința Națională a partidului, pentru 
satisfacerea într-o măsură tot mai 
largă a cererilor de constun ale 
populației, pentru creșterea continuă 
a -eficientei muncii noastre, tradu- 
cind în viață prețioasa dumneavoas
tră indicație de a transforma canti
tatea într-o nouă calitate".

„Cu prilejul aniversării celor șase 
decenii de viată și 45 de ani de 
activitate revoluționară, chimiștii de 
la COMBINATUL „AZOMURES" 
DIN TÎRGU MUREȘ, români, 
maghiari și de alte naționalități, vă 
adresează din adîncul '-inimii lor cele 
mai calde urări de sănătate, ani 
mulți și fericiți. Toți oamenii mun
cii din acest mare combinat vă sint 
recunoscători pentru grija perma
nentă pe care ați manifestat-o în ve
derea creșterii continue a acestei ce
tăți a chimiei românești, pe noi cote 
ale revoluției tehnico-științifice. Pen
tru noi toți sînt de neuitat vizitele 
ce le-ați făcut în combinat, prilej 
fericit de a primi indicațiile dum
neavoastră concrete și îndemnurile 
pentru noi și importante realizări. 
Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că încrederea pe care ne-ati 
acordat-o o vom cinsti prin noi suc
cese în munca pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Conferinței Naționale, a 
prețioaselor indicații pe care ni le-ați 
dat".

„Viața și activitatea dumneavoas
tră sînt o piildă demnă de urmat 
pentru noi, comuniștii, pentru toți 
oamenii muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA DE OSII ȘI BOGHIURI 
BALȘ. Nu vom uita niciodată vizi
tele de lucru efectuate in întreprin
derea noastră, prețioasele * indicații 
date cu aceste minunate prilejuri. 
Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că muncitorii, tehnicie
nii și inginerii întreprinderii noas
tre nu vor ‘precupeți nici un efort 
pentru a transpune in practică de
zideratul indicat la Conferința Na
țională de a transforma cantitatea 
într-o nouă calitate, contribuind prin 
munca noastră la creșterea presti
giului României în lume. Pentru tot 
ceea ce ați făcut pentru țara poas- 
tră, pentru poporul român, pentru 
creșterea bunăstării oamenilor mun
cii, vă urăm, iubite și scump condu
cător, odată cu tradiționalul -La 
mulți ani», viată îndelungată, sănă
tate, fericire și putere de muncă 
pentru a ne călăuzi pe noi căi de 
progres, cultură și civilizație, pe 
treptele luminoase ale comunismu
lui".

/
„În aceste zile de intensă dăruire 

în muncă, întregul colectiv de la 
FILATURA DE BUMBAC VAS
LUI își îndreaptă sentimentele, 
gîndurile de fierbinte dragoste 
și cea mai aleasa prețuire că
tre dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. De 
numele dv. este legat prestigiul in
ternational al tării noastre, fiind pro
motorul și apărătorul idealurilor de 
pace, înțelegere și echitate între po
poare, al dreptului fiecărei națiuni 
de a-și hotărî de sine stătător desti
nele. Cu ocazia aniversării a 60 
de ani de viață și 45 de ani de acti
vitate revoluționară, comuniștii, toți 
oamenii muncii din întreprinderea 
noastră vă urează din toată inima 
multă sănătate, viată îndelungată, 
spre binele și prosperitatea poporu
lui român, pentru continua înflorire 
și propășire a României socialiste".

„Vă raportăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
se arată în mesajul colectivului de 
muncă de la ÎNTREPRINDEREA DE 
STICLĂRIE AVRIG, JUDEȚUL SI
BIU — că prevederile înscrise în ho- 
tărîrile Congresului al XI-lea. al 
partidului au prins viată și în între
prinderea noastră. Pentru prima 
dată în istoria întreprinderii, la în
ceputul acestti an, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii au stabilit teh
nologia de fabricare a cristalului co

lorat, ceea ce va conduce la o va
lorificare superioară a materiilor 
prime și la creșterea prestigiului în
treprinderii pe plan intern și inter
național.

Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de viață și 45 de ani de activitate 
revoluționară neîntreruptă, gîndurile 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din întreprinderea noastră se 
îndreaptă pline de recunoștință către 
dumneavoastră, cel care, prin activi
tatea desfășurată, conduceți înțelept 
destinele țării pe noi culmi de pro
gres și civilizație și vă urează din 
toată inima ani îndelungați de viață, 
spre binele și fericirea întregului po
por".

în telegrama adresată de COMI
TETUL ORĂȘENESC VIDELE AL 
P.C.R. se spune : „Aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere ne oferă 
comuniștilor, tuturor locuitorilor o- 
rașului Videle, prilejul de a exprima 
sentimentele de dragoste și recu
noștință, de profund respect ce vi-1 
'purtăm pentru activitatea neobosită 
ce o desfâșurați în fruntea partidu
lui și a statului, spre binele și pro
pășirea țării, pentru împlinirea 
idealurilor de pace și progres ale 
națiunii noastre socialiste. Însufle
țiți de exemplul strălucit pe care îl 
oferiți națiunii, oamenii muncii din 
orașul Videle sint hotăriți să mun
cească cu toată energia, să pună in 
valoare întreaga lor capacitate crea
toare pentru înfăptuirea sarcinilor și 
angajamentelor asumate in întrece
rea socialistă, astfel îneît România 
să se situeze într-un timp cit mai 
scurt in ringul țărilor cu dezvoltare 
medie, in acest mod contribuind ]a 
bunăstarea, fericirea și prosperitatea 
harnicului și talentatului nostru po
por".

„Colectivul de oameni ai muncii 
de la ÎNTREPRINDEREA DE CON 
TACTOARE BUZĂU, cu deosebită 
stimă și profund respect, vă urează, 

• înflăcărate urări de sănătate și fericire pentru binele și prospe
ritatea întregii națiuni

• Angajament unanim de a înfăptui întocmai hotăririle Congresului 
al XI-lea al partidului și ale Conferinței Naționale

• „Vom munci fără preget și vom traduce în viață indicațiile 
secretarului general al partidului"

cu prilejul aniversării celor 60 de ani 
de viată și 45 de ani de activitate 
revoluționară, multă sănătate, feri
cire, viață îndelungată și putere de 
muncă în activitatea pe care o desfă- 
șiirati în fruntea partidului și statului 
nostru, pentru bunăstarea, poporului 
și-înflorirea României socialiste, pen
tru cauza comunismului și păcii în 
lume. Tînăra unitate buzoiană, al 
cărei colectiv nu depășește cu media 
de vîrstă 23 de ani, are mindria de 
a spune că este rodul clarviziunii 
dumneavoastră în repartizarea ju
dicioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, în dezvoltarea 
armonioasă a industriei in toate ju
dețele patriei noastre, al interesului 
deosebit pe care-1 acordați afirmării 
tinerei noastre generații".

„Comuniștii, toți oamenii muncii, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, de la FABRICA DE 
INSTALAȚII ȘI UTILAJ TEHNO
LOGIC DIN ORAȘUL CĂREI, JU
DEȚUL SATU MARE, își îndreaptă 
spre dumneavoastră cele mai înalte 
ginduri și calde sentimente de pre
țuire, respect și dragoste la cea de-a 
60-a aniversare a zilei dumneavoas
tră de naștere și a 45 de ani de ac
tivitate revoluționară închinată slu
jirii cu devotament a măreței cauze 
a partidului și poporului nostru 
muncitor, înfloririi României socia
liste. Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, de 
adînca noastră recunoștință pentru 
activitatea deosebită, plină de dă
ruire, pe care ați desfășurat-o în 
toți acești ani in fruntea partidului 
și poporului român. Sintem mîndri 
că avem în fruntea țării pe cel mai 
iubit fiu al poporului român, care 
printr-o neobosită activitate pe plan 
extern a făcut ca România socialistă 
să ciștige un înalt prestigiu intre ță
rile lumii, să aibă un rol important 
în menținerea și consolidarea păcii, 
in destinderea situației internațio- 

’ nale".

„Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de viață și 45 de ani de neîntreruptă 
si dîrză activitate revoluționară, cu 
bucurie nemărginită vă adresăm îm
preună cu întreaga noastră națiune 
cele mai calde felicitări — se arată 
in telegrama, colectivului de muncă 
de la ÎNTREPRINDEREA DE BU
NURI DE CONSUM DIN CAUCIUC 
JILAVA.

Contribuția dumneavoastră hotări- 
toare la elaborarea politicii interne 
si internaționale a partidului și sta
tului este expresia înaltei responsa
bilități fată de destinele națiunii, a 
grijii profunde pentru dezvoltarea 
continuă a virtuților morale ale omu
lui nou. făuritor al societății socia
liste și comuniste in această vatră 
românească multimilenară.

Vă rugăm să ne permiteți ca, în 
numele colectivului de oameni ai 
muncii din întreprinderea noastră, să 
vă urăm din toată inima multă pu
tere de muncă, fericire, sănătate, 
viată îndelungată, spre bunăstarea 
patriei noastre socialiste, a întregu
lui popor".

în mesajul comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din COMUNA 
MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA, 
se spune : „Cu ocazia împlinirii a 60 
de ani de viață și 45 de ani de acti
vitate revoluționară ce ați desfășu
rat-o și o desfâșurați în fruntea 
partidului și statului, vă dorim multi 
ani de viață, sănătate și putere de 
muncă pentru realizarea nobilelor 
idealuri ale comunismului pe pămin- 
tul României, Comuna noastră pros
peră și viața celor ce muncesc este 
tot mai înfloritoare. Vă mulțumim 
din inimă, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija ce o 
purtați întregului nostru popor. Ne 
alăturăm tuturor comuniștilor din 
tara noastră. întregului popor să în
făptuim îndemnurile dumneavoastră, 
transformind comuna noastră intr-un 
centru urban. îndeplinind toate sarci
nile ce ne revin din hotăririle Con

gresului al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului".

„Personalitate de seamă a vieții 
internaționale, promotorul consec
vent al principiilor politicii noastre 
externe, întreaga națiune vede în 
dumneavoastră omul care a ridicat 
pe culmi nebănuite prestigiul Româ
niei in rindul țărilor lumii, - exem
plul de dăruire revoluționară, de 
devotament pentru cauza poporului, 
pentru pace și înțelegere între toate 
statele lumii. — se subliniază în te-- 
legrama adresată de COMITETUL 
ORĂȘENESC FETEȘTI AL P.C.R.

Păstrăm vii în sufletele noastre in
dicațiile și îndemnurile pe care ni 
le-ați dat cu prilejul întîlnirilor de 
lucru din județ, și vă asigurăm că 
vom urma pilduitorul dumneavoastră 
exemplu de a nu precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, pentru ridi
carea patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație. Vă dorim din 
adîncul. ființei sănătate, multă feri
cire și tradiționala urare româneas
că «La mulți ani» în fruntea par
tidului și statului spre a ne conduce 
cu aceeași clarviziune pe drumul e- 
dificării societății socialiste multila
teral dezvoltate și a comunismului 
în România".

„La cea de-a 60-a aniversare a zilei 
dumneavoastră de naștere și 45 de 
api de activitate revoluționară, mi
norii musceleni de pe acest plai în
cărcat de legendă și frumuseți, dînd 
glas celor mai înalte sentimente de 
recunoștință pentru mărețele înfăp
tuiri de care ne bucurăm din plin a- 
lături de întreaga națiune, vă adre
sează un călduros și vibrant omagiu 
— se arată în telegrama colectivului 
de muncă de la ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA CÎMPULUNG MUSCEL. 
Alături de dumneavoastră cu inima, 
cu fapta și conștiința, minerii Cîmpu- 
lungului vor face totul pentru a tra

duce in fapte istoricele hotărlri ale 
Congresului al XI-lea și ale .Confe
rinței Naționale a . partidului, să 
scoatem din adîncuri cît mai, mult 
cărbune necesar progresului și bu
năstării. obiective mărețe,' strîns le
gate de numele dumneavoastră, de 
grija cu care ne-ați. : înconjurat din- 
totdeauna. Acum, la ceas de înaltă, 
de omenească aniversare, vă rugăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
primiți cele mai calde urări de să
nătate, de putere de muncă, pentru 
a ne călăuzi către idealul vieții dum
neavoastră — comunismul. „La mulți 
ani !“.

„Cu acest prilej, OAMENII MUN
CII DIN COMUNA LIVEZILE, JU
DEȚUL MEHEDINȚI, își îndreap
tă cu recunoștință gîndurile că
tre cel mai iubit fiu al po
porului, înflăcăratul om care a ridi
cat la o nouă demnitate viața între
gului popor. Vă transmit aceste rîn- 
duri cei care cunosc pe deplin ce 
înseamnă fericire, civilizație, ome
nie, comuna noastră înfrumuse- 
țindu-se an de an, zestrei sale 
economice adăugîndu-i-se treptat 
noi edificii social-culturale, noi 
obiective de interes obștesc. Ne an
gajăm și cil acest prilej să urmăm 
calea neabătută a partidului, să în
făptuim hotăririle adoptate de Con
ferința Națională a partidului. Vă 
dorim multă sănătate, ani mulți și 
fericiți, multă putere de muncă pen
tru continua înflorire a patriei noas
tre socialiste".

„Cadrele didactice, studenții, perso
nalul muncitor,' români, maghiari și 
de alte naționalități, de la INSTITU
TUL DE MEDICINA ȘI FARMACIE 
DIN TÎRGU MUREȘ își îndreaptă 
gîndurile către dumneavoastră, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă 
urează din toată inima multă sănă
tate, viață îndelungată, spre binele si 
prosperitatea poporului român, pen
tru continua înflorire și propășire a 
României socialiste. Viziunea nouă, 
revoluționară, in care abordați pro
blemele de esență ale construcției 
societății socialiste multilateral dez
voltate, intre care orientarea și di
recțiile de dezvoltare ale învățămîntu- 
lui și cercetării științifice, determină 
nu numai progresul rapid al econo
miei, dar și ridicarea nivelului gene
ral spiritual al oamenilor muncii. Ne 
angajăm ca in institutul nostru să 
dezvoltăm și mai mult spiritul de 
răspundere, caracterul aplicativ al 
cercetării, contribuind cu pasiune la 
formarea unor specialiști de inaită 
calificare, care să facă față cu cinste 
cerințelor la viitoarele lor locuri de 
muncă".

„Măreața aniversare a împlinirii, de 
către dumneavoastră, a 60 de ani de 
viață —o viață închinată cauzei parti
dului, poporului, comunismului — pri
lejuiește tuturor comuniștilor, între
gului colectiv didactic și celor peste 
2 000 de elevi de la LICEUL DE 
MATEMATICA-FIZICĂ „NICOLAE 
BALCESCU" DIN CRAIOVA — 
veche și prestigioasă instituție de în- 
vățămint — ocazia de a exprima, lao
laltă cu întregul popor, sentimentele 
noastre de nețărmurită dragoste și 
prețuire și a vă adresa cele mai sin
cere și calde urări de sănătate, viață 
lungă, tinerețe fără bătrînețe, spre 
binele și fericirea poporului, pentru 
înflorirea României socialiste și a 
națiunii române. Păstrăm, ca pe o
comoară de preț a inimii noastre,
amintirile legate de vizita dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, în această instituție de 
învățămint. Mesajul cald și însufle- 
țitor adresat de dumneavoastră cu 
ocazia aniversării a 150 de ani de 
existență a liceului și cinstirea aces
tuia cu înalta distincție Ordinul „Me
ritul cultural" clasa I ne sînt lumi
noase îndemnuri pentru munca vi
itoare și. în același timp, călăuză de 
preț în acțiunea de pregătire a ti
nerei generații pentru construcția 
socialismului și înaintarea patriei 
spre comunism".

„Comuniștii, toți oamenii muncii, 
români, germani, maghiari, sîrbi și 
de alte naționalități, care trăiesc și 
muncesc in frăție pe aceste melea
guri — se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL ORĂȘENESC 
BOCȘA AL P.C.R. — își îndreaptă 
cele mai alese ginduri și sentimente 
de stimă, admirație și justificată 
mindrie patriotică spre cel mai iu
bit fiu al națiunii noastre, cea mai 
proeminentă personalitate revoluțio
nară a vremurilor contemporane ro
mânești.

Integrîndu-ne, fără rezerve, cu 
Încredere deplină in politica științi
fică, mobilizatoare, promovată cu 
consecvență de Partidul Comunist 
Român, de dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă asigurăm că nu ne 
vom precupeți nici pe viitor efortu
rile pentru a ne aduce contribuția 
în opera de construire a celei mai 
drepte orînduiri pe pămîntul Româ
niei socialiste. Aportul concret al 
oamenilor muncii bocșeni, în acest 
an, se exprimă prin angajamentul 
luat de a obține o producție supli
mentară de 25 milioane lei, in așa 
fel ca pe întregul cincinal să se 
realizeze angajamentul suplimentar 
de 330 milioane lei".'

„Cu ocazia celei de-a 60-a aniver
sări a zilei de naștere și a celor 45 
de ani de activitate neobosită, revo
luționară, vă transmitem din adîncul 
sufletului cele mai calde urări de 
fericire și sănătate, ani mulți și plini 
de succes in tot ce năzuiți și visați 
să înfăptuiți spre fericirea și prospe
ritatea poporului nostru — se spune 
in telegrama colectivului de oameni 
ai muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
DE CONFECȚII BOTOȘANI. Meda
lia de aur „Frederic Joliot Curie", ce 
v-a fost conferită, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru inestima
bila dumneavoastră activitate depusă 
în scopul întăririi păcii și prieteniei 
între popoare, a trezit în inimile noas

tre un puternic sentiment de mindrie 
patriotică, de atașament față de po
litica înțeleaptă a partidului și statu
lui nostru. Vă asigurăm și cu acest 
prilej, stimate și iubit conducător, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului nostru, așa cum o doriți, 
spre binele acestui, viteaz și încercat 
popor".

„Cu prilejul aniversării a 60 ani 
de viață și a peste 45 ani de acti
vitate revoluționară, ADUNAREA 
GENERALA A COOPERATORILOR 
DIN COMUNA BUDEȘTI, JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NASAUD își exprimă 
înalta recunoștință și prinosul nostru 
de. dragoste față de activitatea ne
obosită pe care o desfâșurați în frun
tea partidului și statului, ca ostaș 
credincios al partidului, ca fiu demn 
al poporului, pentru fericirea și bună
starea poporului nostru. Țăranii coo
peratori din unitatea noastră. întru
niți in adunarea generală, unde au 
dezbătut și aprobat cu înaltă răspun
dere patriotică planul de producție 
pentru anul în curs, mobilizați de 
prețioasele dumneavoastră indicații 
date la Conferința Națională a P.C.R. 
și cu ocazia vizitelor de lucru între
prinse pe meleagurile județului nos
tru, ne , angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor economice stabi
lite pentru acest an. Asigurindu-vă 
de întregul devotament, de hotărîrea 
noastră fermă de a vă urma în gînd 
și în faptă, vă dorim multă sănăta
te, viață lungă și putere de muncă, 
pentru națiunea,română, pentru â o 
ridica pe cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației".

„Cu prilejul sărbătoririi a 60 de ani 
de viață și a 45 de ani de activitate 
revoluționară, colectivul de oameni 
ai muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
ENERGOREPARAȚII BUCUREȘTI 
vă urează multă sănătate și fericire, 
putere de muncă și tot mai mari 
succese în activitatea neobosită des
fășurată in fruntea partidului și sta
tului. închinată fericirii poporului si 
patriei socialiste, cauzei socialismului 
și păcii în lume. însuflețiți de exem
plul dumneavoastră personal, vă asi
gurăm. iubite tovarășe secretar ge
neral, că vom investi tot ce avem 
mai bun, că vom face totul pentru a 
răspunde exigentelor Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea al 
partidului, pentru ca obiectivele dez
voltării . economice si sociale să se 
concretizeze în înfăptuiri trainice, 
demne de prezentul și viitorul măreț 
al patriei noastre socialiste. Ne anga
jăm ca în anul 1978 să sporim efor
turile colectivului nostru și să reali
zăm peste prevederile planului o pro
ducție care să se ridice la 15 000 000 
lei".

„Toți oamenii muncii de la ÎN
TREPRINDEREA DE HÎRTIE „BIS
TRIȚA" PRUNDUL BÎRGAULUI își 
aduc omagiu! lor călduros și din 
toată inima, transmițînd cele mai cal
de și sincere urări de sănătate, viată 
lungă și multă putere de muncă, cu 
ocazia sărbătoririi celei de-a 60-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere si a celor 45 de ani de acti
vitate revoluționară celui mai drag si 
apropiat fiu al poporului, conducă
torului iubit, revoluționarului înflă
cărat, pentru întreaga politică și ac
tivitate neobosită pusă în sluiba bi
nelui patriei și fericirii națiunii noas
tre socialiste. Ne angajăm că nu vom 
precupeți nimic pentru a ne înscrie 
cu rezultate si mai bune în marea 
operă de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, ca un prinos 
al recunoștinței noastre fată de gri ia 
părintească ce o purtati întregului 
popor. Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că sintem hotăriți să contri
buim si noi la programul de dezvol
tare suplimentară a economiei na
ționale cu o producție suplimentară 
de 10 milioane lei".

„Comuniștii, toți oamenii muncii — 
se arată în mesajul adresat de COMI

TETUL ORĂȘENESC MORENI AL 
P.C.R. — omagiază, împreună cu în
treaga noastră națiune, acordarea ti
tlului de Doctor în Științe Politice și 
Doctor în Economie, conferirea pentru 
a doua oară a distincției de „Erou al 
Republicii Socialiste România", pre
cum și a Ordinului „Victoria Socia
lismului", dumneavoastră cel mai iu
bit și stimat fiu al poporului nostru, 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani de 
viață și a peste 45 de ani de luptă 
revoluționară desfășurată în rinduri- 
le gloriosului partid al comuniștilor.

Succesele remarcabile obținute în 
vasta politică de industrializare a ță
rii pe bazele cele mai moderne se 
reflectă și în dezvoltarea economico- 
socială a așezării noastre muncito
rești, cunoscută in trecut numai prin 
extracția petrolului. Cu acest prilej 
sărbătoresc ne angajăm în fața dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, eă vom aplica în 
practică modelul dumneavoastră de 
conducător politic, implicat organic 
in viața concretă a poporului nostru 
și permanent în activitate, călăuză 
vor fi cuvintele dumneavoastră la 
fata locului. în contact direct cu oa
menii, sfătuindu-ne cu el".

„În aceste zile de p.utemică emu
lație sufletească ce stăpînește întrea
ga națiune, noi, oamenii muncii de la 
INSTITUTUL DE MECANICA FLUI
DELOR ȘI CONSTRUCȚII AERO
SPATIALE, ne alăturăm gindurile șl 
sentimentele noastre fierbinți între
gului popor care aniversează cei 60 
ani de la ziua dumneavoastră de 
naștere și împlinirea a 45 de ani de 
strălucită activitate revoluționară. 
Multe sînt motivele concrete din viața 
noastră cu care asociem marile 
dumneavoastră calități de comunist, 
de conducător, de comandant, de om. 
Unul dintre ele este acela că sub 
înțeleaptă dumneavoastră îndrumare, 
prin avîntul pe care-1 imprimați in 
realizarea politicii partidului de dez
voltare rapidă și multilaterală a so
cietății noastre, a patriei, fiecare om 
are posibilitatea să trăiască în mod 
acțiv, să cunoască satisfacția muncii 
creatoare, mîndria rezolvării, unor 
probleme din ce în ce mai complexe, 
să-și întărească încrederea în forțele 
lui și ale tovarășilor lui, în geniul 
creator al poporului nostru".

„Cu sentimente de dragoste și re
cunoștință, colectivul nostru urmă
rește indicațiile date de dumneavoas
tră pentru înscrierea cercetării si in
gineriei tehnologice în perimetrul 
responsabil al cerințelor vieții, pen
tru certitudinea oferită fiecărui cer
cetător științific de a fi om al epocii 
sale; părtaș la epopeea marilor în
făptuiri strălucit concepute si previ
zionale de dumneavoastră — se spu
ne în mesajul colectivului de la' 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI 
PROIECTĂRI PENTRU ELEMENTE 
ȘI ECHIPAMENTE TELEFONICE. 
Prin exemplul dumneavoastră, ne-ați 
învățat că trebuie să îndrăznim și să 
înfăptuim mai mult, să progresăm 
mai rapid în valorificarea în pro
ducție a rezultatelor activității noas
tre. să ’fim permanent stimulați de 
hotărirea de a contribui cu toate for
țele Ia transformarea tării noastre 
din tară în curs de dezvoltare In 
tară cu o economie avansată, cu 
știință și cultură înaintate".
. De pe frumoasele meleaguri din 
nord-vestul țării,' COOPERATORII 
DIN COMUNA PETREȘTI. JUDE
ȚUL SATU MARE, au adresat o te
legramă în care se arată : „La împli
nirea a 60 de ani de viată și a 45 
de ani de activitate revoluționară 
închinată patriei și poporului, vă 
dorim, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu., multă sănătate, putere de 
muncă, ani multi și fericiți spre bi
nele tării și bunăstarea întregului 
nostru popor. Toți comuniștii și oa
menii muncii își reamintesc cu vie 
emoție de vizita dumneavoastră de 
lucru în comuna noastră. în urma 
indicațiilor primite atunci și în lu
mina Directivelor Congresului al 
XI-lea al partidului, toți cooperato
rii, în frunte cu comuniștii, și-au in
tensificat an de an eforturile pentru 
a smulge roade cit mai bogate, pro
ducții cit mai mari la fiecare hectar 
cultivat. în urma rezultatelor obți
nute, cooperativa agricolă de pro
ducție Petrești a fost distinsă cu «Or
dinul Muncii» clasa I, pentru produc
ții mari obținute la cultura porum
bului și a griului și cu titlul de «Erou 
al Muncii Socialiste» pentru producții 
ridicate la cultura porumbului".

„Ca lucrători in domeniul materia
lelor de construcții — se arată în me
sajul colectivului de oameni ai mun
cii de la FABRICA DE PRODUSE 
CERAMICE CÎMPIA TURZII — am 
avut deseori prilejul să constatăm gri
ja și sprijinul permanent, deosebit de 
valoros, acordat acestui sector din 
partea secretarului general al parti
dului, in fundamentarea ritmurilor 
de dezvoltare cantitativă și calitativă 
a producției, în orientarea întregii 
noastre activități. Angajindu-ne să 
traducem în fapte sarcinile ce ne re
vin din Programul partidului, din ho
tăririle Conferinței Naționale, dorim 
să exprimăm calde mulțumiri secre
tarului general al partidului, tovară- . 
șui Nicolae Ceaușescu, pentru in
dicațiile prețioase, mobilizatoare pe 
care ni le-a dat și ni le dă 
în întreaga noastră activitate și 
să-i urăm din toată inima, cu pri
lejul aniversării a 60 de ani de viață 
și 45 de ani de activitate revoluționa
ră, multă sănătate și putere de mun
că. spre binele poporului și al patriei 
socialiste".

„Alături de întregul nostru popor, 
colectivul de oameni ai muncii, 
români și maghiari, de la ÎNTRE
PRINDEREA DE CONSTRUCȚII- 
MONTAJ SF. GHEORGHE vă în
credințează, tovarășe secretar general, 
că nU va precupeți nici un efort, 
va munci cu abnegație pentru tra
ducerea în viată a mărețelor sarcini 
trasate de istoricul Congres al XI-lea 
și Conferința Națională a partidului. 
Sintem mîndri că ne aducem și noi 
contribuția la realizarea mărețului 
program de creștere economică și so- 
cial-culturală a întregii țări. Mîndria 
noastră este cu atît mai mare cu cît 
toate acestea le putem înfăptui sub 
conducerea înțeleaptă a dumneavoas
tră. a omului nostru cel mai drag, pe 
care-1 simțim zi de zi alături de noi. 
Acum, la sărbătorirea a 60 de 
ani de viată, consacrată viito
rului luminos al patriei, bună
stării și fericirii oamenilor muncii, 
vă adresăm, mult stimate și iubite 
conducător, tradiționalul «La multi 

ani», multă sănătate șl activitate 
rodnică, spre binele întregului po
por."

„Adînca dragoste și devotamentul 
ce vi le purtăm își au temeiul în 
virtuțile dumneavoastră de încercat 
revoluționar și patriot, cutezător, in
transigent, cu mare capacitate și pu
tere de muncă, clarviziune și origi
nalitate în gindire, animat de un 
profund umanism, model al comunis
tului pe care ne angajăm să-l 
urmăm și să-1 sădim în conștiința 
fiecărui aviator militar — se spune 
în telegrama adresată de COMAN
DAMENTUL AVIAȚIEI MILITARE. 
Ne exprimăm stima și profunda pre
țuire pentru fundamentala dum
neavoastră contribuție la elaborarea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, pusă în slujba 
poporului român, de ale cărui năzuin
țe și împliniri v-ati legat întreaga 
viață. Aviatorii militari vă sint re
cunoscători pentru contribuția .dum
neavoastră, hotărîtoare la elaborarea 
doctrinei militare a Republicii Socia
liste România, pentru grija perma
nentă ce o acordați întăririi continue 
a capacității de apărare a patriei, 
dezvoltării și dotării aviației cu teh
nica cea mai modernă și se anga
jează să muncească cu dăruire și 
abnegație pentru a traduce in viată 
cerințele documentelor Congresului 
al XI-lea, ale Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român, a 
ordinelor dumneavoastră".

„Cu ocazia celei de-a 60-a aniver
sări a zilei de naștere și împlinirii 
a 45 de ani de activitate revoluțio
nară exemplară dedicată înfloririi 
patriei noastre, ridicării ei spre noi 
culmi de civilizație și progres '— se 
arată în telegrama adresată de CO
MITETUL ORĂȘENESC SLANIC 
MOLDOVA AL P.C.R. — ne facem 
mesagerii oamenilor muncii de pe a- 
ceste meleaguri pentru a vă exprima 
alesele sentimente de stimă și pro
fundă prețuire, asigurîndu-vă. totoda
tă, că nu vom precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor 
ce ne revin. îngăduiți-ne să vă jurăm 
din adîncul inimii multă sănătate și 
putere de muncă, să ne luminați in 
continuare gindul și fapta. «La multi 
ani»".

„Pornind de la prețioasele indicați! 
date de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul al 
XI-lea al P.C.R. și la Conferința Na
țională din decembrie 1977, colectivul 
de oameni ai muncii din ÎNTRE
PRINDEREA MECANICA MATE
RIAL RULANT CRAIOVA s-a an
gajat ferm în. îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor ce-i revin în cinci
nalul revoluției tehnico-științifice. 
Astfel, s-au asimilat în producția cu
rentă un număr de 41 repere piese 
de schimb ce Se" importau șl! s-au 
creat economii în sumă de 1 870 mii 
lei valută anual.

Vă informăm că; prin grija dum
neavoastră părintească privind creș
terea veniturilor șt bunăstarea oa
menilor muncii, și colectivul din în
treprinderea noastră a beneficiat 
de majorarea, în prima etapă, a 
retribuției și alocațiilor de stat pen
tru copii, fapt ce a dus la o mai 
mare angajare a întregului colectiv 
la transpunerea în viață a sarcinii 
de transformare a cantității într-o 
nouă calitate, angajîndu-ne plenar în 
a efectua reparații la un nivel cali
tativ superior, printr-o mai bună or
ganizare a tuturor sectoarelor de pro
ducție și printr-o disciplină fermă.

Pentru tot ceea ce ați făcut spre 
bunăstarea și fericirea noastră, vă 
aducem cele mai calde urări de feri
cire și sănătate cu prilejul împlini
rii a 60 de ani de viață și a 45 de 
ani de activitate revoluționară, mul
tă putere de muncă pentru condu
cerea pe mai departe a destinelor 
tării noastre pe culmile cele mai 
înalte ale civilizației socialiste și co
muniste".

„Comuniștii, toți oamenii mun
cii, români, maghiari și de alte 
naționalități din COMUNA CO- 
JOCNA, JUDEȚUL CLUJ, alături 
de întregul nostru popor, vă transmit 
omagiul lor fierbinte cu ocazia împli
nirii a 60 de ani de viață și a peste 45 

, de ani de activitate revoluționară și 
vă doresc din suflet «La multi ani», 
multă sănătate și putere de muncă, 
spre binele patriei și înflorirea națiu
nii noastre socialiste, înalta stimă și 
marea dragoste ce o purtăm fată de 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne fac să ne angajăm 
că vom munci cu pasiune și răspun
dere pentru traducerea în fapte a 
sarcinilor reieșite din grandiosul 
Program elaborat de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român, 
din documentele Conferinței Națio
nale a partidului, spre binele aces
tui neam, pe care îl conduceți cu 
clarviziune și înțelepciune spre îm
plinirea destinului său comunist".

în mesajul adresat de COMITE
TUL COMUNAL DE PARTID COLI- 
BAȘI — PITEȘTI se spune : „îm
preună cu întregul popor, membrii 
cooperatori, mecanizatorii, toti locui
torii comunei noastre dau glas sen
timentelor de aleasă stimă și pre
țuire fată de rodnica dumneavoastră 
activitate. Ne amintim cu mîndrie și 
profundă satisfacție de vizitele de 
lucru pe care le-ati făcut In nenu
mărate rinduri în municipiul Pi
tești, la marile unități economice de 
pe raza comunei noastre, unde își 
desfășoară activitatea peste 80 la 
sută din populația activă a comunei, 
de analizele de înaltă exigentă co
munistă pe care le-ati făcut la fața 
locului, de prețioasele îndrumări pe 
care ni le-ati dat privind dezvoltarea 
comunei noastre și transformarea ei 
în cel mai scurt timp în localitate 
urbană. Alături de întregul nostru po
por, cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a zilei dumneavoastră de naș
tere și 45 de ani de activitate revolu
ționară, p.ermiteți-ne, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
să ne alăturăm gîndurile de înaltă 
stimă și prețuire fată de omul care 
șl-a închinat întreaga viată și acti
vitate pentru binele și înflorirea 
scumpei noastre patrii, pentru trium
ful ideilor de pace și securitate în 
lume și să vă adresăm, în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din comuna Colibași, multă 
sănătate, fericire, viață lungă șt 
putere de muncă în fruntea partidu
lui și statului nostru, pentru binele 
și fericirea întregului nostru popor".
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Aplicarea Programului de reducere a duratei săptămîmi de lucru — , 

o nouă expresie a grijii partidului față de OM, față de calitatea vieții

PRINTRE OAMENII MUNCII
CARE AU BENEFICIAT IERI DE PRIMA ZI LIBERA

t V

Obținind în luna ianuarie rezultate bune, colectivele de oameni ai 
muncii din 53 de întreprinderi din industria ușoară, metalurgică, ali
mentară, chîmică, din economia forestieră, precum și 27 de secții, în
deosebi sectoare calde din cadrul întreprinderilor Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, au trecut Ia săptămina de lucru redusă. 
Ieri, 4 februarie, pentru colectivele acestor 80 de unități de producție 
a fost prima zi de lucru liberă, o binemeritată zi de odihnă in plus.

BUCUREȘTI
Cum a fost folosită această zi ? Fi

rește, nu am putut să stăm de vorbă 
cu fiecare din miile de oameni ai 
muncii care nu au mai făcut drumul 
obișnuit spre întreprinderi. Ar fi tre
buit să cutreierăm munții, să ne 
plimbăm prin parcuri, să asistăm la 
numeroase spectacole d,e teatru, con
certe, să ne aflăm simultan la mai 
multe competiții sportive, să vizităm 
locuințe — să fim în atîtea și atîtea 
locuri unde oamenii muncii și-au pe
trecut ieri prima lor zi liberă.

— Zilele acestea, ne spunea tova
rășa Elisabeta Ichim, maistru rihtui- 
țor și președintă a comitetului sindi
catului de la întreprinderea de încăl
țăminte „Pionierul din Capitală, am 
procurat, pentru sîmbătă și duminică, 
la cererea muncitorilor, circa 1 500 de 
bilete la spectacole și concerte, la 
circ. Tinerii au preferat muntele. Ieri 
dimineață, un grup de 40 de persoane 
au plecat la Poiana Brașov. Totuși, 
pe unii dintre ei îi veți găsi acasă, 
mai cu seamă pe femei. Ele sînt 
mulțumite dacă pot sta cîteva ceasuri 
in liniștea căminului, așteptîndu-i pe 
copii cu masa caldă cînd se Întorc 
de la școală sau de la joacă.

Intr-adevăr, pe Domnica Davides- 
cu. rihtuitoare fruntașă, am găsit-o 
in plină activitate gospodărească. 
„Vecinii m-au și întrebat, curioși, de 
ce nu m-am dus azi la muncă. Le-am 
răspuns, cu multă satisfacție, că avem 
zi liberă. In secția noastră lucrează 
doar un singur bărbat, restul sîntem 
femei, incit vă puteți închipui ce 
mult ne-am bucurat aflînd că vom 
avea o zi liberă în plus. Este, tot
odată. un imbold pentru a munci mai 
bine, mai cu spor“.

Pe Aleea Stupilor, la numărul 1, 
Intr-un apartament elegant mobilat 
și, spre cinstea gospodinei, deosebit 
de îngrijit, locuiește familia Bucurică, 
Trei. din membrii acestei familii lu
crează la „Pionierul" : Stefan este

în fotografii: Domnica Davidescu la „pupitru" cu mezina familiei; florile — o pasiune statornică a soților Bucurică

■UIMIM FOBIEKlFt Fii™ ÎNFĂPTUIREA 
PROGRAM!LOR »[ DfZVOLIARE 1 AGR1CULIURII
(Urmare din pag. I)
tru realizarea unor recolte de 4 000— 
5 000 kg porumb la hectar și, în ge
neral, a unor producții mari, stabi
le la toate culturile:; totodată, este 
necesar ca cel puțin 500 000—600 000 
de hectare să fie însămințate cu po
rumb în cultura a doua.

Secretarul general al partidului a 
atras atenția asupra necesității de a 
se acționa cu toată hotărîrea pentru 
realizarea programelor stabilite în 
legumicultură, în viticultură și po
micultură, pentru realizarea sarcini
lor privind creșterea efectivelor de 
animale și a producției animaliere. 
Și aceasta în scopul realizării pro
ducțiilor prevăzute în fiecare sector 
și asigurării condițiilor pentru buna 
aprovizionare a populației cu pro
duse agroalimentare și a industriei 
cu materii prime agricole. Strîns le
gat de aceasta, o importanță esenți
ală are livrarea în întregime a pro
duselor contractate la fondul de stat, 
aceasta constituind una din obliga
țiile fundamentale ale fiecărei uni
tăți agricole, ale fiecărei comune.

înscriindu-se în practica perma
nentă a conducerii partidului de a 
se consulta cu oamenii muncii, cu 
reprezentanții organelor de partid 
șl de stat în problemele principale 
care privesc înaintarea mai rapidă 
a țării pe calea progresului econo- 
mico-social, consfătuirea a conturat 

, sarcini și răspunderi precise pentru

teatre 

sortator de piele, soția lui, Florica, 
este mașinistă în secția rihtuit. In a- 
ceeași întreprindere lucrează și fiica 
lor, Ana. I-am găsit pe toți trei aca
să, bucuroși că pot beneficia laolaltă 
de această zi liberă. „Luna februarie, 
— ne spune Ștefan Bucurică — 
ne-a adus numai bucurii. Ieri am 
citit cu toții, afișate la un pa
nou, noile retribuții, mărite, pe 
care le vom încasa lncepînd din 
această lună. Noi trei vom aduce 
lunar în casă mai mult cu circa 800 
de lei. De asemenea, am fost anun
țați că vom avea, începînd de acum, 
o zi liberă în plus, în fiecare 
lună. Sînt motive temeinice pentru 
ca noi toți să mulțumim din inimă 
partidului. Cerindu-ne să muncim cu 
abnegație pentru ridicarea eficientei 
activității noastre, se Îngrijește, tot
odată, pentru ca nouă și. familiilor 
noastre să ne fie asigurată bună
starea. o viață demnă".

Pe Maria Deciu, brigadieră, am gă
sit-o in plină exercitare a funcțiilor 
de bunică. Iohel, nepoțelul de aproa
pe trei ani, pune toată ziua întrebări, 
în dimineața asta însă bunica are 
timp și răbdare să-i răspundă, să-i 
explice.

— E o zi liberă binevenită pentru 
femei. Au și ele mai mult timp să se 
îngrijească, să se odihnească. Și chiar 
dacă la banda pe care o conduc mun
cesc mai mult fete — media de vîrstă 
18 ani — se muncește serios, cu răs
pundere. Cea mai mare parte a pro
duselor noastre merg la export. 
Calitatea bună este obligatorie. Iar 
faptul că partenerii noștri sînt mul
țumiți demonstrează că fetele lu
crează bine. Deci au tot dreptul la 
o zi liberă în plus să se cultive, să 
se distreze, cele care sînt de la țară 
să-și viziteze părinții. Pentru noi, 
cele mai vîrstnice, Înseamnă mai mult 
timp în familie, cu copiii, cu nepoții, 
timp mai mult pentru refacerea for
țelor. pentru lectură. Și nu mă în
doiesc că luni, la reluarea lucrului, 

toți cei chemați să asigure un nou 
și puternic avint în dezvoltarea și 
modernizarea întregii noastre agri
culturi. Dispunem în această privin
ță de condițiile materiale și forțele 
umane necesare. Dar așa cum s-a 
subliniat la consfătuire, hotăritoare 
este acum munca oamenilor, activi
tatea practică — de sus pînă jos, 
pînă la fiecare unitate și formație de 
lucru — pentru realizarea în viață 
a programelor stabilite, a măsurilor 
indicate. Aceasta impune peste tot’ 
o precizare riguroasă a sarcinilor, 
o bună organizare a muncii, întări
rea disciplinei, ordinii și ( spiritului 
de răspundere în toate sectoarele și 
la toate' nivelurile, o muncă neobo
sită pentru a fi la înălțimea. înal
telor cerințe ale partidului, ale țării.

Răspunzînd cu însuflețire chemării 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, organele și organizațiile 
de partid, toți comuniștii și oamenii 
muncii din agricultură au datoria să 
acționeze încă din aceste zile, în 
spiritul orientărilor și indicațiilor 
formulate la consfătuire, pentru so
luționarea operativă a tuturor pro
blemelor, să muncească fără preget, 
cu întreaga energie și pricepere 
pentru realizarea planului pe acest 
an, pentru înfăptuirea obiectivelor 
trasate de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
spre a spori contribuția acestei ra
muri la creșterea avuției naționale, 
la progresul general al țării, la ridi
carea bunăstării întregului popor.

© Teatrul evreiesc de stat: De la 
om la om — 11; Firul de aur —
19,30.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Salutări de 
la Vasile — 11; 19,30; (sala Vic
toria): Camping-Boema — 17;
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română": După datina străbună 
— 19,30.
© Teatrul „I. Vasllescu* *:  întors 
din singurătate — 19,30, (la Sala 
Palatului): Bal Ia revistă — 16;

• Teatrul Național București 
(sala mare): Cyrano de Ber
gerac — 11; Un fluture pe lampă
— 20; (sala mică): Comedie de 
modă veche — 10; Romulus cel 
Mare — 15, Moartea ultimului 
golan — 20.
• Opera Română: Spărgătorul de 
nuci — 11; Hamlet — 19.
© Teatrul de operetă: La calul 
bălan — 10,30, Lăsați-mă să cînt
— 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 10; Hedda Gabler —19, 
(sala Grădina Icoanei): Anecdote 
provinciale — 10; Pescărușul — 19. 
© Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 10,30; Mania postu
rilor -4- 15,30; Rața sălbatică —
19,30.
O Teatrul de comedie: Poemele 
luminii — 10; Jocul dragostei șl 
al întîmplării — 15; Cercul de 
cretă caucazian — 19.
© Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru): Micul infern — 10; în
toarcerea fiului risipitor — 15, 
Patima fără sfirșit — 19,30; (sala 
Studio): Gaițele — 10,30, Nu am 
încredere in bărbați — 15,30; Vi
ziuni flamande — 19.
• Teatrul Giulești: Zamolxe — 
10; Comedie fără titlu —15; Des- 
căpăținarca — 19,30.

19,30.
• C.C.E.S. (la sala Studioului de 
teatru al I.A.T.C.): Teatrul de 
buzunar din Ulm (R.F.G.) cu 
spectacolul „Cunoașteți Calea 
Laptelui ?“ — 19,30.
@ Teatrul „Ion Creangă*  : Alice 
în țara minunilor — 10, Acțiunea 
Codalbul — 17.
© Teatrul „Țăndărică*  (sala Vic
toria) : Ileana Sînziana — 10; 12.
• Circul București : Ioseflnl șl
arena magică — 16; 19,30.

cinema
• Trepte pe cer: SCALA — •; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30. 

se va munci cu randament sporit. Iar 
între timp vom face proiecte pentru 
viitoarea zi liberă din luna martie... 
(Rodica Șerban).

CLUJ-NAPOCA
Ieri, sîmbătă, oamenii muncii de 

la întreprinderea „Carbochim" din 
Cluj-Napoca au beneficiat de prima 
sîmbătă liberă. In toată întreprin
derea nu mai rămăseseră decît me
canicii de întreținere și electricienii 
care executau reparații, revizii teh
nice și reglaje la mașini și utilaje. 
Dar și ei vor beneficia sîmbătă 
viitoare de zi liberă. Prezent in între
prindere, pentru a urmări activitatea 
acestora, inginerul loan Negrea, di
rectorul întreprinderii, ne-a spus :

— Condițiile pentru trecerea la 
săptămina de lucru redusă au fost 
create încă din anul trecut cînd. in 
urma măsurilor tehnice și organiza
torice luate, s-a obținut o producție 
cu 11,7 Ia sută mai mare față de pre
vederi și o producție-marfă superioa
ră cu 12,2 la sută. Anul acesta, în 
luna ianuarie, planul a fost depășit 
cu 6,4 la sută. S-au dat peste pre
vederi 65 tone pietre de polizor, 59 
tone electrocorindon, 20 de tone 
electrozi siderurgici și alte produse. 
Din analizele făcute rezultă că și în 
luna februarie există rezerve însem
nate de depășire a planului, in con
dițiile unei sîmbete libere. Progra
mul de măsuri pentru acest an vi
zează, în continuare; creșterea pro
ductivității muncii, ceea ce ne va 
permite să obținem producții supe
rioare.

La biblioteca tehnică am Intîlnit-o 
pe muncitoarea Viorica Andrei, de Ia 
secția electrozi siderurgici, membră 
în consiliul oamenilor muncii. Se 
pregătea pentru examene — este 
elevă la liceul seral. „M-am retras 
aici pentru că e mai liniște — ne 
spune ea. Se poate învăța. Deseară 
mă duc la teatru. Pentru noi. tinerii, 
săptămina redusă de lucru înseamnă 
posibilități sporite de a ne îmbogăți 
cunoștințele tehnice și cele de cul
tură generală, să facem sport, să ne 
distrăm. Mai sînt și alții care învață, 
ca și mine, iar tinerii din formațiile 
artistice fac repetiții în vederea ce
lei de-a doua ediții a Festivalului

încheierea lucrărilor simpozionului „Cercetarea științifică, 
dezvoltarea tehnologică și progresul tehnic, 
in concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu"

Sîmbătă s-au Încheiat In Capitală 
lucrările simpozionului „Cercetarea 
științifică, dezvoltarea tehnologică și 
progresul tehnic, în concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România", importantă manifestare 
științifică, organizată de Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnologie 
cu prilejul aniversării a 60 de ani de 
viață și a peste 45 de ani de activi
tate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Simpozionul a cuprins două sesiuni 
de comunicări, în cadrul cărora oa
meni de știință, cercetători, ingineri 
tehnologi, cadre didactice, conducă
tori de unități și alți specialiști din 
institutele centrale de cercetare, din 
alte institute de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică au evocat 
liniile directoare, profund mobiliza
toare ale concepției secretarului ge
neral al partidului nostru asupra lo
cului și rolului științei și tehnologiei 
în făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Vorbitorii au evi
dențiat, printre altele, faptul că suc
cesele obținute în ultimul deceniu, în 
toate domeniile creației tehnico-știin- 
țifice, ale introducerii progresului

O Rocco și frații săi: PATRIA — 
9; 12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI — 
9,15; 12,30; 16; 19,15, FAVORIT — 
9,15; 12,30; 16; 19,15.
• Cîntarea României: CENTRAL
— 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20.
• Hamlet: EFORIE — 9; 12; 15;
19, CINEMA STUDIO — 10; 13;
16; 19.
© împușcături sub clar de lună: 
FLACĂRA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20, FLOREASCA — 15.30; 18; 20.
• Marele Gatsby: SALA PALA
TULUI — 10,30.
• Ziua gloriei: CAPITOL — 0,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
© Acțiunea „Autobuzul*:  EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
© Pasărea albastră: FLAMURA
— 9.
• Șatra; FESTIVAL — g; 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.
• Zorro: LUCEAFĂRUL — 9;
11,45; 14,15; 17; 19,45.
© Cei trei mușchetari și Cei patru 
mușchetari (ambele serii): PA

„Cîntarea României". In cadrul aso
ciației sportive „Dacia", echipa de 
volei se antrenează în sala „CIu- 
jana", iar cea de fotbal în aer liber. 
Unii s-au dus în excursie, alții tre- 
băluiesc prin gospodăriile lor. Ne 
bucură mult faptul că și noi. mun
citorii de la „Carbochim". sintem 
printre primii beneficiari ai săptă- 
minii reduse de lucru". (Alexandru 
Mureșan).

ARAD
In dimineața zilei de ieri, po

posind la intreprinderea „Arădean- 
ca“, n-am avut posibilitatea să dis
cutăm cu nimeni altcineva decît cu 
tovarășa Delia Andraș, merceolog, 
ofițer de serviciu pe unitate la acea 
oră.

— Nu trebuie să vă mirați — ne-a 
spus ea. Sintem prima întreprin
dere din județ care am îndeplinit 
condițiile stabilite pentru trecerea 
la reducerea duratei săptăminii de 
lucru și tot primii care beneficiem 
de eforturile muncii noastre de ca
litate. Firește, este un motiv de 
mîndrie pentru noi, dar, în același 
timp, un fapt care ne obligă ca în 
viitor să muncim și mai bine.

In luna ianuarie, producția glo
bală industrială a fost realizată în 
proporție de 112,94 la sută, iar pro
ductivitatea muncii in proporție de 
101,68 la sută.

— Știți cumva ce și-au propus să 
facă în această zi liberă colegii 
dumneavoastră de muncă ?

— Tocmai voiam să vș spun că, 
printre altele, la clubul întreprin
derii formațiile noastre artistice 
continuă pregătirile în vederea a- 
propiatelor spectacole pe care le vor 
susține în cadrul ediției a doua a 
Festivalului „Cîntarea României". 
Avem chiar și un dans cu temă, in
spirat din munca noastră și intitulat 
„Carnavalul păpușilor". O parte din 
muncitoarele noastre vor folosi tim
pul liber creat pentru a completa 
expoziția de artizanat deschisă în 
întreprindere de către organizația 
de tineret. Unii au plecat in excur
sii, alții sînt pe terenuri de sport. 
Cu toții ne vom relua munca luni 
dimineața, cu forțe proaspete. (Con
stantin Simion).

tehnic în economie și viata socială, 
sint roadele transpunerii nemijlocite 
in viată a politicii partidului nostru 
în acest domeniu, ale indicațiilor 
permanente date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Totodată, pe parcursul unei săptă- 
mini. colectivele de specialiști din in
stitutele centrale de cercetare, aca
demiile de științe, din unitățile de 
cercetare, proiectare, producție șl in- 
vățămînt au participat Ia dezbateri 
pe marginea unor obiective prezen
tate în expoziția „Orientări și reali
zări ale cercetării științifice si ingi
neriei tehnologice rezultate din indi
cațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu".

In încheiere, tovarășul Ion Ursu, 
președintele C.N.S.T., vorbind în nu
mele tuturor celor care iși desfă
șoară activitatea în domeniul științei 
și tehnologiei, a exprimat angajamen- 

. tul ferm de a face totul pentru trans
punerea neabătută în viată a hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, pe 
măsura înaltei încrederi și sprijinu
lui acordat de conducerea partidului 

.și statului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17.
• Marile speranțe — 9,45; 11,45, 
Grand Hotel — 18,30; 20,30: CINE
MATECA.
© 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 — 
fi; 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 șl trandafirul: CO- 
TROCENI — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Iarba verde de acasă: PACEA
— 15,30; 17,45; 19.45.
• Străina: BUCEGI — I; 12; 
16; 19.
• Poruncă întunecată: COSMOS
— 16; 18; 20.
© Iarna bobocilor: DACIA — 0; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
©Diamantele negre: GIULEȘTI — 
9; 12; 16; 19.
© Scaramouche : GRIVIȚĂ — 0 ; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Floare la ureche: POPULAR
— 15,45; 18; 20.
© Matriarhat: MUNCA — 15,45; 
18; 20.
© Alegerea ginerelui: PROGRE
SUL —' 16; 18; 20.
© Cel patru din fotografie: VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.

DUMINICA, 5 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

8,00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copil : „Cava

lerul Niger*
9,45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
16,00 Drumuri europene
16.25 Magazin sportiv
17.45 Parada șlagărelor
18.10 Film serial : „Linia maritimă 

Onedin"
19,00 Mulțumim din Inimă partidului
19.30 Telejurnal
19,50 Inițiativă șl faptă comuniste
20.10 Antena vă aparține
21.10 Film artistic : „Un om pentru 

eternitate". Producție a studiouri
lor engleze. Premieră TV.

23,05 Telejurnal © Sport
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ.

LUNI, 6 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba maghiară
19,00 Secvențe din Noua Zeelandă
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Panoramic
20.20 Roman foileton : Pagini din Co

media umană
21.20 Mai aveți o întrebare ?
21.45 Simfonie pe zăpadă. Muzică 

ușoară
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Daciada — sportul la sate
16.50 Cenacluri ale tineretului
17.20 Pentru căminul dumneavoastră
17,35 Intîlnire cu satira și umorul
18,05 Bucureștiul necunoscut
18.30 în alb și negru. Călăreții (II)
1’9,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copii : „Cuore"
20,15 Fantezie. Film de televiziune după 

nuvela „Apele primăverii" de 
Turgheniev

21.20 Telex
21.25 Actualitatea bucureșteană
21,45 Laudă iubirii. Triptic poetic
22,00 Melodii populare

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6,7 

și 8 februarie. în țară : Vremea va fi 
rece îndeosebi în Moldova. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ninsori lo
cale în Oltenia, Muntenia, Dobrogea 
și sudul Moldovei. în rest precipitații 
izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări în Dobrogea 
din sectorul ’nord-estic pînă la 50 km 
pe oră. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 14 și minus 4 grade, mai coborîte 
în estul Transilvaniei șl în Moldova 
iar maximele între minus 6 și plus 4 
grade. Dimineața și seara ceață locală 
îndeosebi in Banat, Crișana și Transil
vania. în București : Vremea va fi re
lativ rece. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ninsori slabe. Vîntul va su
fla slab pînă la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
Academia Republicii Socialiste 

România, Academia de științe socia
le și politice și Academia „Ștefan' 
Gheorghiu" au ■'organizat o sesiune 
științifică cu tema : „Corelația dintre 
infrastructură, structura (baza eco- 
nomică) și suprastructura societății 
socialiste din România, în condițiile 
revoluției științifice și tehnice".

Comunicările prezentate au avut la 
bază concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la necesitatea 
înfăptuirii revoluției științifice și teh
nice în România, cu privire la direc
țiile principale ale acestui proces re
voluționar și la evoluția diferitelor 
structuri și a schimbării corelațiilor 
dintre ele, în viitorul apropiat și în 
perspectivă, precum și indicațiile 
secretarului general al partidului cu 
privire la măsurile ce se impun a fi 
luate în toate domeniile de activita
te, în vederea realizării în condiții 
optime a acestui obiectiv major al 
strategiei partidului nostru.

Sesiunea a fost deschisă de tova
rășul Leonte Răutu, președintele con
siliului de conducere și rector al A- 
cademiei „Ștefan Gheorghiu", după 
care au fost prezentate o serie de 
comunicări.

Cuvintul de închidere al sesiunii a 
fost rostit de tovarășul Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
Echipa R. D. Germane a obținut 

medalia de bronz la campionatul 
mondial masculin de handbal. între- 
cînd cu scorul de 19—15 (9—7) se
lecționata Danemarcei in partida 
pentru locurile 3—4.

Selecționata Iugoslaviei a învins 
cu scorul de 21—19 (8—10) echipa 
Poloniei și s-a clasat astfel pe locul 
5, iar reprezentativele Cehoslovaciei 
și Japoniei .au terminat la egalitate 
25—25 (12—14), prima formație ocu- 
pînd locul 11, iar cea de-a doua lo
cul 12.

+
La Oslo, în prezenta a numeroși 

spectatori, s-a disputat a doua întîl- 
Knire internațională amicală de hochei 

pe gheată dintre selecționatele Nor
vegiei și României. Jucînd excelent, 
hocheiștii români au obținut victoria 
cu scorul de 8—3.

★
în ziua a doua a turneului inter

național feminin de handbal care are 
loc în orașul cehoslovac Cheb au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate tehnice : U.R.S.S. — Ungaria 
16—15 (8—8) ; Cehoslovacia — Po
lonia 23—16 (9—8) ; R. D. Germană — 
România 19—12 (9—4).

★
Echipa masculină de volei Explo

rări Baia Mare a obținut a treia 
victorie din cadrul turneului inter
național de la Schwerin. Voleibaliștii 
români au învins cu scorul de 3—0 
(15—9, 15—10, 17—15) echipa Dynamo 
Berlin.

★
Astăzi, la Monte Carlo, în cadrul 

campionatului european de tenis pe 
teren acoperit, echipa României va 
intîlni selecționata Monaco.

★
Intre 9 și 12 martie, la Palatul 

sporturilor din Madrid va avea loc 
'o intîlnire internațională de tenis 

dintre o. selecționată a Europei și o 
reprezentativă a America de Sud. Din 
echipa europeană vor face parte 
Ilie Năstase (România), Corrado Ba- 
razzutti (Italia), Wojtek Fibak (Po
lonia), Christher Mottram (Anglia), 
Adriano Panatta (Italia) și Jose Hi
gueras (Spania). Selecționata Ameri
ca de Sud are in componentă pe 
Guillermo Vilas (Argentina), Raul 
Ramirez (Mexic). Jaime Fillol (Chile), 
Victor Pecci (Paraguay). Thomas 
Koch (Brazilia) și Jairo Velasco (Co
lumbia).

Vizita primului ministru al Guvernului 
R. P. Angola, lopo do Nascimento

Sîmbătă dimineața au continuat, in 
Capitală, convorbirile dintre primul 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu, și primul ministru al Guver
nului Republicii Populare Angola, to
varășul Lopo do Nascimento.

Cei doi prim-miniștri s-au infor
mat reciproc asupra politicii interne, 
a dezvoltării economice si sociale și 
a programelor de perspectivă din Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Angola. Cu acest pri
lej s-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de păreri privind unele as
pecte ale vieții politice internațio
nale.

In aceeași zi, membrii celor două 
delegații au avut convorbiri pe grupe 
de lucru. In cadrul acestora au fost 
examinate posibilitățile de dezvoltare 
a schimburilor comerciale și a acțiu
nilor de cooperare economică în di
verse sectoare de interes reciproc și 
s-au stabilit măsurile menite să asi
gure înfăptuirea acestora.

In cursul aceleiași zile, tovarășul 
Lopo Do Nascimento a fost oaspe
tele Muzeului de, istorie al Republi
cii Socialiste România.

Au fost vizitate, cu acest prilej, 
expoziția „Dovezi ale dragostei, 
înaltei stime și profundei prețuiri de 
care se bucură președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ale amplelor relații de 
prietenie și colaborare dintre po
porul român și popoarele altor țări", 
precum și tezaurul istoric.

La încheierea vizitei, oaspetele 
angolez a semnat în cartea de onoa
re a muzeului, exprimînd cuvinte de 
aleasă apreciere la adresa expona
telor prezentate, care ilustrează pres
tigiul deosebit de care se bucură 
șeful statului român, atît în țară, cit

Primire la primul ministru ai guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, sîmbătă 
la amiază, pe Momcilo Cemovici, se
cretar federal pentru finanțe al Re- 
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, care efectuează o vizită in 
țara noastră.

In cadrul Întrevederii a fost sub
liniat, cu deosebită satisfacție, 
cursul continuu ascendent al bune
lor relații statornicite între țările și 
popoarele noastre, relații care se dez
voltă in spiritul înțelegerilor conve

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Pățan. viceprim-mi- 

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, sim- 
bâtă, pe Minoru Masuda, adjunct al 
ministrului comerțului internațional 
și industriei din Japonia, care face’ 
o vizită în țara noastră.

PLECAREA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE
SOVIETICE

Simbătă a părăsit Capitala delega
ția guvernamentală sovietică condu
să de tovarășul K. F. Katușev, vice
președinte al Consiliului de'Miniștri 
al U.R.S.S., președintele părții sovie
tice in Comisia interguvernamentală 
româno-sovietică de colaborare eco
nomică, care a participat la lucrările 
celei de-a X-a sesiuni a comisiei .

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

COMUNICAT
privind vizita in Republica Socialistă 

România a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Bulgaria

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Bulgaria, Petăr Mladenov, 
a întreprins o vizită oficială de prie
tenie în Republica Socialistă Româ
nia, în zilele de 1—4 februarie 1978.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit pe minis
trul afacerilor externe al R. P. Bul
garia. Cu această ocazie, tovarășul 
Petăr Mladenov a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un cald salut 
prietenesc din partea tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, iar poporului român urări 
de noi succese în opera de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîn- 
dul său, tovarășului Todor Jivkov 
călduroase salutări prietenești, îm
preună cu cele mai bune, urări de 
succes poporului bulgar în construc
ția societății socialiste dezvoltate.

Intr-o atmosferă de prietenie, înțe
legere și stimă reciprocă, miniștrii 
afacerilor externe George Macovescu 
și Petăr Mladenov au efectuat un 
schimb cuprinzător de păreri cu pri
vire la stadiul și perspectivele rela
țiilor româno-bulgare și la unele 
probleme internaționale actuale.

Miniștrii au evidențiat rolul deter
minant, dinamizator pe care îl au 
întîlnirile rodnice, devenite o prac
tică tradițională, dintre conducătorii 
celor două partide și state, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov, măsurile și hotăririle a’dop- 
tate cu aceste prilejuri pentru apro
fundarea și îmbogățirea permanentă 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
pe multiple planuri dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre poporul român și 
poporul bulgar, dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu- , 
Iară Bulgaria.

★
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Bulgaria, 
Petăr Mladenov. împreună cu soția, 
care, la invitația ministrului afaceri
lor externe ai Republicii Socialiste 
România, George Macovescu. a în
treprins o vizită oficială de priete
nie în țara noastră. 

și peste hotare, subliniind, de ase
menea, valoarea și frumusețea celor
lalte mărturii ale istoriei noastre 
milenare.

Primul ministru al Republicii 
Populare Angola, tovarășul Lopo do 
Nascimento, a depus sîmbătă o co
roană de flori la Monumentul luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au fost prezenți 
Cornel Pacoste, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Radu Aba
giu, vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
generali și ofițeri supețiori, alte per
soane oficiale.

+
După-amiază, primul ministru al 

R. P. Angola, însoțit de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, și de Ion Mo- 
raru, ambasadorul țării noastre la 
Luanda, a sosit la Brașov. Tovară
șul Lopo do Nascimento și persoa
nele oficiale care îl însoțesc au fă
cut apoi o vizită la Întreprinderea 
de autocamioane „Steagul roșu". La 
sosirea in întreprindere, delegația a 
fost întîmpinată de Pavel Aron, vice
președinte al Comitetului Executiv 
al consiliului popular județean, Vio
rel Husea, director general al Cen
tralei industriale de autocamioane si 
autoturisme, și Victor Herța, direc
tor general al întreprinderii de auto
camioane. Au fost vizitate secții de 
producție, precum și expoziția de 
autocamioane și autoutilitare a cen
tralei industriale.

La încheierea vizitei, primul mi
nistru al R. P. Angola a semnat în 
cartea de onoare a întreprinderii.

(Agerpres)

nite cu prilejul Întâlnirilor, devenite 
tradiționale, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Convorbirea ce a avut loc a prile
juit discutarea unor aspecte privind 
colaborarea și cooperarea româno- 
iugoslavă în domeniile economic și 
financiar.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, tovărășească, a parti
cipat Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor.

A fost prezent Trlfun Nikolid, am
basadorul Iugoslaviei la București.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea cola
borării economice și a cooperării in
dustriale dintre România și Japonia, 
precum și pe terțe piețe, lărgirea și 
diversificarea schimburilor comercia
le, pe baze reciproc avantajoase.

(Agerpres)

oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele părții 
române în comisie, de alte persoana 
oficiale.

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

(Agerpres)

Ambele părți au reafirmat hotă- 
rirea lor fermă de a depune toate 
eforturile, în spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală din noiembrie 1970, pentru dez
voltarea relațiilor politice, amplifi
carea colaborării economice, inclusiv 
a cooperării și specializării in pro
ducția materială, pentru aprofunda
rea cunoașterii reciproce a valorilor 
culturale și științifice,' intensificarea 
schimburilor între organizații de 
masă și obștești, orașe și județe, co
lective de oameni ai muncii din cele 
două țări.

In cadrul schimbului de păreri pri
vind situația internațională, o aten
ție deosebită s-a acordat securității 
și cooperării în Europa, in spiritul 
Actului final de la Helsinki, reuni
unii de la Belgrad, încetării cursei 
înarmărilor și întreprinderii de mă
suri eficiente pentru dezarmare, ne
cesității soluționării, ih interesul 
popoarelor, a focarelor de Încordare 
din lume.

Miniștrii au evidențiat importanța 
și deplina actualitate a pozițiilor și 
prevederilor înscrise in „Declarația 
privind continua întărire a prieteniei 
frățești și aprofundarea colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria", semnată 
la cel mai înalt nivel, în septembrie
1977.

Miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Bulgaria și-au expri
mat satisfacția față de rezultatele 
convorbirilor și au reafirmat dorința 
reciprocă de a continua întîlnirile și 
consultările fructuoase dintre cele 
două părți.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Bulgaria, Petăr 
Mladenov, l-a invitat pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
să efectueze o vizită oficială de prie
tenie în Bulgaria. Invitația a fost ac
ceptată cu satisfacție.

★
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu, cu soția. Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, de funcționari superiori din 
M.A.E.

Au fost prezenți Trofin Simedrea, 
ambasadorul României la Sofia, și 
Petăr Danailov, ambasadorul Bul
gariei la București. (Agerpres).



SCINTEIA —■ duminică 5 februarie 1978 PAGINA 5

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
CALDE URĂRI DE PE TOATE MERIDIANELE LUMII

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Este o mare plăcere pentru mine să folosesc prilejul zilei de 

naștere a Excelenței Voastre să vă transmit dumneavoastră, din 
inimă, în numele meu și al Consiliului de Miniștri, felicitările 
noastre, împreună cu cele mai sincere urări de fericire și sănătate 
personală, precum și de prosperitate poporului prieten al Republicii 
Socialiste România.

MAMDOUH SALEM
Prim-ministru al Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă transmitem sincere 

felicitări, împreună cu urări de prosperitate pentru țara dumnea
voastră.

KENZO KONO
Fost președinte al Camerei Consilierilor 

a Dietei Japoneze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Frontului Unității Socialiste
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă 

dorim multă sănătate pentru a vă continua activitatea consacrată 
dezvoltării României și progresului poporului român.

SECRETARIATUL NAȚIONAL
AL MIȘCĂRII DEMOCRATICE PORTUGHEZE

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

cietăților de Cruce Roșie adresează cele mai călduroase felicitări 
protectorului și conducătorului Crucii Roșii din Republica Socia
listă România, distinsă gazdă la București a celei de-a XXIII-a 
Conferințe internaționale a Crucii Roșii, eveniment memorabil în 
istoria mișcării noastre.

ADEFARASIN
Președinte

BEER
Secretar general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

celenței Voastre, am deosebita plăcere de a vă adresa felicitările 
mele cele mai călduroase și sincere urări de sănătate și fericire 
personală.

MOHAMMAD NAIM
Consilier special

al președintelui Republicii Afganistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, am onoarea să vă adresez, în numele Federației mondiale 
de studiere a viitorului și al meu personal, cele mai bune urări 
de sănătate, fericire și succes.

Activitatea dumneavoastră consacrată ameliorării situației omu
lui este, întotdeauna, marcată de viziunea dumneavoastră asupra 
viitorului.

Bucureștiul este una din capitalele care și-au pus amprenta asupra 
tinerei istorii a Federației 'mondiale pentru studierea viitorului.

Cu înaltă considerație,
MAHDI ELMANDJRA

Președintele Federației Mondiale 
de studiere a viitorului

---------------------------------------------------

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, vă adresăm, în numele Asociației grecilor originari din 
România, cele mai bune urări-de sănătate și fericire personală, 
viață lungă și multă putere de muncă pentru îndeplinirea, misiunii 
de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată de poporul' prieten 
român.

ZAMFIR PUNGHIS
Președinte

Asociația grecilor originari din România

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Excelenței Sale
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, în numele asociației pe care am onoarea s-o prezidez șl al 
meu personal, rog pe Excelența Voastră să primească expresia 
călduroaselor noastre felicitări, împreună cu urările de succese tot 
mai mari în activitatea dumneavoastră politică dedicată realizării 
cit mai rapide a obiectivelor de dezvoltare economică și socială a 
țării, pe care cu înțelepciune o conduceți, precum și păcii în lume.

FRANCESCO MOLLO
Președintele Asociației italo-române 

■ „Vasile Alecsandri" din Torino

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, vă rog să primiți felicitările mele cele mai călduroase, 
precum și cele mai sincere urări de fericire, pentru bunăstarea 
poporului român și dezvoltarea ascendentă a relațiilor de priete
nie și cooperare între popoarele grec și român.

Voi păstra întotdeauna cu plăcere amintirea întîlnirii cu dum
neavoastră și mă bucur de. a fi avut posibilitatea și onoarea să 
cunosc o personalitate atît de remarcabilă, a cărei activitate neobo
sită, pusă în slujba păcii și înțelegerii în lume, am urmărit-o cu 
multă încredere.

PAUL VARDINOYANNIS
Fost ministru — Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Confederați^ Oamenilor Muncii din Ecuador vă transmite un 

salut frățesc și revoluționar cu ocazia celei de-a 60-a aniversări 
a zilei dumneavoastră de naștere, împreună cu urări de succes 
în construcția socialismului și de fericire personală.’

Cu salutări frățești,
JUAN VASQUEZ

Președintele
Confederației Oamenilor Muncii din Ecuador

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere,

Vă urăm, domnule președinte, sănătate, iar României un viitor 
prosper.

SHIRO SUZUKI
Secretar general 

al Asociației de prietenie 
Japonia — România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

de naștere, vă felicităm în numele muncitorilor sudanezi și vă 
transmitem, dumneavoastră și poporului român, cele mai bune 
urări. Sperăm ca acest an să constituie o nouă etapă în extin
derea legăturilor dintre țările și popoarele noastre, în folosul 
cauzei dezvoltării și progresului.

Al dumneavoastră sincer, '
ABDALLAH GHINAWI

Președintele Comitetului Executiv 
al Federației Sindicatelor Oamenilor Muncii 

din Sudan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Frontului Unității Socialiste

Uniunea Democratică a poporului finlandez vă felicită cordial 
cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere. Avem vii în amintire 
marile dumneavoastră realizări în lupta antifascistă, în cirmuirea 
acțiunii de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și realizarea raporturilor de prietenie și colaborare între țările și 
popoarele noastre.

Uniunea Democratică a poporului finlandez
ELE ALENIUS

Președinte
J.ORMA HENTIL

Secretar general

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

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

naștere, transmit Excelenței Voastre, în numele Congresului Sta
telor Unite Mexicane, felicitările noastre, precum și urări de fe
ricire, pentru dumneavoastră și întreaga familie.

Noi, parlamentarii mexicani, dorim ca activitatea dumneavoas
tră să continue să dea roade în folosul principiilor autodetermină
rii, independenței, libertății, păcii și cooperării intre popoarele 
lumii.

Transmitem, de asemenea, urări de fericire și progres eroicului 
popor român.

Cu respect,
RODOLFO GONZALEZ GUEVARA

Deputat;
Președintele Comisiei Permanente 

a Congresului Statelor Unite 
Mexicane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării vîrstei de 60 de ani, vă transmitem, în 

numele C.C. al M.A.P.A.M. și al nostru personal, sincere felicitări 
și urări de mulți ani îmbelșugați, cu sănătate*  progres continuu în 
munca de construire a socialismului, pentru a face din România 
un stat tot mai prosper și mai. înfloritor. De asemenea, mult succes 
pe calea ce o duceți pentru promovarea păcii.

MEIR TALMI
* Secretar general al M.A.P.A.M.

VICTOR SEMTOV
Secretar politic al M.A.P.A.M.

PEREȚ MERHAV
Secretarul Departamentului relațiilor internaționale

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘJtSCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
Vă rog să primiți felicitările mele și cele mai bune urări cu 

ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței 
Voastre.

îmi voi aminti mereu de amabilitatea cu care m-ați primit cu 
ocazia vizitelor mele la București, atît atunci cind am fost în gu
vern. cît și in opoziție.

Numeroșii dumneavoastră prieteni de aici așteaptă cu multă 
plăcere vizita de stat la Londra in cursul> acestui an.

Al dumneavoastră sincer,
JULIAN AMERY

i Fost ministru — Marea Britanie

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia împlinirii vîrstei de 60 de ani, ne permitem să vă 
transmitem multă sănătate, fericire și „La mulți ani !“. Noi, cetă
țeni austrieci de origine română, urmărind cu atenție și bucurie 
succesele obținute de România pe plan economic, sub înțeleaptă 
dumneavoastră conducere, sintem mîndri de patria noastră mamă 
și-i dorim prosperitate tot mai mare. Ne simțim datori să fim în
totdeauna alături de poporul român și vă asigurăm de întreaga 
noastră loialitate. Asociația „Unirea" va continua să acționeze pentru 
realizarea unei înțelegeri juste a situației din România și pentru 
dezvoltarea relațiilor prietenești, sincere, între Austria și România.

In numele Asociației „Unirea", prietenii României din Austria, 
vă dorim încă o dată multă sănătate, fericire și viață îndelungată, 
în fruntea poporului român.

Cu tot respectul,
Asociația „Unirea" (Austria) 

Președinte,
VINZENZ PRZYPOLSKI

Vicepreședinte,
Dipl. ing. ȘTEFAN LOGIGAN

Pxrplpnfpi Snip
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, vă adresăm cele mai bune urări.
Uniunea Centrală 

a Sindicatelor din Finlanda 
. Președinte,

PEKKA OIVIO
Vicepreședinte,

OLAVI HĂNNINEN

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Grupului parlamentar „Prietenii României", doresc 
să vă adresez, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere, urările noastre sincere de sănătate, pentru 
Ca poporul român să beneficieze în continuare de marile avantaje 
ale inteligenței dumneavoastră, ilustrate pe deplin în succesele 
deosebite obținute pînă în prezent, spre binele României socia
liste.

CARLOS LUIS FERNANDEZ FALLAS
Secretar al Adunării Legislative din Costa Rica

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, vă rog să primiți urările mele cordiale de fericire și 
succes în conducerea poporului dumneavoastră.

Apreciez sincer profunda cunoaștere de către dumneavoastră a 
problematicii dificile și complexe cu care este confruntată omenirea 
și concepția dumneavoastră privind imperativul realizării efective a 
dezarmării și cooperării între popoare — condiții fundamentale 
pentru instaurarea unei noi ordini internaționale.

■ La fel ca mulți alții, îmi exprim încrederea că eforturile dum
neavoastră dedicate acestor idealuri vor fi încununate de . succes.

Cu respectuoase salutări,
AURELIO PECCEI

Președintele Clubului de la Roma

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, Grupul de Intervenție Socialistă din Portugalia are plă
cerea să vă felicite și să vă transmită sănătate și succese în acti
vitatea dumneavoastră.

JORGE SAMPAIO
Președinte

Grupul de Intervenție Socialistă 
din Portugalia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România...
' Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a Exce- . 
lentei Voastre, doresc să vă adresez viile mele felicitări, împreună 
cu urările- pentru continuarea fericită a înaltei dumneavoastră mi
siuni, pentru fericirea poporului român, prieten al poporului 
francez.

Senator PIERRE-CHRISTIAN TAITTINGER
Franța

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, Congresul Muncii vă transmite un salut frățesc, dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducător remarcabil al cla
sei muncitoare, al poporului român, care, sub îndrumarea dum
neavoastră, este angajat în construirea socialismului și vă urează 
viață îndelungată și multe succese.

Congresul Muncii din Mexic
Avocat YESUS MARTINEZ GORTARI

Președinte
RAMIRO RUIZ MADERO

Coordonator general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu prilejul împlinirii virstei de 60 de ani, vă transmit cele mai 

bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român prosperitate 
și noi succese în toate domeniile.

Amintindu-mi cu plăcere de vizita mea în România, vreau să 
exprim convingerea că discuțiile de la București vor contribui la 
dezvoltarea pe mai departe a relațiilor noastre, spre binele am
belor țări și popoare.

IGAEL HURWITZ
Ministrul industriei, comerțului 

și turismului al Israelului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
Aniversarea celor 60 de ani de viață ne oferă foarte plăcuta 

ocazie nouă, cetățenilor de origine română din Uruguay, pe care 
vicisitudinile istoriei ne-au dus departe de plaiurile natale, să fim 
alături de dumneavoastră, să împărtășim bucuria unor mari îm
pliniri și să vă adresăm cele mai călduroase felicitări, să vă urăm 
mulți ani, sănătate și fericire, dumneavoastră și familiei dumnea
voastră, multă putere de muncă, pe care să o puneți, ca și pînă 
acum, în slujba înfloririi patriei străbune, fericirii, independenței 
și libertății poporului nostru, a cauzei păcii și colaborării dintre 
toate națiunile lumii. s s

Sintem mîndri că ne-am născut în sinul acestui popor ale cărui 
înalte aspirații și idealuri le întruchipați dumneavoastră, domnule 
președinte, simbol și temelie al zilei de mîine pentru întreaga na
țiune română.

La mulți ani !
COMITETUL ROMÂNILOR REZIDENȚI 

ÎN URUGUAY

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, în numele Senatului Academiei și al nostru personal, îmi 
permit să vă exprim sentimente de sinceră admirație pentru neobo
sita dumneavoastră activitate de apărare a valorilor umane ale po
porului român, păstrător al milenarei tradiții latine, activitate căreia 
i-am dat o înaltă apreciere, cu ocazia a numeroase întilniri cultu
rale frățești pe plan internațional, în Italia și in România.

Exprim călduroase felicitări pentru permanenta dumneavoastră 
angajare în garantarea demnității pe care o merită poporul român 
și în crearea unui climat de pace, înțelegere și colaborare intre 
toate popoarele lumii.

Cu sentimente de profund respect,

FRANCESCO GLIGORA
Președintele Academiei Internaționale 

de Propagandă Culturală
(Roma)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

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

naștere, doresc să vă adresez urarea tinerilor comuniști italieni. 
Ne este plăcut, cu acest prilej, să reînnoim sentimentele de prie
tenie și de solidaritate care ne leagă de tineretul și poporul 
României.

Secretarul național al Federației 
Tineretului Comunist Italian,

MASSIMO D'ALEMA
I Membru al Direcțiunii P.C.I.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

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

naștere, Secretariatul Uniunii Internaționale a Studenților vă 
adresează cele mai calde felicitări, precum și cele mai sincere 
urări de sănătate, fericire și mult succes în activitatea dumnea
voastră, pusă în slujba intereselor poporului, tineretului și studen
ților români, care construiesc societatea socialistă multilateral dez
voltată și militează, alături de toate forțele progresiste, pentru o 
lume mai bună.

SECRETARIATUL UNIUNII INTERNAȚIONALE 
A STUDENȚILOR

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Partidul Radical-din Chile, aflat in clandestinitate, transmite 

salutul său frățesc tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu ocazia celei 
de-a 60-a aniversări și roagă să primească sentimentele de recu
noștință ale poporului chilian, împreună cu mulțumirile adresate 
guvernului și poporului român pentru ajutorul și dovezile de so
lidaritate acordate.

COMISIA POLITICĂ A PARTIDULUI
RADICAL DIN CHILE

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
Fiind în preajma zilei de 26 ianuarie, cînd dumneavoastră 

împliniți vîrsta de 60 de ani, îmi este plăcut să vă transmit cele 
mai cordiale felicitări.

Această aniversare semnifică o viață de angajare patriotică 
pentru binele poporului din România.

împreună cu felicitările mele, «vă rog să primiți cele mai res
pectuoase salutări.

JOAQUIM GAMBOA PASCOE
Președintele Marii Comisii a Senatului 

din Mexic ,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Din partea Asociației generale a rezidenților coreeni în Japonia 

și în numele meu, transmitem felicitările noastre cele mai căl
duroase Excelentei Voastre cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a 
zilei dumneavoastră de naștere. Ferm convinși că Excelența Voastră 
va sprijini și în viitor lupta poporului coreean pentru o reunificare 
independentă a țării, permiteți-mi să exprim urările mele cele mai 
bune de sănătate Excelenței Voastre și de noi succese în activitatea 
dumneavoastră nobilă pentru o țară prosperă și dezvoltată.

HAN DUK SU
Președintele 

Comitetului Central Permanent 
al Asociației generale a rezidenților 

coreeni în Japonia
— Tokio —

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Executiv al Asociației de prietenie Israel- 

România, al membrilor asociației noastre, dind expresie sentimen
telor nutrite de întreaga populație israeliană, vă transmitem, dom
nule președinte, cele mai călduroase felicitări cu prilejul împlinirii 
a 60 de ani de viață. Asociația noastră dă o înaltă apreciere marilor 
realizări obținute de poporul român in dezvoltarea multilaterală a 
țării, contribuției dumneavoastră deosebite la statornicirea unei păci 
trainice și drepte în Orientul Mijlociu, la sprijinirea eforturilor în
dreptate spre realizarea acestui obiectiv nobil.

Ne este binecunoscută, activitatea dumneavoastră neobosită pentru 
dezvoltarea. în spiritul principiilor dreptății și justiției care stau la 
baza politicii extefne a României, a înțelegerii și colaborării reci
proc avantajoase între țările și popoarele noastre pentru care mili
tează și asociația noastră.

Vă dorim, stimate domnule președinte, multă sănătate și fericire 
și mulți ani de viață pentru binele poporului român, al cauzei păcii 
și înțelegerii între popoare.

ITZAK KORN
Președinte al Asociației de prietenie 

Israel-România
AMIR BEN AMI

Vicepreședinte al Asociației 
de prietenie Israel-România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate Nicolae Ceaușescu,
Dumneavoastră sărbătoriți la 26 ianuarie 60 de ani de viață. 

Vă felicit in modul cel mai cordial, cu acest prilej. Prin angaja
mentul dumneavoastră pentru principiile politicii autonome și 
dreptul fiecărui popor și al fiecărei țări de a decide singure de 
ele însele ați adus, după aprecierea mea, o contribuție de seamă 
la ideea destinderii și securității în Europa. De asemenea, în țara 
dumneavoastră ați reușit să inițiați și să dați imbolduri unei dez
voltări economice remarcabile în ultimii ani.

îmi amintesc cu deosebită plăcere de întîlnirea impresionantă 
și schimbul de păreri pe care am putut să le avem cu dumnea
voastră, cu prilejul vizitei în țara dumneavoastră a unei delegații 
a Partidului Socialist Elvețian.

Vă urez, pentru viitor, numai bine și îndeosebi să puteți con
tinua dezvoltarea independentă a României. Sper că dreptul*  fie
cărui popor și fiecărei țări de a decide de ele însele va putea fi 
apărat în interesul destinderii, securității și păcii în Europa și că 
în toate țările vor putea fi lărgite libertatea, drepturile omului 
și bunăstarea poporului. Vă urez succes în eforturile dumnea
voastră îndreptate spre acest țel.

în acest sens, rămîn al dumneavoastră, cu cele mai bune salu
tări și urări,

Dr. ARTHUR SCHMID
Președintele Comisiei de politică externă 

a Partidului Socialist Elvețian

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, am plăcerea de a vă ura viață îndelungată, iar poporului 
român noi realizări și multă prosperitate.

Cu sincere sentimente de respect,

PIERRE GEMAYEL
I Președintele

Partidului Kataeb din Liban
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INSTALAREA PREȘEDINTELUI REPUBLICII SRI LANKA
Excelenței Sale
Domnului JUNIUS RICHARD JAYAWARDENE

Președintele Republicii Sri Lanka
Cu prilejul Investirii dumneavoastră. In Înalta funcție de președinte al 

Republicii Sri Lanka, precum și al Zilei naționale a Republicii Sri Lanka 
vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări, iar poporului dumnea
voastră multă prosperitate și bunăstare.

îmi exprim încrederea că bunele relații de prietenie șl cooperare sta
tornicite între Republica Socialistă România și Republica Sri Lanka, conlu
crarea dintre ele pe tărîmul vieții internaționale se vor dezvolta șl întări 
necontenit, spre binele popoarelor român și sri-lankez, în interesul păcii și 
colaborării generale, al instaurării unei noi ordini economice în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

COLOMBO 4 (Agerpres). ■— La 
Colombo a avut loc la 4 februarie 
ceremonia Instalării oficiale a Iul 
Junius Richard Jayawardene în func
ția de președinte al Republicii Sri 
Lanka. în mesajul adresat națiunii, 
președintele J. R. Jayawardene afir
mă că țara este angajată în transpu
nerea In viață a unui program na
țional de dezvoltare fără precedent. 
Extinderea suprafețelor agricole, 
crearea de noi locuri de muncă, spo-

în conformitate cu noua consti
tuție a țării, în Sri Lanka a fost 
instalat primul președinte al repu
blicii, marcîndu-se astfel trecerea 
la sistemul prezidențial.

De la cucerirea independenței. In 
1948, poporul din Sri Lanka a des
fășurat o intensă activitate In ve- 
.derea depășirii rămînerii în urmă 
generate de îndelungata dominație 
străină. La 22 mai 1972 a fost abolit 
statutul de dominion, iar țara s-a 
proclamat republică, reluîndu-șl 
tradiționalul nume de Sri Lanka 
(„Țara fericirii").

Tînăra republică cunoaște In ul
timii ani importante prefaceri în
noitoare. Prin valorificarea superi-

Adunarea festivă de la Tașkent 
consacrată împlinirii a 30 de ani de la semnarea 
primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență 

mutuală dintre România și U.R.S.S.
MOSCOVA 4 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Casa cine
aștilor din orașul Tașkent a găz
duit adunarea festivă a reprezentan
ților oamenilor muncii din capitala, 
uzbecă, consacrată împlinirii a 30 de 
ani de la semnarea primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Uniunea 
Sovietică.

In fața celor aproape 500 de parti
cipant la adunare, au luat cuvîntul, 
evocînd dezvoltarea ascendentă a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și U.R.S.S., în spiri
tul tratatului semnat în turnă cu trei 
decenii și al prevederilor celui în vi
goare intre cele două țări, T.S. Sa- 
dikov, prim-secretar al unuia din 
comitetele raionale de partid din 
Tașkent. prof. A. Muhamedov, pre
ședintele filialei uzbece a Asociației 
de prietenie sovieto-română, I. Sulta
nov, redactor la ziarul de limbă 
uzbecă din republică, L. Popovski, 
studentă ia institutul pedagogic din 
localitate, H. Kamalov, vicepreședin
te al Comitetului executiv al Sovie
tului orășenesc Tașkent. Vorbitorii 
au adresat felicitări călduroase 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, cu prilejul ani
versării a 60 de ani de viață, trans
mit îndu-i urări de noi succese im
portante în activitatea sa, pusă în
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Schi și dioptrii
Oare cine a spus că bogatul nu-l crede pe sărac? Ori câ sătulul 

nu-l înțelege pe flămînd? Sau că împărțirea lumii în avuțl și mizeri 
nu-l preocupă pe înstăriți? Că aceștia nu doresc, frenetic, să arunce 
punți peste prăpăstiile suferinței, să ridice poduri peste abisurile de 
foame și sete?

...Este adevărat, în elegantul oraș de pe țărmurile lacului albastru, 
străjuit de piscurile diamantine cu cochetele stațiuni de schi pentru 
milionarii bronzați de soarele alpin, cuvîntul țărilor sărace care au 
cerut o soluționare sau ușurare a datoriilor lor a sunat penibil și 
distonant — ca intruziunea unui zdrențăros desculț într-un salon de 
bal, printre fracuri strălucitoare șl cape de chinchilla.

„Nu a sosit încă timpul unei soluționări globale a problemei da
toriilor țărilor sărace" — a răspuns, citat exact, purtătorul de cuvînt 
al țărilor Industrializate, la sesiunea Consiliului pentru comerț șl 
dezvoltare al U.N.C.T.A.D.

De ce nu a sosit încă timpul ? Pentru că este încă timpul sezo
nului de schi pe povîrnișurile sclipitoare ale Mont Blancului ? Sau 
pentru că abisurile suferinței nu sînt încă destul de adinei ?

Nu. Pentru că — a fost răspunsul — mal întîi „trebuie Identifi
cate problemele acestor datorii". Nu dimensiunile — care sînt 
foarte mari — 200 de miliarde de dolari. Sau foarte mici — doar 
jumătate din cheltuielile înarmărilor într-un an.

Trebuie identificate, în special, cauzele. De ce sînt acuzate 
spolierea multiseculară, foarfecele prețurilor, exportul masiv de criză 
și inflație? Trebuie de văzut, mal întii, dacă nu cumva decalajele 
au crescut din ierburile savanelor ori au căzut din ceruri, asemeni 
meteoriților, pe capul popoarelor în speță. Să se constituie, de 
aceea, un comitet ministerial care să investigheze. Iar ca investi
gația să fie mai operativă și mal penetrantă, aceleași țări au anun
țat, după cîteva zile, că în comitetul ministerial nu vor mai trimite 
miniștri. Ajunge și personal diplomatic de rang Inferior.

Poate insă spune cineva că sătulul nu-l crede pe flămînd, că 
bogatul nu-l înțelege pe sărac?

Ar însemna să vorbim cu păcat. Pentru că, în aceleași zile, a 
devenit cunoscut „Raportul general asupra problemelor structurale 
regionale în Comunitatea europeană". Folosind un sistem procentual, 
experții avertizează, cu vie îngrijorare, umanitatea contemporană 

.asupra decalajelor din codrul C.E.E.: nivelul produsului național 
marchează deosebiri și discrepanțe — de la 40 Ia 160 de puncte
— între situația de la poalele Vezuviului, cea din împrejurimile
Westminsterului sau din jurul turnului Eiffel. >

iar concluzia raportului sună grav, aproape lugubru: „trebuie 
luate măsuri urgente, perspectivele de viitor se anunță sumbre 
pentru decalajul prosperității".

Teribilă, zguduitoare situație. într-adevăr, aci este urgența. Pen
tru celelalte decala|e încă n-a sosit timpul.

în țările respective, nivelul mediu al produsului pe locuitor este 
de circa 4 500 de dolari. în Mali, este de 70 de dolari, în Burundi
— 80, în Ciad — 90. De fapt, în cîteva zeci de țări nu depășește 200 
de dolari.

Nici cît prețul unor ghete de schi.
...Milionarii, bronzați de soarele alpin, săgetează multicolor 

pîrtiile de pulbere argintie, de zăpadă și arginți, ale Mont Blancului.
Un om politic lucid spunea: „Trebuie să vedem în decalajele 

economice un exploziv mai periculos pentru omenire decît explo
zivul nuclear".

Dar pentru a vedea clar, trebuie ca miopia să fie corectată, 
Or, ochelarii de schi nu au dioptrii.

N. CORBU

rirea eficienței sectoarelor productive 
In industrie, îmbunătățirea asistenței 
sociale și dezvoltarea învățămintului, 
construirea de locuințe sînt cîteva din 
domeniile cărora guvernul le acor
dă prioritate. Sîntem hotărîți să mo
bilizăm toate resursele de care dis
punem pentru a realiza obiectivele 
pe care ni le propunem cu mijloace 
democratice și într-un climat de 
pace și securitate — se spune în me
saj.

»

oară a resurselor naturale ale țării, 
s-au obținut importante rezultate 
în dezvoltarea economico-socială.

între România și Sri Lanka s-au 
stabilit de-a lungul anilor relații 
de prietenie și colaborare multila
terală, care cunosc un curs ascen
dent. Stimulate de contactele la 
nivel înalt, de schimburile de vi
zite oficiale, raporturile economice 
și tehnico-științifice s-au extins 
continuu. întărirea și pe viitor a 
prieteniei și colaborării dintre 
România și Sri Lanka corespunde 
întru totul năzuințelor și preocupă
rilor ambelor popoare, cauzei păcii, 
progresului și înțelegerii în lume.

slujba prosperității țării și a poporu
lui român, dezvoltării permanente a 
legăturilor de prietenie frățească și 
colaborare multilaterală între popoa
rele României și U.R.S.S. în numele 
participanților la adunare, al tuturor 
oamenilor muncii din republica noas
tră — a spus președintele Filialei 
uzbece a A.P.S.R. — adresăm remar
cabilului conducător al Partidului 
Comunist Român și președinte al 
României socialiste călduroase fe
licitări și expresia sentimentelor 
noastre de stimă și prețuire pentru 
conferirea de către Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a înaltei 
distincții Ordinul „Lenin", ca re
cunoaștere a meritelor și contribuției 
sale la dezvoltarea prieteniei și cola
borării sovieto-române.

La adunare a luat, de asemenea, 
cuvîntul Ion Cumpănașu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., conducă
torul delegației A.R.L.'U.S. care a 
participat la manifestările organizate 
în U.R.S.S. cu- prilejul aniversării ă 
trei decenii de la semnarea primului 
tratat româno-sovietic.

★
Cu prilejul celei de-a 30-a ani

versări a primului Tratat de prie
tenie. colaborare și asistență mutua
lă dintre România și Uniunea So
vietică. ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București. V. I. Drozdenko, a 
rostit o cuvîntare la posturile de 
radio și televiziune.
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LUCRĂRILE COMITETULUI PREGĂTITOR Al SESIUNII
SPECIALE A 0. N. U. CONSACRATE DEZARMĂRII 

Propunerile României, puncte de referință 
pentru viitoarele negocieri

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Lucrările Comitetului pregătitor al 
sesiunii speciale a Adunării Generala 
a O.N.U. consacrate dezarmării au 
intrat într-o nouă fază — aceea a 
redactării proiectelor de documente 
ce urmează să fie adoptate la se
siunea programată în primăvara a- 
cestui an.

La propunerea României, sprijini
tă de numeroase țări nealiniate, in 
curs de dezvoltare, s-a hotărît con
stituirea unor grupuri și subgrupuri 
de redactare, cu participarea tutu
ror delegațiilor interesate, care să 
definitiveze secțiunile din documen
tele respective. Negocierile în cadrul 
acestor organisme de lucru au Ioc pe 
baza unui tabel comparativ întocmit 
de Centrul O.N.U. pentru dezarmare, 
pe baza propunerilor prezentate de 
diverse state.

REUNIUNEA DE LA BELGRAD

Consens asupra necesității de a intensifica 
activitatea de redactare a documentului final

BELGRAD 4 — Trimisul special 
Agerpres transmite : în ședința 
plenară de vineri a reuniunii de la 
Belgrad, șeful delegației franceze a 
prezentat poziția guvernului său în 
problemele dezarmării și, în acest 
context, a făcut cunoscută inițiativa 
Franței de convocare a unei confe
rințe europene de dezarmare, la 
care să participe toate țările conti
nentului, S.U.A. șl Canada și care 
să-și desfășoare întreaga activitate 
pe baza regulilor și normelor demo
cratice de procedură ale Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa.

în intervenția sa, șeful delegației 
sovietice a reafirmat poziția guver
nului său privind importanta laturii 
militare a securității europene, insis- 
tînd ca reuniunea de la Belgrad să 
se pronunțe asupra problemelor fun
damentale ale dezarmării și dezanga
jării militare în Europa.

în cursul aceleiași ședințe s-a 
convenit ca, tncepînd de săptămîna 
viitoare, să se intensifice consultările 
și contactele de lucru asupra tuturor 
problemelor care fac obiectul reuniu- 

ORIENTUL MIJLOCIU
® Sosirea în S.U.A. a președintelui Anwar El Sadat © Președin
tele Hua Kuo-fen a primit pe trimisul special al șefului statului 

egiptean © Reuniunea la nivel înalt de la Alger
WASHINGTON. — în cadrul tur-

neului pe care-1 Întreprinde în mai 
multe țări, președintele R. A. Egipt, 
Anwar El Sadat, a sosit sîmbătă la 
Washington. într-o alocuțiune rostită 
cu prilejul sosirii președintelui Egip
tului, președintele S.U.A., Jimmy 
Carter, referindu-se la convorbirile, 
americano-egiptene ce vor' avea loc, 
a declarat că acestea vor „constitui 
o ocazie pentru a discuta de o ma
nieră cuprinzătoare calea cea mai 
bună nu numai pentru a asigura 
elanul convorbirilor de pace, dar și 
pentru a le stimula". Președintele 
american a confirmat încă o dată 
angajamentul S.U.A. de „a juca un 
rol activ în favoarea negocierilor 
destinate să ducă la o soluționare 
pașnică".

La rîndul său, președintele Egip
tului, Anwar El Sadat, a spus că a 
venit în S.U.A.. pentru a continua 
misiunea sa de pace. După ce a 
reafirmat atașamentul Egiptului atit 
la respectarea drepturilor omului și 
a demnității sale, cît și la dreptul 
fiecărui popor la autodeterminare, 
președintele Sadat a subliniat că 
„este timpul să ne mobilizăm efor
turile în vederea instaurării unei 
păci solide". El și-a exprimat con
vingerea că întrevederile care vor 
avea loc în timpul vizitei vor relansa 
procesul spre pace și vor da un nou 
impuls eforturilor in vederea ajun
gerii la o soluție globală a conflic
tului israeliano-arab. Pe de altă 
parte, el a insistat asupra dreptului 
palestinienilor la autodeterminare.

PEKIN. — Hua Kuo-fen, președin
tele C.C. al P.C. Chinez, premier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
a primit sîmbătă pe Hassan El To- 
hamy, trimis special al președintelui 
egiptean Anwar El Sadat, viceprim- 
ministru și consilier pentru proble
mele politice al președintelui Egiptu
lui. care se află la Pekin pentru con
vorbiri cu conducătorii de stat ai 
tării-gazdă. Cu prilejul Întrevederii
— menționează agenția China Nouă
— oaspetele a înminat președintelui 
Hua Kuo-fen un mgsaj • din partea 
președintelui Sadat.

ALGER 4 (Agerpres). — Referin
du-se la întîlnirea la nivel înalt care

agențiile de presă transmit:
Plenara C.C. al P.C. din 

ECUadOr a ana^izat Situația poli
tică din țară și sarcinile comuniști
lor. Raportul la plenară a fost pre
zentat de secretarul general al parti
dului, Pedro Antonio Saad. Plenara 
a apreciat favorabil rezultatele re
centului referendum privind noua 
constituție, care a reprezentat o lo
vitură puternică dată planurilor oli
garhiei și altor cercuri exploatatoare 
de a-și perpetua dominația în țară.

La Berlin a avut loc o 
convorbire între Erich BonGcker> 

.secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
și Martin Gunnar Knutsen, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Norvegia. în comunicatul comun dat 
publicității la încheierea convorbirii 
se arată că au fost examinate proble
me privind activitatea celor două 
partide, precum și chestiuni interna
ționale.

Vizita în Nepal a vice- 
premierului Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze. La Kat_

Pînă în prezent, Centrul O.N.U. a 
alcătuit primul tabel de acest gen 
referitor la Declarația asupra dezar
mării. în acest material de lucru, 
ideile cuprinse în documentul prezen
tat de România privind Declarația 
asupra dezarmării sînt reflectate pe 
larg, ele constituind elemente de 
referință pentru negocieri.

în următoarele zile vor fi difuzate 
încă două tabele comparative, elabo
rate de Centrul O.N.U. pentru Pro
gramul de măsuri și structurile de 
negociere.

întrucît tara noastră a prezentat lri 
comitete documente de lucru pentru 
toate secțiunile, ideile românești vor 
figura și în viitoarele materiale 
elaborate de Centrul O.N.U. pentru 
dezarmare.

nil, astfel Incit procesul de redactare 
să se accelereze și să poată fi finali
zat cit mai curind documentul de în
cheiere al reuniunii.

în organul de lucru care se ocupă 
de redactarea textelor privind coope
rarea în domeniile economiei, științei 
și tehnicii și mediului înconjurător, 
în ședința de vineri s-a convenit asu
pra unui text referitor la condițiile 
de muncă și de viată ale muncitori
lor imigranți, pornindu-se de la o 
propunere prezentată în acest sens 
de delegațiile Greciei, Italiei. Portu
galiei, Spaniei, Turciei și Iugoslaviei. 
Formulările convenite recomandă ca 
țările primitoare de muncitori imi
granți și țările de origine să-și in
tensifice contactele lor în vederea 
găsirii de soluții comune pentru pro
blemele cele mai urgente ale munci
torilor imigranți. în formulările con
venite se menționează că țările de 
origine și țările primitoare vor de
pune noi eforturi pe toate căile. în 
vederea îmbunătățirii situației mun
citorilor imigranți, inclusiv în scopul 
promovării drepturilor lor economice, 
sociale și umanitare.

se desfășoară la Alger și la care 
participă șefii de stat ai Algeriei, 
Siriei, Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, R.D.P. a Yeme
nului și președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.). Abdela
ziz Bouteflika, ministrul algerian al 
afacerilor externe și purtătorul de 
cuvînt al reuniunii, a declarat că au 
fost adoptate principalele idei ale 
declarației finale și a fost hotărît 
planul de acțiune politică și diploma
tică, ce prevede în esență întărirea 
„prin toate mijloacele" a rezistentei 
palestiniene și a raporturilor orga
nice dintre Siria și O.E.P. în legă
tură cu poziția acestor țări față de 
președintele Anwar El Sadat, mi
nistrul algerian al afacerilor, externe 
a precizat : ,,Căile noastre sînt de 
acum înainte paralele".

Răspunzlnd unei întrebări. Abde
laziz Bouteflika a spus că „ușile ră- 
mîn larg deschise unei eventuale 
contribuții a Irakului la lucrările a- 
cestei reuniuni. El a menționat că a- 
ceastă țară nu a fost încă informată 
despre rezultatele intîlnirii la nivel 
înalt de la Alger, deoarece lucrările 
ei nu s-au încheiat.

Un comunicat al misiunii vietnameze 
la Națiunile Unite

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent al Re
publicii Socialiste Vietnam la O.N.U. 
a respins cererea guvernului ameri
can de a părăsi Statele Unite și a 
anunțat că va continua să-și exercite 
funcțiile pe lîngă organizația interna
țională — se arată intr-un comunicat 
dat publicității de către misiunea 
vietnameză adresat secretarului ge
neral al O.N.U. și tuturor statelor 
membre. „Hotărîrea guvernului ame
rican este total inacceptabilă, afirmă 
comunicatul. Ea este o gravă ofensă 
la adresa R. S. Vietnam, membră a 
O.N.U.. și o sfidare a Organizației 
Națiunilor Unite și a opiniei publice 
din lume".

b o b isS

mandu, regele Birendra al Nepalului 
a avut o convorbire, în cursul zilei 
de vineri, cu Den Siao-pin, vicepre- 
mier al Consiliului. de Stat al R. P. 
Chineze, aflat în vizită oficială de 
prietenie in capitala nepaleză. Cu 
acest prilej, suveranului Nepalului 
i-a fost transmis un mesaj din par
tea președintelui Hua Kuo-fen. Agen
ția China Nouă informează, totodată, 
că vicepremierul chinez a continuat 
convorbirile oficiale cu primul minis
tru al Nepalului și a participat la o 
conferință de presă.

Partidele de stingă din 
Franța ar cîȘi'S3 dacă alegerile 
parlamentare stabilite pentru mijlo
cul lunii martie ar avea loc acum, 
indică un sondaj ale cărui rezultate 
sint publicate de ziarele „Le Matin" 
și „Le Quotidien de Paris". Potrivit 
sondajului, stînga franceză ar obține 
51 la sută din sufragii, iar partidele 
actualei majorități guvernamentale 
numai 45 la sută din voturi.

La încheierea convorbiri
lor de la Paris dintre primul se~ 
cretar al Partidului Socialist Fran

în favoarea unei noi 
ordini economice 

internaționale■
GENEVA 4 (Agerpres). — La Ge

neva, institute universitare și de cer
cetări au organizat reuniuni consa
crate cercetărilor în domeniul știin
țelor sociale din România și fun
damentării politicii țării noastre in 
sprijinul noii ordini economice inter
naționale și în promovarea păcii și 
colaborării.

în acest cadru, prof. Mircea Mali- 
ța a tinut expuneri la Institutul de 
înalte studii internaționale, la Cen
trul pentru studiul organizațiilor in
ternaționale și la Centrul post
universitar de studii industriale cu 
privire la temele de mai sus, in care 
a fost reliefată concepția președin
telui Nicolae Ceaușescu și contribu
ția sa, bazate pe analiză și previziune 
științifică, la rezolvarea problemelor 
vitale ale omenirii, la instaurarea 
noii ordini economice internaționale 
și Ia edificarea unor relații democra
tice între state.

★
S-au încheiat lucrările sesiunii 

Comitetului pregătitor al Conferinței 
Națiunilor Unite pentru aplicarea 
științei și tehnologiei pentru progre
sul economic al țărilor în curs de 
dezvoltare. Conferința urmează să 
aibă loc la Viena. in august 1979. Co
mitetul pregătitor a adoptat o rezo
luție recomandind ca țările dezvolta
te și organizațiile internaționale să 
sprijine țările în curs de dezvoltare 
în aplicarea realizărilor tehnologice 
și științifice în diverse domenii.

în ce privește țările în curs de 
dezvoltare, unite în „Grupul celor 77", 
ele așteaptă ca viitoarea conferință 
de la Viena să reprezinte un nou pas 
în direcția stabilirii in lume a unei 
noi ordini economice internaționale, 
mai echitabile.

P. C. din Spania cere 
transpunerea in viață a 
Pactului de la Moncloa

Irttîlnire între premierul 
Adolfo Suarez 

șl Santiago Carrillo
MADRID 4 (Agerpres). — Pre

ședintele guvernului spaniol, Adolfo 
Suarez, l-a primit. la Palatul 
Moncloa, pe secretarul general al 
Partidului Comunist din Spania, San
tiago Carrillo. Secretarul general al 
P.C.S. și-a exprimat nemulțumirea în 
legătură cu faptul că guvernul ac
ționează foarte lent în ce privește 
transpunerea în viață a angajamen
telor asumate prin Pactul de la 
Moncloa (acord încheiat între guvern 
și partidele de opoziție în cadrul 
preocupărilor de consolidare a demo
crației în Spania). S. Carrillo i-a ce
rut premierului Suarez să convoace 
o întîlnire a conducătorilor partide
lor care au semnat pactul, în vederea 
examinării în comun a situației 
create.

Economia ungară în 1977
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — La 

Budapesta a fost dat publicității co
municatul privind îndeplinirea pla
nului economiei naționale a R. P. Un
gare în anul 1977. Venitul național 
al tării a crescut anul trecut cu 7,5—8 
la sută, față de 6—6,1 la sută cît 
prevedea planul, ajungind la suma de 
480 miliarde forinți. Creșterea pro
ducției a fost realizată. integral pe 
seama creșterii productivității muncii.

Sporul acumulărilor a fost consi
derabil mai mare decît sporul con
sumului. rezultat. în primul rind. al 
faptului că volumul investițiilor ca
pitale a crescut cu 13 la sută față 
de 4—5 la sută cit prevedea planul, 
în cadrul sumei alocate pe plan in
tern pentru dezvoltare și consum, a 
crescut ponderea alocațiilor pentru 
dezvoltare fată de anul precedent.

Comunicatul menționează, totodată, 
că în cadrul comerțului exterior un
gar preturile la mărfurile importate 
din țările nesocialiste au crescut mai 
repede decît preturile la produsele 
care se exportă în aceste țări.

Referindu-se la afirmațiile ameri
cane despre o așa-zisă activitate de 
spionaj in S.U.A. a unor oficialități 
diplomatice ale R. S. Vietnam, comu
nicatul relevă că guvernul american 
„a inventat acest pretext insolent 
pentru a-1 obliga pe ambasadorul Thi 
să părăsească Statele Unite. Această 
atitudine, adaugă comunicatul, este 
absolut contrară Cartel O.N.U. și 
acordului dintre O.N.U. și Statele 
Unite". Afirmînd din nou că guver
nul american „a proferat afirmații 
calomnioase împotriva R. S. Vietnam, 
comunicatul respinge categoric a- 
ceastă acțiune scandaloasă a guver
nului american, care aduce prejudi
cii normalizării relațiilor-dintre Viet
nam și Statele Unite".

B B B B B B

cez, Franțois Mitterrand, și președin
tele Partidului Social Democrat din 
R.F.G., Willy Brandt, a fost dată pu
blicității o declarație comună. în care 
se arată, între altele, că cele două 
formațiuni politice se pronunță pen
tru realizarea unei „ordini economice 
mondiale mai juste și mai eficace, 
bazată pe relații echitabile cu țările 
în curs de dezvoltare" și pentru ca 
C.E.E. să joace un rol mai mare în 
această direcție.

Șeful reprezentanței per
manente a R.D.G. în R.F.G. 
a avut, la Cancelaria federală a 
R.F.G., o convorbire asupra proiec
telor R.F.G. de a construi, în regiu
nea Gorleben, din landul Saxonia 
Inferioară, în imediata vecinătate a 
graniței cu R.D.G., a unei instalații 
de reciclare a combustibilului nu
clear folosit în centralele atomice și 
a unui depozit pentru deșeurile cu 
înaltă radioactivitate. El a atras a- 
tenția — informează agenția A.D.N. 
--- asupra faptului că o asemenea 
amplasare face ca riscul unor pri
mejdii ce ar putea decurge din func
tionarea instalațiilor să fie suportat

SOFIA

Cuvîntarea tovarășului Todor Jivkov 
Ia întîlnirea cu participanții la Conferința

Lutnd cuvîntul la întîlnirea Secre
tariatului C.C. al P.C. Bulgar cu 
participanții la cea de-a treia Con
ferință națională a tinerilor scriitori, 
tovarășul Todor Jivkov, prim-secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, a subliniat rolul important al 
intelectualității în rezolvarea proble
melor actuale ale construcției socie
tății socialiste dezvoltate în Bulga
ria.

Referindu-se la angajarea socială 
a tinerilor scriitori, vorbitorul a rea
mintit că la baza modelului lăsat de 
literatura progresistă bulgară se află 
principiul legăturii indisolubile între 
politică și literatură, între politică și 
artă. în continuare, după ce a vorbit 
despre necesitatea fidelității fată de 
popor a creatorilor de artă, despre 
participarea lor la lupta pentru con
struirea socialismului și despre răs
punderea care le revine față de po
por, Todor Jivkov s-a oprit asupra 
așa-zisei „probleme a dizidentei" 
Trebuie relevat, a spus- el, că dizi
denta nu este un fapt literar, ci un 
fapt politic, nu este un fenomen al 
evoluției literare universale, ci un 
fenomen din cadrul actualei lupte 
ideologice acute dintre capitalism și- 
socialism. Esența problemei nu 
constă în faptul că in țările socia
liste. inclusiv in Bulgaria, pot exista 
cîteva persoane „cu altă concepție". 
Acest lucru este nu numai posibil, 
dar, se poate spune, este și normal. 
Există oameni care gîndesc în mod 
diferit — și nici nu pot să nu existe, 
în cadrul imul proces istoric atît de 
complex, de contradictoriu și dificil, 
cum este procesul transformării so
cialiste a societății. Unii dintre acești 
oameni apucă pe căi rătăcite, alții 
nu sînt capabili să se orienteze în si
tuația actuală și se pierd. Și există 
și persoane izolate care trec, pur și

Noi precizări In legătură
MOSCOVA 4 (Agerpres). — într-un 

Interviu acordat agenției T.A.S.S., 
acad. Leonid Sedov s-a referit la în
cetarea existenței satelitului „Cos- 
mos-954" deasupra zonei nordice a 
Canadei. în interviu se reamintește 
că satelitul, lansat in conformitate cu 
programul sovietic de cercetare și 
utilizare a spațiului cosmic, dispunea 
de un mic reactor nuclear pentru a- 
limentarea cu energie a sistemelor 
de bord, menționîndu-se că instalația 
nu prezenta pericol de explozie, iar 
construcția acesteia prevedea distru
gerea și arderea ei în cazul pătrun
derii în straturile dense ale atmos
ferei.

Din motive încă neelucidate, a con
tinuat academicianul sovietic, a in
tervenit o dezermetizare bruscă a sa
telitului, care a început să coboare 
necontrolat, în pofida încercărilor re
petate de a pune capăt unei aseme
nea evoluții. După rapiditatea dezer- 
metizării se poate presupune că sate
litul s-a ciocnit in zbor cu un obiect 
natural ori creat de om. în interviu 
se arată că, imediat după încetarea

ITALIA
i

Partidul democrat-creștin optează pentru formarea 
unui guvern „sprijinit din exterior"

ROMA 4 (Agerpres). — Direcțiu
nea Partidului Democrat-Creștin Ita
lian a aprobat un document în baza 
căruia premierul desemnat. Giulio 
Andreotti, este chemat să-și conti
nue eforturile în vederea constitui
rii unui nou guvern, care ar urma 
să se mențină în funcție pînă la 31 
decembrie 1978. Potrivit mandatului 
încredințat de Direcțiunea partidu
lui său, guvernul Andreotti ar tre
bui să fie susținut în parlament de 
partidele politice ale „arcului con
stituțional", ce ar cădea de acord 
cu primul ministru asupra unui pro
gram care să-și propună ca prim o- 
biectiv depășirea crizei economice 
prin care trece Italia. De asemenea, 
modul în care se realizează acest 
program guvernamental ar- urma să 
fie controlat de un comitet compus 
din președinții grupurilor parla
mentare ale partidelor care vor ho
tărî să voteze în favoarea guvernu
lui — se arată în documentul demo
crat-creștin.

într-o declarație făcută după reuniu
nea Direcțiunii P.D.C., președintele 
grupului de deputați democrat-creș- 
tini, Flaminio Piccoli, a precizat că 
soluția propusă „nu implică oficial 
intrarea P.C.I. în gruparea majori
tară guvernamentală" ; dacă parti
dul comunist ar hotărî să sprijine 
propunerea P.D.C., s-ar trece, pen
tru prima dată după 30 de ani, de 
la regimul „abținerii de la vot",

aproape în întregime de către R.D. 
Germană și populația sa.

Federația Sindicală Mon
dială a dat publicității0 de- 
clarație în sprijinul mișcării de eli
berare a popoarelor din sudul Afri
cii împotriva regimurilor de apart
heid și asupririi rasiale. F.S.M. a ho
tărît să organizeze între 13 și 20 mar
tie 1978 o săptămînă de solidaritate 
și de acțiuni comune în sprijinul po
poarelor și oamenilor muncii din su
dul Africii, împotriva apartheidului.

Un protocol chino—ingo- 
semnat la Belgrad vineri, 

prevede deschiderea unei linii aerie
ne directe Belgrad — Pekin și insti
tuirea de curse regulate intre cele 
două capitale — informează agenția 
China Nouă.

După tulburările din Tu
nisia Noul Birou Executiv al 
Uniunii Generale Tunisiene a Mun
cii (U.G.T.T.), reunit la Tunis, a ho
tărît „să suspende pe Habib Achour 
din funcția de secretar general al 
U.G.T.T., și elementele extremiste 
deferite justiției, din întreaga acti
vitate sindicală, pînă ce Congresul 
extraordinar al organizației va lua 
o decizie în cazurile respective".

erilor scriitori
simplu, în mod rușinos de cealaltă 
parte a baricadei;

Nu este vorba — a subliniat în 
continuare vorbitorul — despre une
le opinii sau chiar concepții diferite 
asupra unor probleme sau altele. 
Este vorba de faptul că dușmanii 
noștri se străduiesc din răsputeri și, 
după cum arată experiența, prin 
toate mijloacele, să creeze o opoziție 
din rîndul unor oameni care s-au 
rupt de ideile și de cauza socialis
mului. Firește că asemenea tentative 
sint sortite unui eșec inevitabil.

în'Bulgaria nu există dizidentă ca 
fenomen politic, ca fapt politic. Acest 
lucru, firește, este pozitiv, și îl apre
ciem ca atare. Dar nu el prezintă, 
în cazul de fată, cea 'mai mare im
portantă. Cel mai important, hotări- 
tor, este faptul că majoritatea covîr- 
șitoare a intelectualității . bulgare, 
din toate generațiile și din toa
te genurile de artă, tot ce e 
mai bun și mai talentat se situează 
ferm, cu- convingere și în mod ne
clintit, pe pozițiile socialismului. Di
zidenta, așa cum este ea înscenată 
în lupta ideologică actuală, constituie 
un fenomen de conjunctură. Ea nu 
are și nu poate avea viitor. Așa 
cum arată experiența, dizidenta este 
mijlocul cel mai facil de a cuceri 
rapid notorietate în rîndul dușmani
lor socialismului, dar și de a te 
discredita cu repeziciune în fata pro
priului popor și a oamenilor înaintați 
— și apoi de a te trezi tot atit da' 
repede uitat și de unii și de alțiu

în încheiere, tovarășul Todor Jiv
kov a subliniat că în condițiile so
cialismului intelectualitatea are toa
te condițiile să creeze valori artistice, 
să se bucure de roadele răspîndirii 
creației sale în rîndul poporului, să 
participe nemijlocit la întreaga via
tă social-politică, să ocupe un loc 
important în dezbaterea șl rezolva
rea problemelor generale ale dezvol
tării țării.

cu satelitul ,,Cosmos-954“
existenței satelitului deasupra , zonei 
nordice a Canadei, guvernul sovietic 
a intrat în contact cu guvernul1 aces
tei țări, propunindu-i asistentă ur
gentă în lichidarea urmărilor căderii 
posibile a unor părți ale satelitului 
pe teritoriul canadian. Guvernul ca
nadian a fost informat că dacă junele 
părți distruse ale satelitului ajung 
totuși pe pămînt se poate ivi doar o 
poluare locală, dar numai nemijlocit 
jn locul de impact, ceea ce jar fi 
cerut doar aplicarea măsurilor obiș
nuite de dezactivare.

Dezmințind speculații!» unor co
mentatori ai presei occidentale, po
trivit cărora satelitul ar fi fost o 
bombă atomică zburătoare și cele 
potrivit cărora instalația lui nucleară 
ar fi fost destinată alimentării, unui 
tun cu laser, academicianul Sedov a 
declarat în mod categoric'că la.bor
dul lui „Cosmos-954" nu a existat 
nici un fel de armă. El a adăugat 
că sateliți cu instalații energetice nu
cleare au fost lansați anterior atît de 
U.R.S.S., cît și de S:U.A.

stabilit de cele șase partide ale 
„arcului constituțional" prin acordul 
din iulie anul trecut, la o fază de 
adevărat sprijin din exterior, care 
ar include și P.C.I. în formulă (for
mula guvernamentală — n.r.) și în 
controlul programului — relatează 
agenția italiană A.N.S.A.

Giuseppe Saragat, fost președinte 
al Italiei, a declarat Intr-un interviu 
că nu se poate cere Partidului Co
munist Italian „să sprijine un guvern 
democrat-creștin fără a i se acorda, 
în schimb, o coresponsabilitate asu
pra unui program economic sau la 
nivel politic". Saragat a relevat că 
partidul comunist „reprezintă cel 
mai mare partid al oamenilor mur 
cii, în uzine și la sate, precum si 
șomerilor, adică al celor care sint „ 
mai puternic afectați de criză".

Programul noului 
guvern portughez

LISABONA 4 (Agerpres). — Primul 
ministru al Portugaliei, Mario Soares, 
a înaintat Adunării Republicii pro
gramul guvernamental. .Locul princi
pal il ocupă problemele economice 
majore eu care este confruntată tara 
în etapa actuală. Astfel, programul 
preconizează „o luptă viguroasă" îm
potriva crizei economice și financiare, 
precum și o „raționalizare și dinami
zare accentuată" a sectorului publics

De asemenea, programul anunță o 
importantă reformă administrativă și 
consolidarea „marilor reforme ale 
revoluției", între care se au in vede
re măsuri din domeniul naționalizări
lor și cel al reformei agrare.

Pe planul relațiilor externe, pro
gramul guvernamental afirmă carac
terul diversificat al politicii externe 
a Portugaliei, „în corelare cu alian
țele tradiționale" ale țării.

Prezentînd în parlament liniile prin
cipale ale programului guvernamen
tal, primul ministru a subliniat că pe 
primul plan trebuie să stea refacerea 
economiei țării, dacă se dorește sal
varea democrației în Portugalia. 
„Țara este confruntată cu o situație 
extrem de dificilă și nimeni nu poa
te ignora această stare de lucruri. 
Avem nevoie de pace socială, de
oarece disensiunea și încordarea la
tentă există deja în țară, și ele pot 
exploda într-un val de violență".

Luînd. cuvîntul din partea Partidu
lui Comunist Portughez, deputatul 
Carlos Brito a menționat că forțele 
politice iși manifestă preocuparea . în 
legătură cu situația creată în țară o- 
dată cu constituirea noului guvern 
de coaliție. Lidei-ul grupului parla
mentar comunist a declarat apoi că 
programul guvernamental conține 
măsuri — cum sînt înghețarea sala
riilor, devalorizarea monedei națio
nale și sporirea importurilor— care 
și-au demonstrat șl în trecut efectul 
lor negativ asupra economiei.
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