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Avem la îndemînă. un grandios tablou al muncii noastre desfășurate de-a lungul celui de-al doilea an al cincinalului revoluției tehnico-știin- țifice : Comunicatul cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a ’’□mâniei pe anul 1977. Citim și re- c-/tim acest nou bilanț la scară națională cu sentimente de satisfacție și mare bucurie. O satisfacție pe care o. trăiește gospodarul harnic la împlinirile muncii sale, o bucurie ce pornește din simțămintele noastre profund patriotice de a ne mîndri cu tot ceea ce înfăptuim sub conducerea c clarvăzătoare a partidului ; Împliniri care in aceste zile, cind întregul popor a sărbătorit aniversarea a 60 de ani de viață și a 45 de ani de activitate revoluționară neîntreruptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, vin să întregească bilanțul marilor realizări dobîndite în edificarea socialistă a patriei după > Congresul al IX-lea al partidului — care a marcat cea mai fertilă etapă din întreaga istorie a României.
An dens în evenimente 

și realizări în toate dome
niile. a -fost un an bogat în realizări., un an dens în evenimente remarcabile in viața social-politică a țării — Conferința Națională a partidului, sărbătorirea Centenarului independenței și a trei decenii'de la instaurarea republicii ; tot în anul trecut au avut loc Con-- greșul consiliilor oamenilor muncii, Congresul țărănimii — înalte forumuri democratice, care au stabilit noi măsuri pentru perfecționarea cadrului organizatoric al participării oamenilor muncii la conducerea vieții economice și sociale, pantru adîncirea democrației Socialiste. .semnificații deosebite se desprind din lectura comunicatului 7 Sau, altfel spus, ce „moștenire" lasă anul 1977 în mersul ferm înainte al țării pe calea prosperității și civilizației socialiste ?O primă subliniere, făcută de Co- mitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în ședința din 3 februarie, care caracterizează în cel mai înalt grad întreaga activitate desfășurată în al doilea an al cincinalului : poporul nostru, sub conducerea partidului, a obținut noi și importante realizări în toate sectoarele de activitate economico-socială, în înfăptuirea hotăririlor Congresului al XI-lea și a Programului partidului, s obiectivelor stabilite în actualul cincinal, asigurînd, în pofida marilor pierderi provocate de cutremurul din 4 martie, progresul neîntrerupt »l patriei. Evoluția economico-socială a țării, în anul 1977, s-a caracterizat prin dezvoltarea echilibrată și în ritmuri înalte a economiei naționale, adîncirea proceselor de modernizare a ramurilor producției materiale, intensificarea laturilor calitative ale activității economice, extinderea schimburilor comerciale șl de coc'perare economică și teh- nico-științifică internațională.

înalt dinamism econo
mic. fiecare cifră, fiecare realizare înscrise in comunicat sînt. tot

atîtea argumente ale entuziasmului creator și hărniciei tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și " ...............■"înfrățiți’ nici un care zi, an, tot listă.bilanțului statistic, este relevată prin înaltul dinamism economic. Priviți, încă o dată, tabloul principalilor indicatori economico-sociali, publicat în deschiderea comunicatului. Producția noastră industrială a fost anul trecut cu 12,5 la sută mai mare față de ..............................sporit exterior național mai citi ritmurili

de alte naționalități — care, în muncă, nu precupețesc efort pentru a face cu fie- cu fiecare lună, cu fiecare mai prosperă patria socia- Prosperitate care, în limbajul

1976, volumul investițiilor a cu 11,5 la sută, comerțul— cu 14,8 la sută,\ venitul— cu 8,6 la sută. Sînt numai cîțiva indicatori care definesc ritmurile unei economii viguroase, ritmuri superioare prevederilor Directivelor Congresului al XI-lea pentru actualul cincinal ; sînt fapte care demonstrează, încă o dată, justețea politicii partidului de dezvoltare în ritm rapid a forțelor de producție, factorul decisiv al progresului multilateral al societății, realismul sarcinilor actualului cincinal, hotărirea fermă a clasei noastre muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a întregului popor de a înfăptui fără preget unul din obiectivele fundamentale ale Programului partidului — reducerea decalajului care ne inai desparte de țările dezvoltate din punct de vedere economic, transformind România pînă în anul 1.985 într-o țară cu nivel mediu de dezvoltare.Este deosebit de semnificativ faptul că economia noastră înregistrează un asemenea înalt dinamism economic într-o perioadă cînd numeroase țări capitaliste se confruntă cu profunde fenomene de criză economică. Acțion.rnd,, atu t. toată energia pentru Înfăptuirea neabătută a politicii partidului de industrializare socialistă, de dezvoltare echilibrată a tuturor ramurilor economiei naționale, oamenii muncii asigură menținerea României în rindul țărilor lumii cu cel mai înalt dinamism economic. O realitate care ne bucură și, în același timp, ne obligă la . o muncă și mai susținută, și mai bine organizată pentru a îndeplini întocmai sarcinile stabilite de partid, pentru a realiza exemplar mobilizatoarele prevederi ale planului cincinal, ale Programului suplimentar adoptat de Conferința Națională a partidului.
Progrese reale în ridica 

rea eficienței economice.Sâ reflectăm din nou asupra unor cifre din comunicat : față de 1976, în anul 1977 productivitatea muncii în industrie a crescut cu 9,8 la sută, re- alizîndu-se pe această cale aproape 80 la sută din sporul producției ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție marfă au fost reduse cu 16,3 lei, obținîndu-se economii totale de 10,2 miliarde lei ; au fost aplicate 60 de tehnologii noi și extinse 148 de tehnologii avansate ; s-au asimilat în fabricație 2 213 tipuri de mașini, uti-
Viorel SALAGEAN
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torești.

Patriotismul omului de culturăAuzim spunîndu-se adesea c$ muzica e un limbaj universal uman, lucru de altminteri perfect adevărat. Să nu se uite insă că apropierea de valorile majore ale muzicii — de cele ale picturii sau poeziei — implică o anumită inițiere. Dacă în relațiile de fiecare zi recurgem la un vocabular uzual, destul de restrîns, altele sînt exigentele vorbirii cînd obiectul dialogului vizează cunoașterea proceselor creației, reacțiile sufletești de adînci- me, opțiunile și întrebările oamenilor în raport cu ei înșiși ori cu societatea. Intră în acțiune cultura, care, ■ — organizată, întreținută sistematic cu deschideri spre universal — înlesnește dialogul individului cu întreaga istorie a valorilor. Redusă la formula cea mai simplă, cultura e ansamblul cunoștințelor care favorizează stabilirea de legături între domenii diverse, legături ce presupun nu numai autoperfecționa- rea omului ca individ, dar și ridicarea societății la a- similarea a ceea ce s-a creat — spre înnobilarea oamenilor — pe plan mondial. Pregătirea de specialitate, în orice ramură, e, orice am face, unidimensională ; pentru realizarea o- mului complet, apt să a- precieze critic, de la nivelul epocii noastre, frumusețea ținui poem, stilul u- nei picturi, mesajul unui concert, pentru modelarea omului contemporan în raport cu exigentele si dinamica epocii socialiste, cultura instituționalizată —•

cea din școală în primul- rînd — reprezintă doar o bază de plecare. Procesul în cauză trebuie văzut însă ca un continuum, ca însăși viața, de unde rolul de tremă responsabilitate purtătorilor de cultură, rora Eminescu li sedresa prin Intermediul unui personaj de roman : „Schimbați opiniunea publică, dați-i o altă direcțiune, răscoliți geniul național — spiritul propriu și caracteristic al poporu-

exal că- a-

spusese Bălcescu înainte de Poet — dacă vrem să fim liberi, dacă vrem să intrăm în solidaritatea națiilor, dacă avem sentimentul datoriei, dacă vrem șă împlinim în lume o misie oarecare"... Dintr-o substanțială sinteză de filozofie a culturii — prima de acest gen la noi — datorată istoricului A. D. Xenopol, se pot extrage, după mai mult de un veac, qbservatii semnificative : „Cultura națională a unui popor consistă

lurilor estetice ale maselor", cind G. Ibrăileanu. mătorul democrat Viața românească, că „un popor nu-și justifica dreptul la existență distinctă în sinul popoarelor civilizate decîtdaca, poate contribui cu ceva la cultura universală, dîndu-i nota specifică a geniului său" — toate a- expre- lumi- donte- cultu- obiec-

îndru- de la repetă poate

Constantin CIOPRAGA

Iui din adîncurile în care doarme, faceți o uriașă reacțiune morală, o revolu- țiune de idei (...). Sufletul omului e ca un val — sufletul unei națiuni ca un ocean (...). Poeții, filozofii unei națiuni presupun în cîntec și cuget înălțimile cerului și le comunică națiunilor respective" (Geniu pustiu). Punctul de vedere eminescian se verifică multiform în practica ritorilor de cultură temporani Poetului contemporanii noștri, a participa
fău- con- sau căci la răscolirea, adică la activizarea geniului național, e un act de patriotism dintre cele mai importante.Nu este creator mare, nu e artist ori Învățat care să nu-și fi exprimat sau să nu subscrie la ideea că a lucra pentru înălțarea la noi stadii de cultură reprezintă o datorie de conștiință. „Să luminăm dar poporul —•

înainte de toate în păstrarea, dezvoltarea șl cultivarea limbei sale, (...) în cercetarea trecutului său ca popor, ca existentă particulară în această lume, pentru a înțelege prezentul și a întrevedea viitorul. în fine, în cultivarea artelor si a literaturii, astfel ca tot ce este frumos, și original în sufletul său să se dezvolte și să se producă în lumea exterioară...". Atunci cind N. Iorga, Mihail Sadoveanu și ceilalți cer cărți pentru popor, cînd mari creatori pun în valoare rului, cînd rimea lui declară căcă în postură de îndrumător, „ducînd muzica în cartierele mărginașe. în provincie, la țară, prin serbări, șezători, societăți corale și afirmă trebuie pentrupundă „năzuințelor si idea-

bogățiile folclo- un artist de mă- George Enescu vrea să serveas-
instrumentale". cînd că „arta viitorului să fie sinceră", ca astfel să cores-

ceste atitudini sînt sia unui patriotism nat. Indiferent de niu, dacă omului de ră nu-i stau în fată tive înalte ca acestea, dacă prin actul de cultură se înțelege doar făurirea valorilor, nu și integrarea lor în viața socială, dacă valorile nu influențează cit mai amplu conștiința, măr- ginindu-se la o existență în sine și pentru sine, nu se poate vorbi de o cultură în acțlun.e, iar „fără cultura poporului — conchide N. Iorga în ale sale Cugetări — orice alcătuire economică, orice formă politică n-are nici o valoare".în profilul celor angajați în nobila acțiune umanistă care este cultura, profil de repetate ori definit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriotismul e o trăsătură fundamentală. Din variatele formulări cu caracter de principiu să extragem una cu maximă rază de acțiune : „Poporul român se mîndrește pe drept cuvînt cu tradițiile progresiste patriotice ale culturii noastre. Istoria luptei maselor populare pentru păstrarea ființei naționale, pentru

— Pînă urmăscos-o la capăt, spune tînă- rul inginer. Deși a fost mai întîi o repartiție alandala a ploilor. Ploi torențiale. după care lipsa totală a ploilor, sau ploi zilnice și mărunte cînd simți că totul putrezește. Pe urmă a fost atacul de grindină din 9 iulie, cind în 15 minute s-a așternut pe pămînt un strat de gheață de 20 de centimetri. O adevărată calamitate, un moment cind, dacă nu-i destul de tare, pe om poate să-1 apuce disperarea...Tînărul inginer Eugen Pestrițu, șef al fermei Bă- dila de la I.A.S. Niculițel, povestește acum toate a- cestea cu liniștea sufletească a omului care și-a făcut datoria, el și tovarășii lui ; pentru că, de fapt, și-au făcut, se pare, mai mult decît datoria, au făcut ceea ce părea a fi imposibilul. Nu ascunde că atunci, în clipele cînd se credea că tot ce izbutiseră să facă, printr-un efort prelungit și tenace, se va nărui. îl mușca adine deprimarea. Pe. el, ca și pe toti cei care o iarnă, o primăvară și o jumătate de vară duseseră o bătălie zilnică, îndîrjită. pentru ca viile să rodească totuși. și iarna viitoare să plece spre consumatori vagoanele cu vinuri tari si dulci, mult solicitate la export, cu eticheta „Sarica- Niculițel".— Pentru agricultor, a- daugă de alături Gheorghe Saridache, inginerul șef al I.A.S., asemenea momente se ivesc deseori. Le răzbesc numai cei bine înarmați cu un strașnic spirit de disciplină. cu capacitatea de a întrona în munca lor cea mai desăvîrșită ordine și de a fi. în fiecare secundă, cu gîndul la datorie.— 45 de zile, una după alta, cu ploi mărunte. Deci 45 de zile, tot personalul fermei ne-am aflat în vie și-am stropit-o de dimineața de la cinci pînă seara tîrziu, continuă inginerul Pestrițu. De 15 ani de cînd mă aflu aici sînt învățat cu munca...
(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni. 6 februarie, pe tovarășul Lopo do Nascimento. prim-ministru al Guvernului Republicii Populare Angola. care a făcut o vizită oficială de prietenie în țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului.Primul ministru angolez a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Agostinho Neto,- președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, un mesaj prietenesc si un salut călduros.Premierul Lopo do Nascimento a exprimat — și cu acest prilej — sentimente de . recunoștință profundă pentru sprijinul politic, diplomatic și material acordat de Partidul Comunist Român, de poporul' român, atît luptei desfășurate de poporul angolez. sub conducerea M.P.L.A., pentru ciștigarea independenței naționale, cît și eforturilor lui actuale de dezvoltare economică și socială de sine stătătoare a Republicii Populare Angola.Mulțumind. tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită tovarășului Agostinho Neto un mesaj de prietenie, un salut călduros și cele mai bune urări de succes în întreaga sa activitate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis, de a- semenea, un cald salut conducerii partidului, guvernului angolez din partea Comitetului Central al P.C.R. Șeful «tatălui român a,arătat că poporul nostru urmărește- cu deosebită

simpatie ,și satisfacție activitatea poporului angolez consacrată consolidării cuceririlor revoluționare, edificării noii societăți și este pe deplin solidar cu cauza sa dreaptă.în timpul întrevederii, s-a relevat cursul pozitiv și rodnic al colaborării dintre țările, partidele și popoarele noastre, pe plan politic, economic, tehnic, cultural. în alte domenii de activitate, subliniindu-se însemnătatea hotărîtoare pe care, au avut-o pentru evoluția ascendentă a relațiilor româno-angoleze întîlnirile și convorbirile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Agostinho Neto, la București sau pe pămîntul Africii, care au deschis noi orizonturi amplificării și diversificării acestor bune raporturi, in condițiile create de eliberarea Angolei.A fost manifestată dorința ca, în spiritul documentelor, al înțelegerilor convenite cu ocazia dialogului Ia nivel înalt, relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate militantă statornicite între România și Angola, între Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei — Partidul Muncii să se extindă și să se aprofundeze continuu, în folosul și spre finele ambelor popoare. în interesul unității forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii și cooperării internaționale.Tn cadrul schimbului de vederi consacrat unor probleme actuale ale vieții internaționale, au fost evidențiate amplele transformări revoluționare. .naționale și sociale care âu loc pe plan mondiaț, apreciindu-se că țările și popoarele africane... Organizația Unității Africane ae afirmă ca ' ci forță dinamică a progresului eco-

nomlc și social contemporan. în lupta pentru eliminarea vechii politici imperialiste. de dominație, inechitate, forță și dictat, pentru dreptul popoarelor de a-și hotărî singure soarta. de a fi pe deplin stăpine pe bogățiile naționale și a le folosi în interesul propriei dezvoltări.în acest context, s-a subliniat că, atașate idealurilor justiției, libertății și progresului social, România și Angola își manifestă constant solidaritatea lor activă cu lupta legitimă a popoarelor din Zimbabwe și Namibia pentru independență, se pronunță cu hotărîre împotriva politicii de apartheid a regimului din Africa de Sud, pentru victoria deplină a cauzei drepte a popoarelor din Africa australă, ca si a tuturor popoarelor oprimate.în același timp, a fost reafirmată voința celor două țări de a întări conlucrarea dintre ele in cadrul Organizației Națiunilor Unite, al mișcării de nealiniere, în viața internațională, de tribuția la Europa și dezarmării,nică, prin tratative, a litigiilor interstatale. la lichidarea focarelor de încordare și conflict, statornicirea u- nor relații cu adevărat democratica între state, la instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, bazată pe echitate, care să asigure lichidarea subdezvoltării și progresul economico-social mai rapid al țărilor rămase - în urmă, lă făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie. ■

a-și aduce împreună con- înfăptuirea securității in în lume, la realizarea rezolvarea pe cale paș-

MESAJE OMAGIALE
DIN ȚARA ȘI DE PESTE HOTARE
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MHII— rATMfsocftuȘTĂ MSB„Munca altora, a celorlalți. a fost, de fapt, revelația inginerului. Nu sperase într-o chiar atît de adîncă înțelegere a situației din- partea cu care lucrează, sește acum fapte zilnice sufletul lui. dură. încredere și dragoste pentru acei oameni pe care timp de cite va luni i-a găsit dimineața la cinci în vie și care au plecat la cul-

oamenilor , Istori- cu încîntare din care, în s-a țesut căl-

răzbim. Stai și tu cu noi. să te bucuri de izbindă !*! Totuși. omul a plecat. Și pentru că în acele clipe absența unui tractor din vie s-ar fi cunoscut, mecanicul de întreținere al fermei a făcut două servicii, cu tractorul șl făcea treținerea celorlalte toare... Era foarte Lucra și în- trac- greu pentru el. Lucrul acesta s-a aflat în sat. L-a aflat și mecanicul „retras" la odihnă. într-o dimineață, meca-

forță extraordinară reprezintă ea intr-o societate ca 
a noastră.în cazul anului agricol 1977, la I.A.S. Ni- culițel conștiința comunistă a fost aceea care a înfrînt cerbicia unui timp mai mult decît nefavorabil, de-a dreptul catastrofal. O recoltă de struguri care părea total pierdută a fost ținută în viață, prin eforturi disperate, prin încredere fără margini în

Pentru vinul dulce
al succesului!

Față în față, două unități agricole, două moduri 
diferite de a gîndi și acționa în aceleași condiții 

oferite de natură

car® odată cu el, mult după căderea nopții......Mecanicul Constantin Iordache se urca pe tractor Ia 4 dimineața și pleca să-i aducă pe lucrători. La 5 pleca să ducă cisternele cu soluție. Apoi stropea toată ziua. Pînă noaptea. $i noaptea uneori, la lumina farurilor...— Mai odihnește-te șl tu, măi Iordache !— La iarnă, tovarășe inginer. la un păhărel de vin. Că dacă nu facem struguri acuma, de unde păhărelul la iarnă ?...Iordache nu bea. Se laudă numai. Si nici acum nu se odihnește cine știe ce....în toiul acelui efort, un mecanic i-a părăsit. Zicea că l-au lăsat puterile, că e prea multă muncă. Au încercat ceilalți să-1 convingă. „Și pentru noi e la fel de greu, dar nici nu ne trece prin gînd să dăm bir cu fugiți!. Mai e puțin și

nicul de întreținere nu și-a mai găsit tractorul unde-1 lăsase seara. Titularul, cel fugit, venise de cu noapte, se urcase pe tractor si pornise la treabă.— Bun băiat, totuși ! a zis mecanicul de întreținere.— Bună dimineața ! i-au zis și ceilalți „fugarului" ca și cum nimic nu s-ar fi întîmplat. Merge, merge treaba ?— Merge î De ce să nu meargă ?Inginerul Pestrițu, șeful fermei, vorbește acum despre aceste lucruri pe un ton romantic, dar fără să treacă cu vederea substratul lor moral :— Vedeți, conștiința comunistului este ceva concret. Noi vorbim adesea despre ea. ,Dar numai cînd o vezi manifestîndu-se în viată prin fapte pe care aproape că nu-ți vine să' le crezi, îți dai seama ce

puterea revitalizatoare a intervenției neîntrerupte, a omului.Aproape aceleași griji I-au frămîntat și pe mai tânărul șef de fermă, inginerul Alexandru Cristea (ferma Telița): „Am ajuns și la zece tratamente aplicate pe aceeași parcelă de vie. Am ajuns să stropim, cind era cazul, nu parcele, ci rînduri de viță aflate într-o supraveghere de fiecare zi și de fiecare oră. M-am aflat între oameni din noapte în noapte, am purtat și eu vermorelul, am lucrat cu foarfecele o grămadă...".— De ce tai și dumneata, inginerule ? l-a întrebat cineva. I-a răspuns în glumă :— Vreau să ajung mare!
A. ajuns. E printre fruntașii întreprinderii.„Te simți bine, chiar foarte bine te simți cînd 

ai Învins. Și cînd constați

ÎN PAGINILE III Șl V

ce mult te-au ajutat ciplina și conștiinciozitatea oamenilor tăi !“, gin- dește el. acum. ■I.A.S. Niculițel a obținut, in 1977, în ciuda tuturor condițiilor proaste, o producție de struguri de 8 100 kg la hectar...'
★aceleași dealuri, ba încastrate în terenu- viile de Pro- J la pentru

8 100Pe chiar rile I.A.S., se află ' cooperativei agricole producție Niculițel. 1 ducția lor : 2 800 kg hectar... Prilej adînci și — ne-am convins — fructuoase conștiință...Nu, țăranul îarna „pe Agricultura modernă îl solicită la diversele treburi ale pregătirii noului ciclu de vegetație. Și totuși, iarna a rămas pentru el, măcar în parte, un anotimp al meditației, al cumpănirii a ceea ce a făcut- și a ceea ce trebuie să facă.într-o astfel de clipă î-am găsit pe cooperatorii de la Niculițel.O încăpere simplă, un atelier de tîmplărie transformat ad-hoc in sală de ședințe. Pe bănci simple de lemn, cooperatorii fermei numărul unu își țin adunarea anuală. Nu e ceea ce se cheamă o ședință liniștită. Dincolo de calmul cuvintelor, se simte încărcătura unor situații și a unor fapte care le solicită acestor oameni ' o chibzuință matură. Vorbește un bărbat cu obrazul asprit și cu părul argintat de vreme :— Noi avem oameni harnici și cinstiți. Și dacă li se consideră- cum se cuvine munca,1 dacă sînt conduși cum se cuvine, fac treabă -multă și bună. Sint pricepuți pentru că unii dintre ei au crescut cu foarfecele de vie în mină. Cooperativa noastră a înregistrat în ’77 pierderi destul de mari In viticul-

procese de

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a ll-a)
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S-a tnttmplat in comuna 
Tumu Roșu (Sibiu). în timp ce 
se intorcea de la izvorul de 
unde luase apă, Maria R. și-a 
văzut, deodată, casa învăluită 
in flăcări. în casă se aflau toți 
cei cinci copii ai săi. In cele 
cîteva minute in care lipsise, 
sfoara cu rufele lăsate la uscat 
deasupra plitei încinse cedase, 
rufele luaseră foc, și... Văzînd 
primejdia, cel mai mare dintre cei 
cinci frați, îoniță, a ieșit afară 
și a început să strige ajutor. Au 
sărit vecinii, care au reuștt să 
smulgă din mijlocul flăcărilor 
pe ceilalți patru frățiori ai săi, 
Intre care doi gemeni in vlrstă 
de numai patru luni. Cu toții se 
află acum In îngrijirea medici
lor. Cu toții ii vor mulțumi, cind 
se nor înălța copăcel, fratelui 
lor mai mare îoniță, care a avut 
prezența de spirit sd fugă afară 
și să strige ajutor.

O precizare : îoniță, 
lor cel mare", are... 5

„fratele 
ani l
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I
I
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După 
spectacolFilmul se terminase. Rînd pe rînd, spectatorii părăseau sala cinematografului „Transilvania1* din Zalău și se îndreptau spre casele lor. Seara se lăsas. de mult. Operatorul Szakcs Alexandru a coborlt din cabină și a dat o raită prin sală, spre a vedea dacă totul e în ordine. Deodată, lingă un scaun a zărit un portmoneu. L-a ridicat, l-a deschis : acte șl bani. I-a numărat : 11 000 lei ! Păgubașul a observat lipsa portmoneului abia după cîteva ore. Și tocmai cînd credea că n-o să mal aibă nici o șansă să-1 găsească, s-a auzit strigat pe nume de operatorul Szakcs. „De unde știi cum mă cheamă 7“ — s-a mirat el. „După actele din portmoneu. Cit despre bani, să-i cheltuiți sănătos și... să-i păstrați mai bine".

Rînd pe
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Intr-o piață 
publică

Două bătrîne din comuna Pe
tica, județul Arad — Laița Hor
tensia (78 de ani) și Florica 
Bodori (79 de ani) — au trimis pe 
adresa Inspectoratului General 
al Miliției o scrisoare de „
țumire „pentru ajutorul pe care • 
ni l-a dat subofițerul Teodor 
Cimpean". în timp ce bătrinele 
se aflau la o vecină, doi răufă
cători dăduseră iama prin casa 
lor, luind toți banii pe care 
i-au găsit și tot ce le-a picat 
mai de valoare la indemină. 
Anunțîndu-l pe subofițerul de 
miliție, acesta a organizat o 
rapidă și ingenioasă capcană 
pentru prinderea făptașilor, iar 
bătrinele au intrat din nou in 
posesia celor sustrase.

Ce s-a întîmplat cu făptașii ? 
Cei doi, împreună cu alții de 
teapa lor, inclusiv scandalagiii 
care tulburau liniștea publică, 
au fost judecați în fața oame
nilor. Cum sala căminului de
venise neîncăpătoare, oamenii 
s-au adunat in piața publică. Iar 
concluzia a sunat răspicat: „La 
muncă cu eil".

Vagoane ale 
nimănui ?Am mai semnalat — și nu

I
!
I
I
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I
io dată — in rubrica noastră despre vagoanele care o iau razna șl Înțepenesc pe diferite linii moarte. Despre unele dintre ele nu se știe măcar de unde vin și nici unde trebuie să ajungă. In stația Halmeu (Satu Mare) staționează (fără a fi însoțit de nici un document), Încă din luna august 1977, un ditamai vagon de 50 de tone cu nr. 315369645892, Încărcat cu numai... 5 metri cubi de cherestea I Un alt confrate de suferință, tot fără documente Însoțitoare, hibernează în stația Satu Mare Încărcat cu... fin. Are numărul 025215036515 și a sosit acolo de Ia sfîrșitul anului trecut de pe la Arad. Șl mai aflăm că un alt vagon...Punct. Nu facem aici tot „in- . ventarul". Lăsăm aceastlf... plăcere celor In drept, care pot să schimbe și macazul neglijentelor.

Nu știa 
nici cum 
îl cheamă

Ștefan Olaru, om de 46 de 
(și veți vedea de ce am

ani
. }PUS

ciți ani are), a intrat intr-un 
restaurant din Vatra Domei. Și 
a „intrat in vorbă" și cu un 
consumator, de două ori ?i ceva 
mai tinăr decît el, si de zece ori 
mai guraliv.

— Și unde zici cd lucrezi 7 — 
l-a întrebat tinărul.

— Aici, la „Doma-Foresta".
— Oho, acolo se cîștigă bani 

frumoși.
— N-am de ce mă pllnge. 

De-aia am să fac eu cinste.
Și a făcut. A plătit și a ple

cat. Tinerelul — după el. Pe 
o stradă dosnică s-a pomenit lo
vit si buzunărit de acte și de 2 000 
de lei. A reclamat la miliție, dar 
cind a fost întrebat să spună 
cum îl cheamă pe cel care îl 
„cinstise", Olaru a înălțat din 
umeri. Pînă la urmă, IndMdul 
a fost depistat, Era un oarecare 
Ionel Bindiu, care mai făcuse 
„cunoștință" cu legea ji nu se 
astîmpărase.

Rubrlcd realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli"

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I.
I
I
I

Hotărirea colectivului șantierului nr. 2 instalații-montaj Hunedoara:

LA NOILE INVESTIȚII - 
TERMENE MAI SCURTE, 

LUCRĂRI DE BUNĂ CALITATE
Adunarea generală ® oamenilor muncii de la șantierul nr. 2 insta- lații-montaj al întreprinderii de construcții siderurgice Hunedoara s-a desfășurat în climatul unei Înalte exigente și răspunderi muncitorești.Pornind de la importanța economică și complexitatea obiectivelor de investiții ce urmează să fie ridicate pe platformele siderurgice de la Hunedoara și Călan și analizînd cîteva din prevederile planului din acest an, iese cu claritate în evidență de ce dezbaterile s-au desfășurat în acest mod. Față de anul trecut, constructorii hunedoreni trebuie să realizeze în 1978 : un volum de lucrări de construcții-montaj cu 35 la sută mai mare ; o creștere a productivității muncii cu 33 la sută ; o reducere a cheltuielilor la 1 000 lei producție cu 76 lei. Tocmai de aceea, miezul dezbaterilor din adunarea generală l-a constituit cristalizarea măsurilor și soluțiilor pentru îmbunătățirea radicală a activității desfășurate pe șantiere în a- ' cest an, în scopul îndeplinirii și depășirii sarcinilor încredințate, scurtării cît mal mult posibil a duratelor de execuție la noile obiective și capacități aflate în construcție.în darea de seamă prezentată, relevarea rezultatelor bune obținute de acest puternic colectiv de constructori a ocupat locul cuvenit : în 1977, planul la lucrările de construcții- montaj a fost depășit eu 9,268 milioane lei, iar nivelul planificat al productivității muncii — cu 12 670 lei pe lucrător ; de asemenea, s-au economisit peste 6,3 milioane lei prin reducerea cheltuielilor la mia de lei producție. Dar aceste rezultate pozitive au fost privite în spirit critic.Luind cuvîntul în numele muncitorilor lăcătuși, tovarășul loan Murin a arătat limpede : „Se spunea în darea de seamă că echipele noastre de lăcătuși și instalatori au fost dotate cu unelte și dispozitive modeme. E adevărat. Dar tot atît de adevărat este faptul că acestea nu sînt folosite corespunzător. în vreme ce unele formații sau meseriași le resimt lipsa în perioadele de vîrf ale muncii, acestea zac uitate prin barăci, în- trucît au mici defecțiuni. Sudorii, bunăoară, pierd timp prețios pentru că n-au la îndemînă suficiente poli- zoare electrice. Să punem deci cu toții mîna, să le adunăm, să le reparăm, dar să le și folosim cu grija cuvenită".In același spirit de exigență și combativitate față de lipsuri a vorbit și subinginerul Ârpad Furca : „Folosim încă, sub posibilități utilajele de ridicat și de transport, cu implicații directe asupra nivelului de productivitate pe care îl obținem, așa cum au demonstrat-o unele situații de la

lucrările efectuate în zona furnalelor de la Călan și la noile laminoare de la Hunedoara. Iată de ce este absolut necesar ca, atunci cînd solicităm asemenea utilaje de mare capacitate, să avem create toate condițiile de lucru la locurile de muncă respective, să cronometrăm cu strictețe operațiunile pe care le facem cu a- ceste utilaje, astfel Incit ele să fie folosite cu maximă eficiență pe tot parcursul timpului în care le avem la dispoziție. Aceasta înseamnă, cu alte cuvinte, că se impune să luăm măsuri hotărîte pentru organizarea superioară a întregii noastre activități, introducerea ordinii și disciplinei în muncă desăvîrșite la toate punctele de lucru".Reluînd ideea organizării mai bune
Adunări generale 

ale oamenilor muncii

a lucrărilor în toate fazele lor, mai mulți vorbitori s-au referit la necesitatea conjugării măsurilor de ordin organizatoric cu preocuparea insistentă pentru creșterea gradului de industrializare a lucrărilor pe șantiere. Astfel, s-a accentuat imperativul extinderii metodei de preasamblare la sol a unor elemente — metodă recomandată de bogata experiență dobîndită de constructorii hunedoreni și care duce la creșterea substanțială a productivității muncii și a calității lucrărilor de montaj. De asemenea, pentru evitarea unor lucrări suplimentare de remediere — care se mad efectuează pe șantierele întreprinderii — s-a vorbit despre măsura studierii proiectelor de montaj și de instalații în strînsă colaborare cu proiectele de construcții pro- priu-zise, ceea ce ar contribui la depistarea și înlăturarea din timp a oricăror neconcordanțe.Tot în acest context, tovarășul Gheorghe Bocan, șeful lotului 2 instalații, a arătat : „Crearea condițiilor pentru folosirea judicioasă și eficientă a formațiilor de instalatori continuă să constituie o problemă serioasă. Chiar și în prezent nu avem deschise suficiente fronturi de lucru pe șantierul de la Călan, ceea ce provoacă stagnări în activitate, pentru ca, după aceea, să fim puși în fața unor urgențe care depășesc posibilitățile de organizare și concentrare a forțelor. Conducerea șantierului nostru, cu sprijinul întreprinderii și în colaborare cu conducerea șantierului de construcții trebuie să soluționeze cît mai urgent această problemă strin

gentă. Cît privește calitatea lucrărilor, noi am luat o seamă de măsuri practice, punînd un accent cu totul deosebit pe metoda autorecepției la fiecare lucrare in parte".Același spirit de combativitate muncitorească a caracterizat și cu- vintul lăcătușilor Radu Enciu și Dan Andrei, muncitorului instalator Cor
nel Sasu, șefului de brigadă Silves
tru Mateyaș, maistrului Aurel Poe- 
naru, șefului de lot, Petru Mîțu, care au făcut propuneri valoroase cu privire la îmbunătățirea sistemului de planificare și programare a producției pînă la cea mai mică formație de lucru, introducerea acordului global la nivel de șantier, organizarea activității în două ■ schimburi și în schimburi prelungite, perfecționarea tehnologiilor de execuție a lucrărilor. în același timp, ei au exprimat hotărîrea fermă de a reduce termenele de execuție la o serie de lucrări și obiective, cum ar fi montarea construcțiilor metalice aferente furnalelor noi de la Călan — cu 30 de zile, reparațiile capitale de la bateria de cocs nr. 4 a Combinatului siderurgic Hunedoara — cu 30 zile, de la furnalul nr. 7 și cuptorul Martin nr. 4 de 400 tone oțel pe șarjă — cu cîte trei zile ș.a.Dezbaterile din adunarea generală, expresie vie a democrației șl responsabilității muncitorești în acțiune, au confirmat încă o dată hotărîrea a- cestui harnic colectiv de constructori de a îndeplini exemplar sarcinile desprinse din documentele Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., de a nu-și precupeți eforturile pentru reducerea duratelor de execuție, pentru realizarea la un nivel calitativ superior șl în condiții de eficiență sporită a lucrărilor de investiții din acest an.

DIN HOTĂRÎREA ADUNĂRII GE
NERALE :

• Depășirea planului de construc
ții-montaj cu 5,1 milioane lei, iar s 
nivelului prevăzut al productivității 
muncii cu 7 445 lei pe fiecare lucră
tor ;

• Reducerea cheltuielilor Ia 1 000 
lei producție cu 5 lei sub nivelul 
planificat și realizarea suplimentară 
a 1,71 milioane lei beneficii ;

• Scurtarea duratelor de execuție 
la numeroase obiective, printre care : 
cu 5 zile Ia laminorul nr. 2 de semi
fabricate, cu 30 de zile la oțelăria 
electrică nr. 2 și cu 60 de zile la lu
crările de mărire a capacității de în
călzire a Iingourilor de la laminorul 
bluming de 1 000 mm ;

• Toate lucrările șă fie executate 
la un inalt nivel calitativ.

Sabin IONESCU
corespondentul „ScînteH"

LUNA CĂRȚII
LA SATE

A 18-a ediție a „Lunii cărții la sate" se desfășoară, în cadrul etapei de masă a celei de-a doua ediții a Festivalului național al educației și culturii socialiste „Cîntarea României", sub semnul omagierii împlinirii a 2050 de ani de la formarea primului stat dac centralizat și independent, al sărbătoririi a 130 de ani de la revoluția din 1848, a 60 de ani de la încheierea procesului de formare a statului român național unitar.în această amplă acțiune sînt antrenați organizațiile de masă și obștești, scriitori, editori și cei ce se ocupă de difuzarea cărții — librari și bibliotecari.Un ril activ în răspîndirea cărții la sate îl are cooperația de consum. Ea dispune în prezent de peste 2 200 librării și raioane de librărie șl 6 500 puncte de difuzare a cărții din cadrul magazinelor mixte, la care se adaugă cei 4 670 difuzor! permanent! din unitățile agricole socialiste, întreprinderi sătești etc., precum și 5 500 difuzori de carte în școli.O formă modernă de servire 
a cititorilor este și „Cartea prin poștă". Cooperația de consum deține 34 de astfel de secții județene, precum și o secție centrală în București, str. Sergent Nuțu Ion nr. 8—12, sector 6, care expediază la domiciliu cărțile comandate prin scris.încheierea „Lunii cărții la sate" va fi marcată de o manifestare organizată duminică, 26 februarie, în comuna Islaz. In această zi vor avea loc recitaluri de poezie, spectacole lite- rar-muzicale etc. în numeroase localități rurale.Prin întreaga sa activitate în direcția popularizării și difuzării cărții la sate, cooperația de consum lși aduce o contribuție activă la ridicarea nivelului de cultură al maselor.

Realizarea obiectivelor prevăzute In planul pe 1978 privind sporirea producției agricole impune, așa cum s-a subliniat la Conferința Națională a partidului și la recenta Consfătuire de lucru consacrată problemelor agriculturii, folosirea rațională a fondului funciar. Aceasta presupune executarea, în continuare, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare care să permită creșterea suprafeței agricole, îndeosebi a celei arabile, redarea în circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din producție și, în general, asigurarea condițiilor necesare care să permită cultivarea fiecărui metru pătrat de pămînt.
„Pămintul este principala forță de 

producție si de felul în care îl gos
podărim depinde recolta pe care o 
realizăm — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la Consfătuirea de lucru consacrată problemelor agriculturii. Trebuie să a- 
sigurăm rapid folosirea în întregime 
a fiecărui metru pătrat de pămînt — 
nu numai din așa-zisa suprafață a- 
rabilă, cl din toată suprafața agrico
lă. inclusiv din curțile cooperativelor, 
ale întreprinderilor de stat, ale ce
tățenilor. Trebuie să se înțeleagă bine 
că noi nu dispunem decît de o sin
gură rezervă pentru mărirea suprafe
ței arabile : folosirea ultimului me
tru de teren. în al doilea rînd, tre
buie să sporim capacitatea producti
vă a terenului prin lucrări de îm
bunătățiri funciare, Inclusiv de iri
gații".Anul acesta. în lumina hotăririlor Conferinței Naționale a partidului și în spiritul indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru, lucrările de îmbunătățiri trebuie să capete o mare amploare. Potrivit planului, suprafața arabilă urmează să crească cu cel puțin 32 000 hectare. Pe sute de mii de hectare vor fi executate lucrări de desecări și combatere a eroziunii solului. Dar pe lingă programele stabilite prin planul central privind lucrările de îmbunătățiri funciare. în fiecare unitate a- gricolă, în fiecare comună trebuie să se identifice și să se pună în valoare. cu mijloace proprii, Suprafețe arabile cit mai întinșe. Este o sarcină de mare răspundere care cere comitetelor județene de partid, or

ganelor agricole, consiliilor populare Si conducerilor unităților agricole să acționeze energic în vederea realizării. prin mobilizarea cetățenilor, a u- nor ample lucrări de defrișări, desecări. nivelare a terenurilor, combatere a eroziunii solului și altele, care să permită creșterea suprafeței agricole și îndeosebi a celei arabile.în mod deosebit se cere ca, încă din această perioadă de iarnă, să se lucreze intens în vederea îndeplini

mlnțarea fiecărui metru pătrat din interiorul centrelor gospodărești și reducerea locurilor destinate depozitării furajelor și gunoiului de grajd. Bunul gospodar — fie el președinte de cooperativă, director de întreprindere agricolă de stat sau șef de fermă — nu trebuie să lase asemenea pămînturi în afară circuitului agricol, ci are datoria să stabilească măsuri potrivite pentru a le asigura o utilizare productivă.
Să extindem suprafața 

arabilă, să folosim 
rațional pămintul!

rii cit mai devreme a sarcinii de creștere a suprafeței arabile pe primul semestru al acestui an cu 12 000 hectare, astfel încit terenurile respective să poată fi însămînțate. Cu stă-, rtiință trebuie acționat pentru intensificarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare în județele în care sarcina de extindere a suprafeței arabile pe 1977 nu s-a realizat. Astfel, județul Brăila are o restanță de 1100 hectare. Arad — 900 hectare. Olt — 800 hectare. Ilfov — 700 hectare, Satu Mare și Mureș — cîte 500 hectare.In urma studiilor efectuate de organele de specialitate, de către specialiștii din unitățile agricole, au putut fi Identificate mari suprafețe care, prin lucrări corespunzătoare, pot fi cîștigate pentru agricultură. Este vorba de desecarea terenurilor afectate de excesul de umiditate, defrișarea pilcurilor de arborete și mărăcini care au invadat unele terenuri, desființarea drumurilor inutile, însă-

Pentru realizarea programului de Îmbunătățiri funciare, In general, și extinderea suprafeței arabile, in special, se cere ca acum, la definitivarea planului de producție pe 1978, în fiecare unitate agricolă să se stabilească măsuri precise privind mijloacele materiale și forța de muncă necesare executării lucrărilor. Programele respective trebuie să ocupe un loc important tn dezbaterile din adunările generale ce au loc in aceste zile In unitățile agricole. Mult mai important este ca, încă din această perioadă de iarnă, comitetele comunale de partid, consiliile populare comunale și conducerile unităților agricole să organizeze ample acțiuni de masă pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, la care să ia parte toți locuitorii satelor, astfel în- cît pretutindeni să se lucreze din plin. Cu cît mai devreme vor începe aceste lucrări, cu atît mai mare va fi ga

ranția că, la primăvară, terenurile respective vor putea fi însămînțate.Așa cum s-a subliniat la recenta consfătuire de lucru, pe lîngă acțiunile largi care trebuie organizate la sate în vederea extinderii suprafețelor agricole, o deosebită atenție se cere acordată bunei gospodăriri a fondului funciar. După cum se știe, pentru executarea unor lucrări de investiții, pe baza unor aprobări speciale. sînt scoase din circuitul agricol anumite suprafețe. Conducerile u- nor unități agricole, unele direcții a- gricole județene și chiar Ministerul Agriculturii aprobă însă cu ușurință scoaterea din circuitul agricol a unor suprafețe de teren destinate construirii unor obiective de investiții. în a- celasi timp se încalcă o altă prevedere a Legii fondului funciar potrivit căreia terenurile scoase temporar din circuitul agricol trebuie redate agriculturii la termenele stabilite și în condiții care să permită cultivarea lor integrală și obținerea unor recolte bune. Or. nerespectarea acestei prevederi constituie o manifestare inadmisibilă de risipire a pă- mîntului. Din suprafețele care nu au fost redate agriculturii la termenele stabilite, mare parte se află în județele Arad — 368 ha, Brăila — 363 ha, Gorj. — 1 287 ha, Iași — 445 ha, Ilfov — 326 ha, Vîlcea — 607 ha. Legea prevede, de asemenea, ca pentru suprafețele scoase definitiv din circuitul agricol să fie recuperate terenuri corespunzătoare. Or, nici această prevedere nu este pretutindeni respectată. Sub nici un motiv nu trebuie admis ca suprafața agricolă a țării să fie diminuată !Extinderea suprafeței agricole și, în general,. buna gospodărire a pămîn- tului constituie o obligație de cea mai mare răspundere a organelor și organizațiilor de partid, a direcțiilor agricole șl uniunilor județene ale cooperativelor agricole, a tuturor oamenilor muncii din agricultură. Și pentru aceasta trebuie să se acționeze pe toate planurile, cu toate forțele, spre a se asigura valorificarea deplină a întregului fond funciar al țării.
Ion HERTEG

Plenara Comitetului pentru 
problemele consiliilor populareîn Capitală a avut loc, în ziua de 6 februarie, plenara Comitetului pentru problemele consiliilor populare, la care au luat parte, alături de membrii comitetului, reprezentanți ai- unor ministere și organe centrale de stat, directori ai unităților județene de construcții și de proiectare.Plenara a analizat activitatea desfășurată în anul 1977 de organele locale ale puterii și administrației de stat în domeniile construcțiilor de locuințe și de obiective social-cultu- rale. sistematizării teritoriului și localităților, gospodăriei comunale și prestărilor de servicii, muncii organizatorice și administrației locale de stat. în cadrul plenarei a luat cuvîntul tovarășul Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului pentru problemele consiliilor populare.Pe baza indicațiilor conducerii de partid și de stat, personal ale to

varășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului, plenara a stabilit noi măsuri politico-organiza- torice care să conducă la creșterea contribuției consiliilor . populare în înfăptuirea hotăririlor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, la realizarea integrală a planului pe 1978 în toate domeniile de activitate ale consiliilor populare.în încheierea plenarei, participan- ții au adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care mulțumesc secretarului general al partidului pentru ajutorul și îndrumarea permanentă acordate consiliilor populare și se angajează să muncească fără preget pentru realizarea marilor obiective ale înfăptuirii societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru a face ca patria noastră să devină tot mai înfloritoare.

Un an de mari înfăptuiri
(Urmare din pag. I)laje, aparate și instalații tehnologice noi sau reproiectate. Concluzia majoră ce se desprinde din lectura a- cestor indicatori este că în anul 1977 
economia noastră a făcut un pas real, 
important pe calea sporirii eficienței 
economice — sarcină pe care conducerea partidului o situează în permanență in centrul atenției oamenilor muncii. Numai asigurind an de an progrese tot mai însemnate, neîntrerupte în domeniul creșterii eficienței economice creăm condiții pentru creșterea susținută a venitului național — singura sursă trainică a dezvoltării economice și a ridicării bunăstării celor ce muncesc.în spiritul exigențelor formulate de Comitetul Politic Executiv, ținind seama că anul trecut nu au fost realizate integral prevederile la unii indicatori de eficiență, colectivele din întreprinderi, organizațiile de partid trebuie să acționeze cu toată fermitatea, din primele luni ale a- cestui an, pentru reducerea mai substanțială a consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil și introducerea unui regim sever de economii în toate domeniile, pentru sporirea mai accentuată a productivității muncii, pentru accelerarea ritmului de înnoire și modernizare a produselor, pentru aplicarea rapidă în producție a progresului tehnic și științific, pentru valorificarea supe-, rioară a tuturor resurselor materiale, a întregului potențial tehnic și uman. După cum se știe, în fiecare întreprindere, ramură și la nivelul județelor există programe concrete de creștere a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor de producție, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, de creștere a eficienței economice. Esențial este ca aceste programe să fie îmbogățite cu noi măsuri, urmărindu-se finalizarea lor întocmai. In acest sens, a- dunările generale ale oamenilor muncii constituie un cadru deosebit de prielnic atît pentru a examina cum se îndeplinesc acesite programe, cit și pentru completarea lor cu alte .măsuri.Totodată, trăgînd . maximum de,.învățăminte din activitatea anului trecut, este necesar, așa cum s-a subliniat în ședința Comitetului Politic 
Executiv, să se acționeze cu toate for
țele pentru realizarea integrală a pre
vederilor planului Ia producția fizică, 
la fiecare sortiment, în strînsă concordanță cu necesitățile economiei naționale, pentru îndeplinirea ritmică a 
planului de investiții și intrarea în 
funcțiune Ia termen sau chiar mai 
devreme a noilor capacități de pro

ducție, pentru înfăptuirea întocmai a 
programului construcțiilor de locuințe.

Crește bunăstarea între
gului popor. Se desPrinde limpede, din întreaga lectură a comunicatului, că se înfăptuiește cu consecvență 
Programul partidului de ridicare con
tinuă a nivelului de trai al poporului — țelul și scopul suprem al politicii partidului, al întregii opere de construcție socialistă în țara noastră. Din acest punct de vedere, anul 1977 marchează progrese remarcabile. în . anul trecut, veniturile bănești din retribuirea muncii personalului muncitor au sporit cu 9,6 la sută, ca urmare a aplicării primei etape de majorare a retribuției ; veniturile bănești ale țărănimii provenite din retribuirea muncii în cooperativele a- gricole și din vînzarea produselor către unitățile socialiste au fost mai mari cu aproape 7 la sută ; alocația de stat pentru copii a crescut, înce- pînd cu 1 septembrie 1977, în medie cu 15 la sută ; a sporit substanțial' volumul desfacerilor de mărfuri și al prestărilor de servicii, în condițiile în care indicele preturilor s-a situat sub limitele planificate ; s-au îmbunătățit în continuare condițiile de locuit, prin construirea a 144 300 locuințe ; au mai fost date în folosința populației 22 800 apartamente în clădiri la care urmează să fie terminate lucrările de finisaj exterior ; s-a dezvoltat simțitor baza tehnico-mate- rială a învățămîntului și a ocrotirii sănătății.Putem spune că am simțit din plin, fiecare în viață, în familiile noastre, roadele muncii depuse în cel de-al doilea an al cincinalului ; adică, ne-am convins încă o dată de marele adevăr că muncind mai bine — și numai muncind mai bine — trăim mai bine. Munca este singurul izvor 
al bunăstării. Este un adevăr ce trebuie bine înțeles de fiecare cetățean, de fiecare colectiv. Și cu această convingere nestrămutată să muncim cu și mai multă abnegație și inițiativă pentru , înfăptuirea integrală și în condiții de eficiență sporită a 'sarcinilor de plan și a angajamentelor din acest an — ap hotăritor al cincinalului. Să acționăm cu întreaga putere a minții și brațelor noastre pentru a înfăptui grandiosul obiectiv stabilit de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională — 
trecerea de la acumularea cantitativă 
la o calitate nouă, superioară, pentru a realiza toți indicatorii calitativi ai planului, asigurind înaintarea și mai rapidă a patriei pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

în secția mașinilor de filat cu inele de la Filatura din Oltenița

(Urmare din pag. I)tură. Revin din ele și fermei noastre o parte. Cu toate . calamitățile naturale, oare n-am fi putut să facem și noi mai mult, cum au făcut cei de la I.A.S. ?...Puțină istorie : fn 1973, C.A.P. Niculițel a primit „Ordinul Muncii" cl. I pentru producțiile sale excepționale de struguri. Președintele a fost și el decorat. Dar începînd din anul următor, rezultatele muncii cooperatorilor au intrat în regres. Pînă în anul 1977. cînd producția a fost cea pe care am amintit-o mai sus... Și cînd pe aceleași terenuri și în aceleași condiții vitrege, I.A.S. Niculițel a izbutit să-și îndeplinească planul de producție.Din aceeași adunare generală a fermei numărul unu :...,,E și vina șefei noastre

de fermă că n-a știut să se apropie de oameni și să le organizeze bine munca. Nu s-a sfătuit cu ei și rău a făcut. I-a mai și nedreptățit pe unii, ceea ce a creat nemulțumiri și o atmosferă de delăsare".Una cîte una, toate greșelile sînt acum scoase la lumină și analizate, se extrage din ele miezul învățămintelor pentru anul agricol ce va începe cu- rînd. Acești bărbați și a- ceste femei care stau acum pe bancă nu aplecați, nu copleșiți, ci cu spinările drepte^ și. cu fruntea sus știu să privească adevărul în față, oricît ar fi de aspru. Pentru că — au înțeles — numai asta îi poate ajuta cu adevărat. Se pune acum la cale totul, fiecare amănunt de organizare pentru munca din acest an și din viitor. Ce fel de unelte le trebuie și de unde să le ia. Cum să fie împărțită

munca și, mai ales, cu cît interes și seriozitate să și-o facă. Se alege, pentru un an, un alt șef de fermă, dintre bătrîni, pentru că un tînăr inginer ce le-a fost repartizat si ar
Am discutat cu un om care, poate mai mult decît toți, este acum afundat în reflecții bărbătești despre munca și menirea lui: inginerul Ion Tertiș, președintele cooperativei. A

— Încununare meritată a succesului. Dar ce s-a in- tîmplăt după aceea ?...In urmă cu cîteva săp- tămîni, biroul județean de , partid l-a chemat în fața sa : „Vrei să muncești mai
buțiile. N-am controlat cît trebuie, n-am ajutat la timp pe cei care aveau nevoie de un ajutor, măcar de o încurajare. Sînt aici de 17 ani. Știu bine că altădată am condus mai

Pentru vinul dulce al succesului
fi trebuit să preia conducerea fermei, va merge să-și facă o specializare la I.A.S., să mai învețe de acolo. „Dar îl rugăm să-și rupă cîte o zi pe săptă- mînă și pentru noi, să vină să ne țină și pe noi la curent cu ce mai e nou la I.A.S.. ce lucruri bune se fac acolo și-ar trebui să le facem și noi". („Lecția" I.A.S.-ului a prins !).Iarna, anotimp al meditației...

fost trimis aici, în urmă cu mulți ani, să ridice din stagnare activitatea cooperativei. Și a izbutit. A muncit mult, au fost ani de neodihnă, de concentrare maximă a voinței. Ajutat de organizația de partid, a înfrînt mentalități individualiste care împiedicau bunul mers al muncii. Totul începuse să meargă foarte bine. Pînă la punctul de culme al 
acelui „Ordin ai muncii"

departe 7 Te simți in stare să mai fii Cine ai fost cîndva 7“ „Da. Mă Bimt tn stare 1“ „Atunci îți urăm succes I"— N-am făcut totul, asta 
e clar 1, spune el acum vorbind ca pentru sine. Mai ales în condițiile unui an anormal cum a fost *77. N-am evaluat bine situația, n-am acționat cum trebuie, nu știu ce s-a In- tîmplat, poate că mi-am tratat mai superficial atri-

bine cooperativa. Poate că prea multe lucruri bune începusem să cred despre mine in ultimul timp. Acum m-am trezit la realitate. Ce trebuie să fac ? O, am foarte mult de lucru. Mi-am făcut un plan personal. un program. Multă, foarte multă atenție organizării și disciplinei, în toate sectoarele I Voi controla totul, tn fiecare zi. Două zile pe săp-

tămînă să mi le petrec în viticultură, orice s-ar în- tîmpla, în orice campanie, chiar și la recoltatul griu- lui. Să discut cu fiecare echipă în parte, dimineața, la marginea viei, cum făceam altădată... Am relații bune cu oamenii, mă înțeleg cu ei, răspund la îndemnurile și la sfaturile mele... Dar ăsta e un foc pe care dacă nu-1 alimentezi se stinge. Da, cu oamenii să discut mai des, să ne sfătuim, să găsim împreună rezolvarea pentru brice moment mal greu... Am scăpat din mină niște frîne... De la mine, slăbiciunea s-a răspîndit și la alții I Nu trebuie să-mi mai îngădui așa ceva I Acum mi se pare că nici oamenii nu mă mai privesc ca altădată. Mi se pare, desigur. Cind rezultatele nu sînt bune, e normal să ți se pară că oamenii te privesc cu re

proș. Chiar dacă nu-i așa. Și nu e bine...Cuvintele președintelui, rostite molcom și cu omeneasca vibrație a sincerității, sună ca o mărturisire, dar și ca ecou al unei decizii interioare din care se naște o cu totul altă atitudine față de răspunderile mari ce-i stau pe umeri. Este procesul de conștiință ferm, bărbătesc și tonic al unui comunist.îl ascult și mă bucur pentru el. 11 ascult și mă bucur pentru bucuriile din toamna viitoare ale sutelor de cooperatori care vor avea cu mult mai mult de adunat în coșuri, la clipa culesului. Căci și recolta 
e un rod al conștiinței.îmi promit să vin aici și la toamnă și să gust un pahar de must dulce. Dulce ca bucuria succesului după amarul, dar purificatorul prilej al proceselor de conștiință.
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DIN ÎNTREAGA ȚARĂ, MESAJE DE ALEASĂ STIMĂ ȘI ÎNALTĂ PREȚUIRE 
ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

„Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viată și a 45 de ani de activitate revoluționară, comuniștii, întregul colectiv de oameni ai muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUC
ȚII ȘI MONTAJE METALURGICE 
REȘIȚA își exprimă atașamentul profund fată de politica științifică a partidului și statului nostru, în elaborarea și aplicarea căreia dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, aveți un rol ho- tărîtor și vă mulțumesc din inimă pentru minunatele condiții ce ne sînt create pe platformele industriale de la Reșița, Oțelul Roșu și Nadrag, în vederea realizării exemplare a planului de investiții. Urmînd cu hotărire îndemnurile, dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea noastră a realizat și depășit sarcinile de plan și angajamentele în primii doi ani ai cincinalului în condițiile sporirii accentuate a eficienței economice. Vă transmitem cu acest prilej hotărîrea neabătută a colectivului nostru de muncă de a ne perfecționa în continuare activitatea, de a spori răspunderea fată de fondurile încredințate, asigurînd întărirea disciplinei pe șantiere, astfel îneît noile obiective industriale pe care Ie construim să intre în funcțiune în bune condiții, la timp sau în avans față de termenele stabilite. Vă transmitem, tovarășe secretar general, cele mai fierbinți urări de sănătate, viață lungă și plină de împliniri, dumneavoastră, celui mai iubit șl stimat fiu ăl poporului".în mesajul adresat de COMITETUL 
orășenesc tg. frumos al 
P.C.R. sa spune : „Comuniștii, toți oamenii muncii din această străveche localitate a Moldovei își îndreaptă cele mai alese gînduri și sentimente către dumneavoastră, cel mai bun fiu al națiunii, care, în fruntea partidului și statului, ne-ați oferit mereu Un exemplu viu de slujire cu credință și devotament a cauzei socialismului și comunismului : stăruie în inimile fiecăruia dintre noi amintirea vizitelor dumneavoastră în județul Iași și în orașul Tg Frumos, ecoul cuvintelor dumneavoastră, că alături de municipiul Iași și Pașcani trebuie să se dezvol

te și orașul Tg. Frumos, răsună ca un refren tumultuos care dobîndește conturul împlinirilor concretizate în unități economice și de interes social-cultural. Indicațiile și îndrumările dumneavoastră au început să rodească și rodul lor sînt fabricile ce au început să producă și cele de mîine, sutele de apartamente în care trăiesc în tihnă și liniște oamenii muncii, sînt școlile, grădinițele și tot ce dă orașului nostru aspect înfloritor și de bunăstare. Animați de dorința de a transforma în fapt prețioasele dumneavoastră indicații, comuniștii, toți oamenii muncii din orașul nostru sint hotărîți să nu-și precupețească eforturile pentru împlinirea luminosului program de făurire a vieții noastre socialiste și comuniste. Ne îngemănăm gîndurile și sentimentele cu ale întregului popor și vă dorim din inimă, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sănătate, mulți ani de viață și activitate rodnică pentru prosperitatea patriei și a națiunii noastre".„Cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață șl 45 de ani de activitate revoluționară, colectivul de oameni ai muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA AGRICOLĂ DE STAT 
VEDEA, JUDEȚUL ILFOV, vă urează din toată inima multă sănătate și putere de muncă pentru a conduce destinele poporului român și a ridica țara pe culmile cele mai înalte ale progresului și civilizației. Activitatea neobosită și exemplul dumneavoastră de dăruire pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism constituie și pentru colectivul nostru de muncă un viu exemplu. Vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort In realizarea, și depășirea sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului".„Acum, la sărbătorirea împlinirii a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară, noi, toți forestierii români, maghiari, germani de Ia UNITATEA FORES
TIERA DE EXPLOATARE ȘI 
TRANSPORTURI SOVATA, ne îndreptăm gîndurile cu stimă și recunoștință către' dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul Iubit al partidului și statului nostru. Sîntem foarte mîn- dri și fericiți că avem în fruntea partidului și a țării un conducător a cărui viață șl luptă se identifică cu trecutul glorios al poporului român. Vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, că vom munci cu dăruire pentru aplicarea în viață a mărețelor hotărîri trasate de Congresul al XI-lea și de Conferința Națională ale partidului, vom aplica Întocmai indicațiile prețioase ce ni 
le dați pentru realizarea sarcinilor care ne stau în față. Vă urăm din toată, inima, stimate tovarășe secretar general, multă sănătate, -fericire și putere de muncă în fruntea partidului și statului nostru".„Noi, lucrătorii de la ÎNTREPRIN
DEREA AGRICOLA DE STAT ZAU 
DE CÎMPIE, JUDEȚUL MUREȘ, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață și 45 ani de activitate revoluționară, ne alăturăm milioanelor de cetățeni din întreaga țară, adueîn- du-vă omagiul nostru sincer șl urarea din inimă de viață lungă și putere de muncă, pentru a ne conduce pe mai departe pe drumul luminos al socialismului și comunismului. în activitatea noastră de zi cu zi am urmărit să punem în aplicare prețioasele îndrumări pe care dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni le-ați dat cu diverse prilejuri pentru dezvoltarea agriculturii și ridicarea continuă a producției și eficienței economice. Vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru a transpune in viață mărețele sarcini trasate de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru a face totul pentru valorificarea superioară a marilor resurse de care dispunem, în scopul creșterii contribuției agriculturii la progresul rapid al economiei naționale, la ridicarea nivelului de trai al poporului".

în mesajul adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul împlinirii a, 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară neîntreruptă, de COMITETUL ORĂ
ȘENESC MOINEȘTI AL P.C.R. se arată : „Comuniștii, toți oamenii muncii din orașul petroliștilor vă transmit, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, adînca recunoștință pentru activitatea prodigioasă ce o desfășurat! în fruntea partidului și statului nostru, pentru inestimabila contribuție adusă la dezvoltarea econo- mico-socială a patriei, pentru spiritul patriotic, revoluționar pe care îl msuflați întregului nostru popor și pentru deosebita grijă ce o purtați ridicării nivelului de viață materială și spirituală a tuturor oamenilor muncii. îngăduiți-ne, mult stimate tovarășe secretar general, să ne exprimăm și cu acest prilej recunoștința pentru bogata activitate ce o desfășurați pentru creșterea prestigiului patriei noastre în lume, deosebita contribuție ce o aduceți la înfăptuirea păcii și progresului social, pentru o mai bună înțelegere între popoarele întregii lumi. Mîndri de pilda vie ce ne-o oferiți ca patriot și conducător înflăcărat, pentru propășirea națiunii noastre socialiste, ne angajăm, stimate tovarășe secretar general, să învățăm și să aplicăm în viața de zi cu zi spiritul revoluționar spre care ne îndemnați în permanență. Oamenii muncii din orașul Moinești, în frunte cu comuniștii, sînt hotărîți să facă totul pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, pentru realizarea programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a patriei, spre binele întregului popor".„întregul personal muncitor de la 
TRUSTUL DE CONSTRUCȚII IN
DUSTRIALE DIN MUNICIPIUL 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ vă urează din adîncul ființei lor. cu dragoste fierbinte și cea mai înaltă prețuire, ani mulți, sănătate, fericire și putere de muncă dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai de seamă bărbat de Stat din istoria noastră modernă, mare om de omenie, la împlinirea a 60 de ani de viață și a 45 de ani de activitate revoluționară. Asemenea întregii națiuni, noi, ziditorii marilor obiective de pe văile Bistriței, Bicazului, Moldovei și Trotușului, ne angajăm față de partid, față de dumneavoastră, tovarășe secretar general, 
că vom acționa cu mai multă hotărire pentru identificarea și valorificarea unor noi posibilități de creștere a productivității muncii în condițiile reducerii continue a cheltuielilor de construcții-montaj și instalații, ridi- cînd pe o treaptă superioară nivelul calitativ al lucrărilor executate. Dind glas ecoului unanim al constructorilor din unitatea noastră, mulțumim partidului, dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija permanentă de ridicare a bunăstării poporului, angajîndu-ne să muncim cu pasiune și dăruire, punînd în slujba patriei, a poporului întreaga noastră experiență, putere de muncă și creație pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an și pe întregul cincinal".în mesajul adresat de ÎNTRE
PRINDEREA DE TRANSPORTURI 
AUTO MEHEDINȚI se arată : „Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere și a 45 ani de rodnică activitate revoluționară, colectivul nostru își alătură gîndurile și sentimentele de dragoste și înaltă prețuire milioanelor de oameni ai muncii din țara noastră și vă urează, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și putere de muncă pentru conducerea națiunii noastre pe calea înfăptuirii celei mai drepte șl umane societăți — societatea comunistă.Născut pe meleagurile românești de legendă și istorie, crescut și format în spiritul înălțător al muncii și al dragostei fierbinți față de om și de adevăr, devotat trup și suflet nobilei cauze a partidului pe care, il slujiți cu pasiune revoluționară și înaltă răspundere comunistă din fragedă tinerețe, v-ați cîștigat stima, respectul și încrederea partidului, a tuturor fiilor patriei noastre. Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate, contribuind efectiv la efortul unanim al poporului nostru de înfăptuire a programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a țării, adoptat de Conferința Națională a partidului".„în pragul sărbătoririi a 60 ani de viață și a peste 45 ani de activitate revoluționară neîntreruptă, noi, colectivul de oameni ai muncii din 
ÎNTREPRINDEREA AGRICOLĂ DE 
STAT MARGHITA, JUDEȚUL BI
HOR, cu adînca emoție șl profund respect vă adresăm dumneavoastră, fiu al acestui pămînt străbun, strălucit și iubit conducător al națiunii noastre, calde urări de sănătate, fericire, viață lungă și putere de muncă, spre binele și fericirfea întregului popor. Sîntem mîndri că in fruntea partidului, a țării Sînteți dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. și vă adresăm din inimă întreaga noastră recunoștință pentru dăruirea cu care vă închinați întreaga viață și activitate binelui poporului, dreptății și păcii în lume. Pentru aplicarea în viață a Programului partidului, la elaborarea căruia dumneavoastră ați adus o contribuție deosebită, am trecut la organizarea pe baze științifice a producției agricole, utilizînd cu mai multă eficiență potențialul productiv al pămîntului, folosind pe scară largă chimizarea, am extins . mecanizarea în producția vegetală și zootehnie, am trecut la modernizarea fermelor și a proceselor de producție în zootehnie. An de an obținem producții tot mai mari, întreprinderea noastră devine o unitate tot mai puternică. Nu ne mulțumesc însă rezultatele obținute pînă acum, sîntem conștiențl că mai avem rezerve nevâlorificate deplin, fapt pentru care sîntem ho- tărîți să ridicăm nivelul producțiilor atit în cultura mțre, cît și în pomicultură și zootehnie. Vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru aplicarea în viață a Programului partidului, a hotărîrilor de partid și de stat, a indicațiilor dumneavoastră, pentru a aduce o contribuție cît mai mare la edificarea socialismului și comunismului în România",

în mesajul adresat de COMITETUL 
JUDEȚEAN AL FEMEILOR ALBA se arată : „La împlinirea a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate, revoluționară, cele aproape 204 000 femei de pe străvechile meleaguri ale județului Alba, alături de întregul nostru popor, vă adresează dumneavoastră, tovarășe Nicolae, Ceaușescu, fiu credincios al clasei muncitoare, militant activ și conducător înțelept âl partidului și al țării, personalitate marcantă a mișcării comuniste și vieții politice internaționale, cele mai călduroase urări de sănătate, fericire, putere de muncă spre binele și fericirea întregului nostru popor, a patriei noastre. Permiteți-ne, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm din nou glas sentimentelor de nețărmurită stimă, admirație și fierbinte recunoștință pentru valoroasa ; dumneavoastră contribuție la elaborarea și înfăptuirea mărețului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, mulțumindu-vă din inimă pentru grija permanentă ce o manifestați în îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale femeilor, pentru afirmarea lor tot mai deplină în toate domeniile vieții economico-socîale. Puternic însuflețite de hotăririle mobilizatoare ale Conferinței Naționale a partidului, noi. femeile din județul Alba, fără deosebire de naționalitate, sîntem ferm hotărîte să depunem întreaga capacitate de muncă șl creație pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor cincinalului și ale Programului suplimentar de dezvoltare eco- nomicq-socială a ț'ării".„Cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate, revoluționară neîntreruptă, eveniment de seamă în. viața partidului și a întregului nostru popor, oamenii muncii din CENTRALA IN-

• Urări fierbinți de ani mulți, sănătate și fericire conducătorului 
iubit al partidului și statului nostru

• Sentimente de profundă satisfacție și recunoștință pentru marile 
înfăptuiri pe drumul progresului și prosperității patriei

• Pretutindeni, aceeași hotărîre fermă: vom acționa cu toate forțele 
pentru realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale

DUSTRIALĂ DE PRELUCRĂRI ME
TALURGICE, cu fierbinte dragoste vă dorim, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, fericire și viață îndelungată, exprimîndu-ne sentimentele de înal
tă stimă, prețuire și recunoștință față de munca neobosită pe care o depuneți în conducerea partidului și a țării, pentru traducerea în viață a celor mai nobile năzuințe de prosperitate și progres ale patriei noastre socialiste. înflăcărat patriot și revoluționar cutezător și om de omenie, ați promovat și promovați consecvent in fruntea partidului și statului o clarvăzătoare politică pentru propășirea patriei, pentru creșterea prestigiului și demnității României socialiste pe toate meridianele lumii, făurind idealurilor poporului un neclintit crez al muncii și vieții. Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul nostru colectiv este ferm angajat pentru îndeplinirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, în realizarea cărora de un prețios ajutor ne sînt îndemnurile și indicațiile concrete pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor dumneavoastră în unitățile centralei".în mesajul adresat de SUCURSALA 
JUDEȚEANĂ ILFOV A BĂNCII 
NAȚIONALE se spune i „Cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață și a peste 45 ani de activitate revoluționară neîntreruptă, vă exprimăm, alături de întregul popor, mulțumirile noastre pentru contribuția dum
neavoastră remarcabilă la elaborarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, politică pusă în slujba apărării cuceririlor revoluționare ale poporului român, a independenței și suveranității statului. Vă urăm sănătate, fericire și putere de muncă, ani îndelungați si rodnici de viață, în fruntea partidului și statului nostru, pentru a conduce mai departe poporul pe calea înfăptuirii 
idealurilor sale de progres și civilizație".„întregul colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri de la ȘANTIE
RUL NR. 1 AL TRUSTULUI DE IN
STALAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI 
BUCUREȘTI participă cu tot sufletul la sărbătorirea a 60 de ani1 de viață șl a 45 de ani de luptă revoluționară, de credință nestrămutată în slujba partidului — anii meritelor dumneavoastră strălucite, ai devotamentului și dragostei de popor, al dăruirii pentru cauza pe care prin voință, muncă și personalitate i-ațl dat dinamism fără precedent în istoria patriei noastre. Dinamismul și operativitatea ce caracterizează activitatea dumneavoastră neobosită, soluțiile practice și teoretice ce le-arf promovat consecvent, omenia pe care o dovediți în toate împrejurările constituie mîndria întregului nostru popor și ne mobilizează în munca și comportarea noastră de zi cu zi. Am avut și noi ca mulți alții prilejul fericit să vă vedem și să vă auzim de aproape în mijlocul nostru, cu ocazia vizitei de lucru pe care ne-ați făcut-o în luna octombrie 1677, pe șantierele metroului, așa cum obiș- nuiți să faceți de ani de zile în toate sectoarele de activitate. Orientările și îndemnurile dumneavoastră ne-au stimulat puternic pentru accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor, introducerea de tehnologii avansate, care au condus la obținerea unei productivități superioare si asigurarea unei calități deosebite.Exemplul dumneavoastră de muncă și dăruire pentru binele și fericirea întregului nostru popor ne este Călăuză în activitatea noastră, ne mobilizează pentru obținerea de noi succese în producție. Vă dorim din toată inima, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, viată îndelungată, multă sănătate și putere de muncă".

„Cu prilejul împlinirii a 80 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară neîntreruptă, alături de întregul popor ne îndreptăm sentimentele, gîndurile de fierbinte dragoste și cea mai aleasă prețuire către dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai Iubit fiu al poporului, simbol al năzuințelor Împlinite ale clasei noastre muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii — se arată în mesajul adresat de colectivul oamenilor muncii de la EXPLOATAREA DE PREPA
RARE SĂSAR—BAIA MARE. Viața, munca și lupta neobosită a dumneavoastră, pentru edificarea comunismului în România, prefigurarea viitorului ei luminos, personalitatea dumneavoastră revoluționară în fruntea partidului, remarcabila activitate de luptător pentru pace în lumea întreagă constituie pentru noi un însuflețitor exemplu în activitatea de fiecare zi. Ne angajăm să muncim neobosit,, cu inteligență creatoare, înaltă calificare profesională și disciplină muncitorească, să aplicăm tehnologii moderne pentru a valorifica superior metalele din minereuri. Să ne trăiți ani mulți, în sănătate și putere de muncă, pentru binele, prosperitatea și fericirea întregului popor"., „Moment de adîncă emoție națională și de profundă mîndrie patriotică, împlinirea a 60 de ani de viață și a 45 de ani de activitate revoluționară neîntreruptă ne prilejuiește și nouă, lucrătorilor ogoarelor dintre ape, ogoare date recoltelor de lumina științei socialiste și de bărbăția comunistă, să vă adresăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai profunde urări de fericire, asigurin- dii-vă, totodată, de recunoștința și devotamentul nostru comunist — se arată în mesajul adresat de colectivul 'oamenilor muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA AGRICOLA DE STAT

INSULA MARE A BRĂILEI. Ați fost de mai multe ori printre noi. Ne-ați mobilizat atunci cind furia apelor ne amenința pămînturile, » ne-ați. Îmbărbătat. în- lupta,* cu .seceta, ne-ați învățat și sfătuit cum să lucrăm mai bine, cum să folosim știința și tehnica pentru sporirea avuției naționale, iar rezultatele au fost tot mai bune. Cuvîntul dumneavoastră de mare patriot, de înflăcărat comunist, de neobosit revoluționar ne este permanent imbold, iar mecanizatorii, tehnicienii și inginerii acționează cu toată hotărîrea pentru ea mărețele idei ale Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale să. se înfăptuiască cu cel mai deplin succes. Știindu-vă la cîrma patriei, munca ne este mai spornică, bunăstarea mai evidentă, liniștea căminelor în siguranță, iar destinul copiilor rostuit. Cu sufletele stăpînite de emoție, cu inimile încărcate de recunoștință, vă dorim, mult iubite și stimate .tovarășe secretar general, ani mulți și fericiți, sănătate și viață îndelungată, multă putere de muncă, pe care știm că o dăruiți cu înflăcărare prosperității întregului popor, înfloririi multilaterale a scumpei noastre patrii“.';„Dînd glas puternicelor sentimente de stimă și respect, oamenii muncii 
din TRUSTUL DE CONSTRUCȚII 
PENTRU ECONOMIA FORESTIERĂ 
SI MATERIALE DE CONSTRUCȚII- 
BRAȘOV vă adresează din adîncul Inimilor lor, la împlinirea a 60 de ani de viață și a 45 ani de activitate revoluționară neîntreruptă, in rîndu- rile partidului, cele mai sincere felicitări, calde urări de sănătate, ani îndelungați și multă putere de muncă. întreaga dumneavoastră viață de revoluționar comunist, de luptător hotărît și neînfricat pentru înfăptuirea năzuințelor și aspirațiilor celor ce muncesc reprezintă pentru noi o pildă vie de eroism, abnegație și dă- lulre, un exemplu fără seamăn de devotament față de poporul al cărui fiu strălucit sînteți. Recunoscători din toată ființa noastră pentru activitatea neobosită ce o desfășurați în -ridicarea continuă a României pe noi trepte de progres și civilizație, pentru afirmarea ei liberă și suverană în rîndul națiunilor lumii, ne angajăm solemn și cu acest prilej, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim neobosit pentru transpunerea în viată, în mod exemplar, a sarcinilor ce ne revin din hotăririle Congresului al XI-lea al partidului șl ale Conferinței Naționale în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră".„Noi, COLECTIVUL DE LUCRA
TORI AI STAȚIUNII DE CERCE
TĂRI ZOOTEHNICE „MARAMU
REȘ" — SIGHETU MARMAȚIEI, animați de cele mai alese sentimente prilejuite de aniversarea- zilei dumneavoastră de naștere și a peste 45 de ani de activitate revoluționară, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, sîntem hotărîți să facem totul pentru realizarea obiectivelor ce ne revin din documentele Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului. Vă mulțumim în mod deosebit pentru grija și atenția ce le acordați permanent dezvoltării agriculturii țării, oamenilor muncii din sectorul agricol. Vă asigurăm din toată inima, mult iubite tovarășe secretar general, că noi, comuniștii acestui nucleu de cercetare din Maramureș, alături de ceilalți oameni ai muncii. însuflețiți de pilda strălucită a devotamentului dumneavoastră revoluționar, vom munci cu și mai' multă hotărîre pentru a răspunde cu noi fapte de muncă eforturilor întregii națiuni, îndeplinirii mărețelor obiective ale politicii partidului nostru. Vă urăm multă sănătate, fericire și putere de muncă pentru a conduce poporul nostru spre noi și strălucite victorii".

în mesajul adresat de COMITETUL 
ORĂȘENESC VICTORIA AL P.C.R., 
JUDEȚUL BRAȘOV, se arată : „Cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață, și a 45 de ani de neîntreruptă activitate revoluționară, ne exprimăm recunoștința față de politica profund științifică a partidului șl statului nostru și vă dorim din toată inima, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, viață lungă, multă putere de muncă în strălucita activitate ce o desfășurați în fruntea partidului și statului nostru pentru progresul și prosperitatea patriei, pentru bunăstarea și fericirea întregului popor. Noi, comuniștii, toți oamenii muncii din orașul Victoria, urmînd minunatul dumneavoastră exemplu, alături de întreaga națiune, ne angajăm să nu ne precupețim efortul pentru realizarea sarcinilor ce ne revin, convinși fiind că astfel ne aducem contribuția la făurirea unui demn viitor națiunii noastre socialiste".„Sărbătoarea aniversării celor 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară a dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai drag fiu al poporului nostru, are și pentru noi o semnificație cu totul deosebită, este prilej de aleasă simțire și prețuire, izvorîte din patriotică mîndrie, că în fruntea partidului și a țării avem un conducător clarvăzător, stimat și iubit pe toate meridianele lumii, de toate popoarele care luptă pentru pace, pentru o lume mai dreaptă și mai bună — se spune în mesajul adresat de ÎNTRE
PRINDEREA DE COMERȚ EXTE
RIOR „VITROCIM". Puternic mobilizați de istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea al P.C.R., de recentele hotărîri ale Conferinței Naționale și de îndemnul dumneavoastră permanent, mult iubite tovarășe secretar general, ne angajăm să facem totul ca mărețele și mobilizatoarele sarcini ce ne sînt în

credințate să le ducem la îndeplinire cu succes. Pornind de la cerințele deosebite pe care le are țara față de comerțul exterior, de încadrare tot mai activă și-eficientă a României-în., diviziunea internațională a muncii,, de îmbunătățire a structurii exporturilor, de realizare a unei balanțe de plăți echilibrate, de sporire în permanență a rezervelor valutare ale țării, ne angajăm să ne îmbunătățim stilul și metodele de muncă în așa fel îneît fiecare lucrător din comerțul exterior să-și aducă contribuția maximă la îndeplinirea sarcinilor ce ne stau in față. Vă dorim multă -sănătate, fericire, viață îndelungată, spre binele întregii țări pe care o conduceți cu neasemuită dragoste și dăruire".„Forestierii argeșeni vă adresează, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări de sănătate și fericire la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și împlinirea a 45 de ani de neîntreruptă și dîrză activitate revoluționară — se arată în mesajul UNITĂȚII FORESTIERE DE 
EXPLOATARE ȘI TRANSPORT 
CURTEA DE ARGEȘ. Vă mulțumim din suflet pentru tot ceea ce întreprindeți spre binele patriei și al partidului, al poporului, pentru neobosita dumneavoastră activitate prin care România a devenit cunoscută, respectată și apreciată pe toate meridianele lumii. Este o mare satisfacție penti-u noi că în fruntea țării vă aflați dumneavoastră, care ați dovedit prin întreaga activitate că ne înțelegeți pe deplin aspirațiile de viață, dorințele și gîndurile. dîndu-ne indicații prețioase, în care noi, muncitorii, am văzut cît de mare este grija partidului nostru, a dumneavoastră pentru prezentul și viitorul tării, pentru ca viata noastră să devină mai frumoasă, mai fericită. însuflețiți de înaltul dumneavoastră exemplu de dăruire și pasiune revoluționară. de prețuirea și deosebita stimă cu care sînteți înconjurat de către popor, al cărui fiu sînteți și pe care-1 conduceți cu înțelepciune și bărbăție, în primii doi ani ai cincinalului colectivul nostru a realizat o importantă producție suplimentară, propunîndu-și ca și pe viitor să valorifice superior masa lemnoasă, să folosească toate rezervele de care dispune pentru realizarea exemplară a hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului".„Cu prilejul împlinirii a sase decenii de viață și 45 de ani de activitate revoluționară, conducător încercat, militant neobosit pentru independență și propășirea patriei, pentru bunăstarea și fericirea poporului, pentru cauza socialismului și a păcii, vă rugăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți din partea celui mai tînăr colectiv de pe platforma industrială a municipiului nostru urarea de „Mulți ani 1". multă sănătate și putere de muncă — se spune în mesajul adresat de ÎN
TREPRINDEREA DE IZOLATORI 
ELECTRICI DIN STICLĂ — BOTO
ȘANI. Stimat de întreaga lume pentru demnitatea de care dați dovadă, clarviziunea cu care conduceți destinele patriei noastre spre comunism, ne face și pe noi, colectivul nostru de muncitori, tehnicieni și ingineri, să vă urmăm neabătut drumul drept și luminos pe care l-ați deschis. Azi, cînd am produs primii izolatori de sticlă de înaltă tensiune, întregul colectiv se angajează în fata partidului și a dumneavoastră, iubite fiu al națiunii noastre socialiste, să nu precupețească nici un efort de a înfăptui întocmai Programul Partidului Comunist Român și obiectivele stabilite de recenta Conferință Națională. Este angajamentul nostru față de dumneavoastră, fată de patria noastră scumpă".

„Dorim să ne manifestăm și pe această cale stima profundă față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent om de partid și de stat, care v-ați închinat întreaga viață poporului român, cauzei socialismului și păcii, să vă cinstim ca pe un înflăcărat patriot, comunist de o nestrămutată principialitate, care ați știut, ca nimeni altul, să împliniți năzuințele vitale ale națiunii noastre — se spune în mesajul adresat de cadrele didactice și elevii de la GRUPUL ȘCOLAR 
DE LA ÎNTREPRINDEREA DE 
MAȘINI GRELE BUCUREȘTI. înțelepciunea politică, cutezanța și fermitatea revoluționară, pe care le dovediți în ampla și prestigioasa . dumneavoastră activitate, constituie pentru noi un viu imbold în afirmarea ca exemple de înaltă ținută moral-polltică, de devotament fierbinte pentru măreața cauză a gloriosului nostru partid, a eroicului nostru popor. Noi, cadrele didactice, înfăptuind îndemnul dumneavoastră, vom crește vlăstare demne de istoria, de viitorul măreț al patriei noastre socialiste, cetățeni demni ai patriei, oameni harnici șl destoinici, capabili să ducă patria noastră pe noi culmi de civilizație și progres. Documentele adoptate de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului sînt farul nostru călăuzitor în nobila misiune de formare a omului nou. Vă dorim, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și viață îndelungată pentru a duce mai departe și a îmbogăți cu noi realizări strălucite, în fruntea partidului, a poporului și statului, rodnica și multilaterala activitate, desfășurată de poporul nostru pe calea construcției socialiste".„Cu ocazia aniversării a 60 de ani de viață și a 45 de ani de neîntreruptă activitate revoluționară închinată îndeplinirii celor mai nobile Idealuri ale poporului român, noi, comuniștii, toți oamenii muncii — români. maghiari și germani — de la 
FABRICA DE MATERIALE DE 
CONSTRUCȚII DIN BISTRIȚA ne alăturăm tuturor cetățenilor patriei și vă urăm multă sănătate, fericire și putere de muncă. Tînărul colectiv de muncă de la unitatea noastră, puternic mobilizat de hotăririle Congresului al XI-lea și ale recentei Conferințe Naționale a partidului, se angajează să muncească mai bine, să îndeplinească exemplar sarcinile trasate de partid, chezășia înfloririi patriei socialiste, a înaintării României spre culmile cele mai înaintate ale civilizației, a creșterii bunăstării întregului popor".

„Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere șl împlinirii a 45 de ani de neobosită activitate revoluționară, personalul didactic de la LICEUL 
ECONOMIC ȘI DE DREPT ADMI
NISTRATIV NR. 1 DIN BUCU
REȘTI vă adresează din adîncul inimilor „La multi ani !M și vă urează, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, sănătate și putere de muncă spre binele și fericirea poporului nostru. Dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, prin prodigioasa activitate pe care o desfă- șurați în fruntea partidului șl statului, întruchipați în inima și conștiința noastră personalitatea proeminentă a epocii construcției socialiste și comuniste în România. Expresie a grijii permanente pentru prezentul și viitorul țării, a atenției și dragostei pe care o purtați tinerel generații sub înțeleaptă dumneavoastră îndrumare, învățămîntul a cunoscut o dezvoltare fără precedent în direcția diversificării, perfecționării și modernizării sale. Aplicînd consecvent prevederile documentelor elaborate de Congresul al XI-lea al P.C.R. și Conferința Națională ale partidului, vom munci fără a precupeți nici un efort pentru a contribui la integrarea școlii cu producția, la pregătirea temeinică șl educarea comunistă a tinerei generații".„Comuniștii, toți oamenii muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE TRI
COTAJE BUZĂU, stăpiniți de cele mal alese sentimente de profundă stimă și respect prilejuite de aniversarea a 60 de ani de viață și a 45 de ani de neîntreruptă activitate revoluționară, vă adresează, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de sănătate șl fericire, de rodnică activitate în fruntea partidului și statului pentru prosperitatea poporului român și înălțarea țării noastre pe trepte noi de civilizație. Pentru noi, cutezanța și spiritul revoluționar, perseverența și principialitatea comunistă, dăruirea și devotamentul ce vă caracterizează constituie exemplele cele mai înaintate în tot ceea ce ne propunem să realizăm. Ne mîndrim că la cîrma partidului șl statului nostru se află cel mai iubit fiu al poporului, revoluționarul încercat, provenit din popor, care ditn fragedă tinerețe și-a unit destinul cu țara, dedlcindu-și întreaga viață cauzei poporului. însuflețiți de luminosul program al partidului și puternic mobilizați de recentele hotărîri ale Conferinței Naționale, colectivul întreprinderii noastre a încheiat anul 1977 — primul său an de activitate — cu o depășire a producției globale industriale in valoare de peste trei milioane lei și se angajează ca în 1978, printr-o mai bună organizare și valorificare a rezervelor materiale și umane, să obțină realizări și mai importante, să dea produse la cel mai înalt nivel calitativ".„La a 60-a, aniversare a zilei de naștere și împlinirea a 45 de anî de activitate revoluționară, oamenii muncii din COMUNA GRECI. JUDE
ȚUL TULCEA, vă adresează din toată inima cele mai calde felicitări și mulțumiri pentru laborioasa activitate pe care o consacrați cu atîta dăruire propășirii patriei și fericirii poporului. Animați de cele mai profunde sentimente pe care le nutrim față de dumneavoastră, vă sărbătorim împreună cu întregul partid și popor, asigurîndu-vă că toți oamenii muncii din comuna noastră își vor consacra toate forțele, întreaga lor capacitate pentru traducerea în viață a istoricelor documente elaborate de recenta Conferință Națională a partidului. Vă urăm din adîncul inimii, iubite tovarășe secretar general, multă sănătate și putere de muncă spre binele și fericirea poporului, a României socialiste".

„TOȚI LOCUITORII COMUNEI 
MIHĂLĂȘENI, JUDEȚUL BOTO
ȘANI, intr-un glas cu întregul nostru popor, vă adresează cele mai sincere și călduroase felicitări, urări de sănătate și viață îndelungată cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și a 45 de ani de activitate revoluționară. Pentru oamenii muncii din comuna noastră dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, constituiți un model de urmat prin activitatea creatoare ce o desfășurați. prin devotamentul, abnegația și perseverenta de zl cu zi. Oamenii muncii din comuna noastră au avut fericitul prilej de a Vă vedea și auzi vorbind la vizita ce ați făcut-o în județul Botoșani în septembrie anul trecut. Am urmărit cu multă emoție excepționala dumneavoastră expunere și prețioasele îndemnuri date privind activitatea noastră, a țăranilor cooperatori, pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste. Vă încredințăm, tovarășe secretar general, și cu acest prilej că sîntem hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru a transpune în practică prețioasele dumneavoastră îndrumări spre a realiza la timp și de calitate sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XI-lea și ale recentei Conferințe Naționale ale partidului. Neexprimăm profundul nbstru atașament față de politica internă și externă a partidului și statului nostru. Ia elaborarea și înfăptuirea căreia dumneavoastră aveți rolul de frunte și, totodată, deplina recunoștință față de uriașa activitate revoluționară cafe a dus la creșterea prestigiului îh lume a minunatei noastre țări. Vă rugăm să primiți, mult stimate și Iubite secretar general, urările noastre de mulți ani, multă sănătate, pu
tere de muncă pentru binele și prosperitatea întregului nostru popor".„Comuniștii, toți oamenii muncii de la ÎNTREPRINDEREA META
LURGICA „REPUBLICA" DIN RE
GHIN, pășind în cel de-al treilea an al cincinalului revoluției tehnico- științifice, călăuziți de prevederile Congresului al XI-lea al P.C.R. și de hotăririle Conferinței Naționale, stimulați puternic de exemplul dumneavoastră personal, dăruirea, patriotismul și fermitatea revoluționară pe care le puneți in slujba bunăstării poporului nostru, pentru înflorirea patriei noastre socialiste, sînt hotărîți să înfăptuiască sarcinile ce le revin, neprecupețind nici un efort pentru punerea în funcțiune a noilor capacități de producție înaintea termene
lor stabilite. Aceasta reprezintă o expresie a mulțumirii noastre pentru sprijinul ce l-ați acordat orașului Reghin pentru dezvoltarea armonioasă și crearea unui puternic nucleu al industriei constructoare de mașini. Cu prilejul aniversării a 60 ani dei viață și ■ 45 ani de neobosită activitate revoluționară, vă urăm din , toată ipimțt: viață îndelungată, multă, sănătate, putere de muncă pentru 
a conduce mal departe destinele României socialiste pe noi culmi de civilizație și progres".„Comuniștii, Întregul colectiv de oameni ai muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA TEXTILA „ARDELEANA" 
— 8ATU MARE trăiesc sentimente de deosebită mîndrie patriotică și vă aduc un cald omagiu, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la aniversarea a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară. Cu acest prilej vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, că harnicul colectiv de muncă al întreprinderii noastre este hotărît să-șl aducă întreaga contribuție Ia îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale, promovînd cu perseverență noul, an- gajîndu-se pe deplin în lupta pentru a transforma cantitatea într-o nouă calitate superioară, așa cum ați cerut comuniștilor, întregii noastre clase muncitoare. înalta conștiință muncitorească de care este animat întregul colectiv, însuflețitorul program elaborat de partid pentru dezvoltarea economiei naționale, înfăptuirea măsurilor care fac viața noastră mai demnă și fericită stau la temelia realizării exemplare a sarcinilor ce ne revin în actualul cincinal".„Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de la ÎNTREPRIN
DEREA DE MEDICAMENTE ȘI CO- 
LORANȚI „SINTOFARM" BUCU
REȘTI vă adresează, la împlinirea a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară neîntreruptă, sentimentele de profundă prețuire și recunoștință pentru activitatea neobosită pe care o des- fășurați cu rodnicie în fruntea partidului șl a țării. Prin exemplul vieții și muncii dumneavoastră, închinate fericirii poporului, afirmării României in lume, ne îndrumați cu clarviziune munca spre țeluri tot mai înalte. Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci în continuare mai spornic, mai eficient, conștiențl fiind că numai astfel ne vom aduce contribuția la făurirea unei vieți tot mai bune în patria noastră. Oamenii muncii din întreprindere, în frunte cu comuniștii, vă urează din toată inima sănătate, viată îndelungată, putere de muncă spre binele și prosperitatea poporului, pentru continua înflorire și propășire a României socialiste".în mesajul adresat de oamenii muncii de la ÎNTREPRINDE
REA TEXTILĂ „PRODUCȚIA" DIN 
BUCUREȘTI, se arată: „Cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară, vă urăm din toată inima, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, putere de muncă, ani îndelungați de viață, spre bineîe și fericirea poporului român, pentru prosperitatea patriei noastre. Neobosita dumneavoastră activitate, închinată patriei și poporului, ne este pildă, călăuză și îndrumar de dragoste și luptă, de o- menie și dreptate, de cinste și muncă, constituie pentru fiecare dintre noi un exemplu de a ne angaja cu toate forțele pentru înfăptuirea mărețului Program al partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Puternic însuflețiți de hotăririle mobilizatoare ale Congresului al XI-lea, ale Conferinței Naționale ale partidului, ne angajăm cu întreaga noastră putere de muncă și capacitate creatoare pentru înfăptuirea Ia cei mai înalț! parametri a sarcinilor asumate, a angajamentelor șl prin aceasta a prevederilor planului cincinal".
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Vizita primului ministru al Guvernului
R. P. Angola, lopo do Nascimento

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTEȘI MUNCITOREȘTILuni dimineața s-au încheiat, în Capitală, convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, și primul ministru al Guvernului Republicii Populare Angola, Lopo do Nascimento.Desfășurate într-o atmosferă de caldă cordialitate și deplină. înțelegere, convorbirile au oferit posibilitatea efectuării unui larg schimb de vederi cu privire la dezvoltarea relațiilor româno-angoleze, concretizate prin finalizarea unor acțiuni de colaborare și cooperare în diverse sectoare de activitate, în avantajul reciproc al țărilor și popoarelor noastre. al cauzei păcii, progresului șl colaborării internaționale.La încheierea convorbirilor a avut loc ceremonia semnării unor documenta privind amplificarea și diversificarea relațiilor româno-angoleze.Tovarășii Manea Mănescu și Lopo do Nascimento au semnat Acordul de cooperare economică, industrială și tehnică ; Acordul de asistentă tehnică și pregătirea de cadre ; Acordul comercial, precum și Protocolul cu privire Ia dezvoltarea schimburilor comerciale și intensificarea cooperării economice între România și Angola.A fost semnat, de asemenea, Acordul privind acordarea unui credit de către Republica Socialistă România, Republicii Populare Angola. S-a a- doptat, totodată, un comunicat comun asupra vizitei, ce urmează a fi dat publicității.
★Luni după-amiază a părăsit Capitala primul ministru al Guvernului Republicii Populare Angola. Lopo do Nascimento, împreună cu soția, Maria do Camio Assis do Nascimento, care. Ia invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a făcut o vizită oficială de prietenie în tara noastră.Pe aeroportul • Otopeni, împodobit cu drapelele de stat ale celor două

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a semnării 
primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

dintre România si U.R.S.S.Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică, ambasadorul U.R.S.S. la București, V.I. Drozdenko, a oferit, luni seara, o recepție.Au participat tovarășii Ion Pătan, Gheorghe Rădulescu, Iosif Uglar, Mihai Dalea, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., Florea Dumitrescu, Neculai Agachi, Ioan Avram, Suzana Gâdea, Nicolae Nico- laescu, miniștri, Ghizela Vass, ad-
★Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la semnarea, primului Tratat d® prietenie, colaborare șl asistență mu-, taală dintre România ■ și ,iU;RiS’.S;; luni a avut loc la Casa prieteniei Mnâno-sovietlcs din Brașov o adunare festivă.

Au participat reprezentanți ai Comitetului municipal Brașov al P.C.R. și a Consiliului județean A.R.L.U.S., numeroși oameni ai muncii din Întreprinderi și instituții, sstudenți și elevi»Au fost preaenți membrii delegație! Asociației de prietenie aovieto- române, condusă de V. P. Usaciov, adjunct al ministrului învătămîntului superior și mediu de specialitate al R.S.F.S.R., vicepreședinte al conducerii centrale a asociației, precum și membri ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.Luînd cuvîntul, Cornel Șandru, secretar al Comitetului municipal Brașov al P.C.R., a evidențiat semnificația primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală,
vremea

Iert in țară s Vremea a fost umedă, 
eu cerul acoperit. Au căzut precipitații 
temporare, mal ales sub formă de nin
soare, în cea mai mare parte a tării, 
excepttnd jumătatea de sud a Moldo
vei, Bărăgan șl Dobrogea. In aceste 
regiuni s-a produs polei, iar spre sea
ră,x in Dobrogea, pe alocuri, a început 
să plouă. Vîntul a suflat slab pînă la 
moderat, prezentînd intensificări din 
sectorul nord-est în sudul Moldovei, 
Bărăgan, Dobrogea șl, izolat, în zona de 
munte, cu viteze pînă la 55 km pe oră. 
Temperatura aerului, la ora 14, era cu
prinsă între minus S grade la Rădăuți, 
Tg. Neamț șl Plopana și plus 3 grade 
la Oradea, Holod, Cîmpulung șl Miercu
rea Cluc. In București : Vremea a fost 
umedă, cu cerul acoperit. Temporar 
au căzut precipitații, mal ales sub

(Urmare din pag. I)neatirnare, pentru libertate și dreptate socială, pentru o viață mai bună a consacrat pentru vecie numele multor cărturari luminafi, clarvăzători... Ei și-au făcut datoria de o- noare din a înfățișa lumii virtuțile poporului român, noblețea sa spirituală, modestia, hărnicia, umanismul ce l-au caracterizat întotdeauna, dorul de libertate..." Că tradițiile progresiste dobîndesc în stadiul actual al orînduiril noastre socialiste un cadru de acțiune incomparabil lărgit, prin colaborarea a numeroase instituții și organisme, s-a arătat în chip sistematic la Congresul educației politice și al

La ceremonia semnării documentelor au participat tovarășii Paul Niculescu, Gheorghe Oprea și Ion Pătan. viceprim-miniștri ai guvernului. Gheorghe Petrescu, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Au fost prezentl tovarășii Emilio Guerra, membru al guvernului, adjunct al ministrului industriei și e- nergiei. Jose Victor de Carvalho, membru al guvernului, guvernatorul Băncii naționale angoleze, și Adolpho Shikalango, directorul departamentului cooperării și relațiilor economice din Ministerul Relațiilor Externe, precum și celelalte persoane oficiale care însoțesc pe primul ministru angolez în vizita ce o întreprinde în țara noastră.A participat Ion Moraru, ambasadorul României la Luanda.
★în cursul dimineții, primul ministru al Guvernului Republicii Populare Angola a făcut o vizită la întreprinderea bucureșteană „Electronica". Cu acest prilej, oaspetele a luat cunoștință de realizările colectivului de aici în domeniul producției de aparate radio și televizoare. La Încheierea vizitei. tovarășul Lopo do Nascimento a semnat în cartea de onoare a întreprinderii și a adresat felicitări muncitorilor pentru succesele înregistrate.

★țări, primul ministru angolez a fost salutat de tovarășul Manea Mănescu, împreună cu soția, Maria Mănescu, de Ion Pătan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.După intonarea imnurilor de stat ale celor două țări, o gardă militară a prezentat onorul. (Agerpres)

junct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Bozdog, prim adjunct al ministrului comerțului interior, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general locotenent Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului Apărării Naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii șl Educației Socialiste, activiști de partid și de stat, ai A.R.L.U.S., academicieni, alti oameni de cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.
★încheiat cu 30 d® «.ni ta urmă între România și Uniunea Sovietică, preoțim și a Tratatului semnat în 1970, evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări șl popoare, subliniind că factorul. hotărâtor ol dezvoltării legăturilor multilaterale româno-so- vietice îl constituie întâlnirile șl convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilicl Brej nev, acordurile și înțelegerile realizate cu aceste prilejuri.A luat apoi cuvîntul V. P. Usaciov, conducătorul delegației sovietice, care, după ce a vorbit despre importanța evenimentului aniversat, s-a referit la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor dintre Uniunea Sovietică și România, relevînd că întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii L. I. Brejnev și Nicolae Ceaușescu constituie de fiecare dată un eveniment de seamă în evoluția raporturilor sovieto-române.Adunarea s-a încheiat cu un program artistic.

formă de ninsoare. Vint slab plnS 1® 
moderat.

Timpul probabil pentru 0, 9 șl 10 fe
bruarie. In țară : Vreme în general 
umedă, cu cerul mal mult noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de nin
soare, Iar In Cîmpia Dunării, Dobro
gea șl sudul Moldovei, precipitațiile 
vor fi șl sub formă de lapovlță și 
ploaie. în a doua parte a intervalului, 
precipitațiile vor deveni locale, Vint 
moderat, cu unele Intensificări la în
ceputul intervalului In Cîmpia Dunării, 
Dobrogea și' sudul Moldovei, cu viteze 
de 45—55 km pe oră, la început din 
nord-est, apoi din sud-est. Temperatu
rile minime vor fl cuprinse între mi
nus 10 și zero grade, mal coborlte în 
estul Transilvaniei șl nordul Moldo
vei, Iar maximele între minus 3 șl plus 
5 grade. Ceață locală. Izolat — polei. 
In București : Vreme în general ume
dă, cu cerul mai mult noros. Temporar 
— ■ precipitații, mal ales sub formă de 
ninsoare șl lapovlță. Vint moderat. 
Temperatura ușor variabilă. Condiții 
de polei In primele zile.

culturii socialiste din 1976; precizare de retinut, imperativul ca oamenilor muncii „să le aparțină tot ca se creează mai de preț în
cialismului — scria G. Că- linescu, vorbind de Misiunea scriitorului — este pentru noi o problemă națională, și a solicita scrii

Patriotismul 
omului de cultură

literatură, muzică, cinematografie, teatru și în artele plastice, in întreaga creație spirituală din patria noastră"... Voci contemporane confirmă, din punctul de vedere al creatorilor de cultură, logica acestui Imperativ. „Construcția so

torului să fie un magistral Inovator la fapta de ridicare a civilizației materiale și a culturii poporului român este a face apel la patriotismul său." Aceeași relație dintre socialism șl cultură se regăsește, în termeni analogi, la Zaharia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Ceaușescu,Vă mulțumesc cordial pentru salutul tovărășesc și felicitările adresate cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei mele de naștere.Sînt profund convins că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre partidele și statele noastre se vor dezvolta neîncetat, spre binele popoarelor cehoslovac și român, în interesul unității țărilor socialiste, edificării socialismului și păcii im întreaga lume.
GUSTAV HUSAK

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul călduros de felicitare pe care mi l-ați trimis cu ocazia aniversării Zilei independenței a Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.Așa cum ați arătat și dumneavoastră, 'sînt convină că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta in continuare, în avantajul ambelor noastre popoare.Vă rog să acceptați, excelență, urările mele cele mai bune de sănătate și fericire pentru dumneavoastră și prosperitate pentru Republica Socialistă România.

U NE WIN
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Solemnitatea inminării de ordine 
ale Republicii Socialiste România 

unor oameni de stiintă, cultură si artăJ > ’ JLa Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc, luni la amiază, solemnitatea înmînării de ordine ale Republicii Socialiste România, conferite prin decret prezidențial unor oameni de știință, cultură și artă.La solemnitate au participat tovarășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, loan'Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ, și Grigore Obrejanu, vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice.Au fost conferite Ordinul „Meritul Științific" clasa I prof. dr. docent Mihai Berza, pentru îndelungată și rodnică activitate didactică și de cercetare și contribuția adusă la dezvoltarea științelor istorice, cu prilejul Împlinirii vîrstel de 70 de ani ; Ordinul „Meritul Agricol" clasa I ing. dr. Lazăr Drăghici pentru rezultatele obținute în crearea de noi soiuri de orz și or- zoaică de toamnă ; Ordinul „Meritul Cultural" clasa I actorului Alexandru Giugaru, pentru îndelungata activitate și contribuția adusă la dezvoltarea teatrului românesc, cu prilejul împlinirii vlrstei de 80 de ani ; Ordinul „Meritul Cultural" clasa I artistului Alexandru Grozuță, pentru în-
IN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT :

SPORIREA EFICIENȚEI 
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI 
ECONOMICO-SOCIALE

Documente ale Partidâlui Comunist Român
CULEGERE SINTETICĂ

CronicaLa Viena a avut loc recent decernarea tradiționalelor premii „Gottfried von Herder", care ce conferă anual unor personalități literare, științifica' și artistice din Europa de est si sud- est pentru activitatea desfășurată în scopul promovării relațiilor culturale între popoarele continentului.Printre laureații din acest an ai Premiului Herder se numără și scriitorul Eugen Barbu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, distins pentru „realizări artistice deosebite".
★Luni a avut loc la Librăria „Dacia" din Capitală lansarea cărții „Triumful rațiunii împotriva violenței", de Stelian Neagoe. Apărută în editura ieșeană „Junimea", lucrarea este consacrată vieții universitare interbelice din Iași, aducînd, pe baza unei bogate documentații de arhivă, mărturii ale atitudinii ferme pe care imensa majoritate a poporului a luat-o împotriva fascismului.Au vorbit acad. Iorgu Iordan, George Ivașcu, membru al Academiei de științe sociale și politice, și Mircea Radu Iacoban, directorul editurii.
★„Theater în der Westentasche" din Ulm — R.F. Germania și-a încheiat, luni seara, turneul întreprins în tara noastră în cadrul unui schimb ar-' tistic cu Teatrul Giulești. Micul co-

Stanca. Literatura epocii socialiste „și-a adus contribuția sa specifică la făurirea vieții noi a poporului nostru, la dezvoltarea clipă de clipă a patrimoniului culturii noastre naționale (...). Să facem ca frumusețea Pămîntului să fie gustată de toți". Am citat în mod intenționat opinii provenind de la exponent! distanțați în timp, diferiți ca structură spirituală, dar apropiat! — unii pînă la identitate — în convingerea că actul de cultură implică profunde responsabilități fată de patrie. Nu au șanse să înfrunte veacurile decit operele care, beneficiind de luminile talentului, dau curs unor atitudini precum cele la care 
ne-am referit. 

I

delungata activitate artistică șî contribuția adusă la popularizarea muzicii populare românești, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani ; Ordinul „Meritul Cultural" clasa I graficianului Iosif Molnar, pentru îndelungata activitate artistică și contribuția adusă la dezvoltarea artelor grafice, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani.înmînînd distincțiile, tovarășul Stefan Voitec, în numele conducerii de partid și de stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu a felicitat călduros pe cei decorați, subliniind că atribuirea înaltelor distincții constituie expresia prețuirii deosebite pe care partidul și statul o acordă bogatei lor activități desfășurate în slujba înfloririi științei, culturii șl artei, și le-a urat viață lungă și tot mai mari succese în munca pe care o desfășoară.Luînd cuvîntul, cei decorați au exprimat mulțumiri călduroase conducerii partidului șl statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru cinstea ce li s-a făcut, relevînd că distincțiile conferite reprezintă expresia grijii deosebite pe care partidul și statul o poartă dezvoltării științei, culturii și artei, și au reafirmat hotărirea lor de a rămine, pînă la sfîrșit, slujitori devotat! ridicării României socialiste pe noi trepte ale civilizației umane.

z i i e ilectiv al acestui teatru da buzunar a susținut, în sala Teatrului Mic din Capitală, un spectacol de gală, sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, cu piesa „Cunoașteți Calea laptelui 7“ de Karl Wittlinger. Aceeași piesă a mai fost prezentată de artiștii oaspeți la Timișoara, Le- nauheim, Reșița, Brașov, Codlea și pe scena Studioului Institutului de artă teatrală și cinematografică din București.La spectacolul da gală au asistat reprezentanți ai Consiliului Culturii șl Educației Socialiste, alti oameni de cultură, unt numeros public.Erau prezențl Johannes Ernst Lohse, însărcinatul cu afaceri a.i. al R.F. Germania la București, ui alți membri ai ambasadei. (Agerpres)
t V

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Antologia filmului pentru eopii șl 
tineret : Stan și Bran

11,00 în alb șt negru. Băiatul care a 
zburat cu... condorii. Documentar 
artistic

11,80 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba englez®
17,05 La volan
17.20 Telecronlca pentru pionieri
17,45 Moștenire pentru viitor — Imnu

rile muncii
13.15 Sanie cu Burgălăl. Melodii olte

nești
10.30 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
10,00 Tribuna TV
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Inițiativă șl faptă comuniste
20.15 Teatru TV : „Baltagul" de Mlhail 

Sadoveanu
31,55 Stelele cînteculul șl dansului
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 8
10.50 Film serial pentru eopii i Cavale

rul Nigel
30.20 Viața economică
30.50 Studio T ’70
31.20 Telex
31.35 Muzică de earners
32,00 Inscripții pe celuloid. Arctica ac

cesibilă. Producție a Televiziunii 
canadiene

Partidul Comunist din Spania a dat publicității, în perspectiva Congresului al IX-lea, care va avea loc la începutul lunii aprilie, Proiectul de propuneri politice (teze) privind poziția partidului în principalele probleme ale tării — document din care publicăm, mai jos, un rezumat.Făcînd o analiză a caracteristicilor actualului proces de transformări democratice din Spania, documentul relevă că „ruptura democratică" (N.R. : prin ‘acest termen se înțelege realizarea unei desprinderi totale prin mijloace democratice de regimul franchist, a unei cotituri radicale spre democrație) nu s-a produs dintr-o dată, ca o consecință a acțiunii democratice naționale, așa cum preconiza P.C.S. ; ea se realizează prin intermediul unor faze succesive de acumulare a unor reforme cantitative, care, în ultimă analiză, conduc la o schimbare politică de natură calitativă, la instaurarea unui sistem de libertăți democratice.Reconcilierea națională, se arată în continuare în document, reprezintă propunerea adresată de P.C.S. tuturor forțelor politico-sociale spaniole — inclusiv celor ce-i sînt opuse — de a accepta un cadru civic comun, un cadru legal nou, democratic, în care toți să se poată afirma. • Este dorința de a depăși o perioadă de violente și de a ieși din criza economică pe cale pașnică.Deși partid republican, P.C.S. consideră că atît timp cit monarhia nu este un obstacol în afirmarea de către popor a voinței sale, actuala formă monarhică de guvernare nu este pusă sub semnul întrebării.In document sînt apoi expuse pozițiile partidului comunist în legătură cu un șir de probleme imediate, ară- tindu-se că P.C.S. înlesnește și ajută îndepărtarea guvernului de aparatul franchist : nu se opune, ci promovează intrarea în rindurile partidului chiar și a acelor cetățeni care împărtășesc convingeri religioase ; se pronunță pentru efectuarea unui studiu critic al celor 40 de ani de dictatură : acest studiu trebuie să se facă însă de către oameni de știință și istorici și să fie o contribuție valoroasă la înțelegerea trecutului de către noile generații.în Teze se face apoi o analiză » conceptului politicii de concentrare democratică, arătîndu-se că Spania se află într-o perioadă de tranziție, într-o etapă în care realitatea parlamentară nu este Încă o realitate structurală ; în cadrul parlamentului, forțele de stingă pot exercita o influență efectivă și durabilă nu prin- tr-o politică de confruntare si ciocniri cu centrul, ci printr-o politică de concentrare, de consens, care să Izoleze dreapta. Un guvern de concentrare democratică ar trebui să abordeze probleme decisive pentru viitorul țării : să consolideze democrația, Bă o facă accesibilă maselor șl să lupte Împotriva crizei economice cu soluții progresiste. Guvernul monocolor al Uniunii Centrului Democratic nu poate să îndeplinească aceste sarcini, pentru că reprezintă un sector limitat al societății — forțele burgheziei, o parte a cercurilor bancare și marele capital.Referindu-se la semnificația acordurilor de la Moncloa, documentul subliniază că aplicarea acestuia este piatra unghiulară în aprecierea dacă există dorința pentru o consolidare efectivă a democrației, sau se preferă jocul periculos al „alternativelor ds putere" pe termen scurt, în condițiile unei democrații încă neconsolidate. In legătură cu situația economică, prin Pactul de la Moncloa oamenii muncii acceptă sacrificiul important de a nu-și îmbunătăți nivelul de viață în 1978, avînd însă siguranța păstrării locului de muncă. Totuși, pactul nu reprezintă un „medicament miraculos", care să rezolve automat toate problemele crizei, anul curent ridicînd un șir de probleme serioase în privința folosirii forței de muncă, vieții economice a unui șir de întreprinderi.
• SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

febra aurului nu trebuie să înceteze.
Urmează Olimpiada...Sala sporturilor din Brondby a programat duminică după-amiază finala pentru titlul mondial (R.F.G. — U.R.S.S. : 20—19) și, în deschidere, meciul pentru locurile 7—8 (România — Suedia : 25—17). La coborîrea din autocar, în fata sălii, jucătorul nostru Grabovschi s-a dus la antrenorul Nedef să-i spună că sosiserăm prea devreme la meci : „Dacă veneam cu două ore mai tîrzlu, ju- | cam finala 1“ — a adăugat el, hîtru.Gluma tonică a lui Grabovschi ne-a adus însă tuturor aminte că — așa cum s-au desfășurat lucrurile pe teren — intr-adevăr, echipa noastră putea ajunge să joace pentru a 5-a oară într-o finală de campionat mondial. Dar, a pierdut la două go- I luri partida cu R.D.G., fiindcă a ratat 3 lovituri de la 7 m și a șutat de alte 8 ori în bară ; a pierdut, la un gol primit în ultimele 4 secunde, întîl- nirea cu Iugoslavia (în care conducea Ia un moment dat cu 4 goluri și in care a ratat 16 situații clare de a înscrie : 4 lovituri de la 7 m. 8 șuturi în bară, 4 contraatacuri libere) ; a reușit doar egalitatea în fata R.F.G. (care apoi avea să cîștige „aurul") fiindcă și-a intrat greu „în mînă".Reprezentativa noastră a fost deci, de cîteva ori în ■ situația de a păși spre finală — unde n-a ajuns pen

Comuniștii nu au abandonat ideea guvernului de concentrare democratică. Deși acordurile de la Moncloa au reprezentat un pas important în această direcție, mai este încă un drum lung de parcurs. In condițiile accentuării dificultăților economice, ale creșterii rezistenței oligarhiei și tensiunii provocate de forțele de dreapta, un astfel de guvern de concentrare ar putea fi soluția asigurării democrației. O alternativă socialistă cu caracter imediat ar fi iluzorie ; mai mult, ar implica reîntoarcerea la formele autoritare de putere.Democrația politică șl socială tinde să rezolve contradicția între un sistem politic bazat pe suveranitatea populară și un sistem economic bazat pe proprietatea capitalistă. O asemenea democrație nu este o a treia cale — nici capitalistă, nici socialistă ; ea este o etapă de tranziție între capitalism și socialism, în care se pun bazele unei noi puteri politice, conduse de alianța forțelor muncii și ale culturii. Noua putere, bazată pe alianța forțelor muncii și ale culturii, va trebui să se sprijine pe voința majoritară a poporului, a alegătorilor. Această transformare a statului se va produce nu prin reducerea libertăților cetățenești, ci, din contră, printr-o amplificare a acestora.în ce privește politica sindicală a P.C.S., în document se arată că sindicatele nu trebuie să se limiteze la simpla luptă revendicativă, ci să participe la deciziRe sociale și economice, la activitatea politică generală. Clasa muncitoare trebuie să joace un nou rol în întreprinderi, asumîndu-și responsabilități în activitatea acestora. Trebuie să se ajungă la unitate sindicală prin unitate de acțiune. Totodată, documentul subliniază că sindicatul nu trebuie să fie o „curea de transmisie" a partidului ; între partid și sindicate trebuie să existe o relație bazată pe cea mai strictă respectare a independenței sindicatelor.P.C.S. consideră necesară transformarea structurală, democratică a a- griculturii, in concordantă cu interesele țărănimii și ale ansamblului societății. Intre alte măsuri, este necesară o reformă agrară, care să permită o redistribuire a pămîntului. P.C.S. se pronunță pentru formarea unei rezerve de pămînt prin expropriere, pe bază de indemnizare ; se vor avea în vedere terenurile necultivate sau insuficient exploatate de marii latifundiari, ca ei pămînturilo ce pot fi achiziționate de stat. în document se relevă necesitatea elaborării unei Legi a reformei și dezvoltării agrare, care să delimiteze formele întreprinderii agricole șl îndeosebi exploatarea agricolă 'familială,' formele de asociere voluntară etc. Pentru schimbarea condițiilor de viată ale agricultorilor, esențială este organizarea unor puternic® sindicat® democratice.în domeniul culturii șl educației. Tezele P. C. S. relevă necesitatea asigurării libertății pentru toate formele de manifestare a gîndirii și artei, abolirea cenzurii. Libertatea de creație include libertatea ideologică și toleranta în lupta de idei. Se are în vedere, de asemenea. dreptul tuturor popoarelor Spaniei la viată culturală proprie ; utilizarea liberă și deplină a limbii și literaturii proprii ; instituții proprii care să facă posibilă această viață culturală : accesul liber la cultură al tuturor cetățenilor, indiferent de origine socială, sex sau naționalitate : accesul democratic al societății la gestiunea, organizarea și functionarea mijloacelor de comunicare în masă. Obiectivul fina] al politicii culturale comuniste este eliminarea contradic

tru motivul că și-a pus singură piedici — pierderea titlului mondial constituind. cum se exprimă antrenorul echipei gazdă, Mikkelsen, intr-un interviu televizat, „o surpriză tot atît de mare cît ar fi fost clasarea formației Danemarcei pe primul loc 1“Așa, în ultima zi a competiției supreme, handbaliștii noștri s-au văzut nevoiți să se prezinte Ia sală cu două ore mai devreme și să joace pentru locul 7. Au jucat, și au jucat bine : după ce Birtalan a înscris 3 goluri la rînd (3—0), a fost rindul lui Grabovschi să maree de 7 ori, celelalte goluri pînă la 25 fiind opera lui Drăgăniță (5), Folker și Bedivan (cîte 3), Stockl și Stingă (cite 1), Birtalan (alte 2. în repriza secundă). Meciul acesta — cu formația Suediei, care nu e fitecine în handbal — a arătat o echipă a României întocmai cum am fi dorit-o și în celelalte în- tîlniri : îndîrjită, dar calmă, unită în gînd și-n faptă, cu poftă de șut în atac și spirit de sacrificiu în apărare — calități morale .trezite în băieții noștri, în al 12-lea ceas, de spectrul posibilei necalificări pentru Olimpiada din 1980. (Ne-a bucurat ocuparea locului 7 și prinderea avionului olimpic . fiindcă altfel, în turneul de calificare ce se va desfășura la anul în Spania — cu 

ției între munca manuală și cea intelectuală. Pentru a atinge acest obiectiv, realizabil numai în comunism, partidul trebuie să ducă o luptă consecventă pentru dezvoltarea influentei marxismului.în capitolul referitor la politica externă și la apărare se subliniază faptul că Spania este situată într-o zonă de mare importantă strategică. Pentru a-i asigura suveranitatea, P.C.S. preconizează o politică de nealiniere. Partidul Comunist din Spania se pronunță pentru realizarea unul amplu front mondial antiimperialist, respec- tîndu-se indepe'ndenta și pozițiile fiecărui partid, căutîndu-se imitates de acțiune prin recunoașterea diversității. Aceasta impune ca toate partidele să fie egale și să nu existe un centru, conducător. Este necesară eliminarea calomniilor, anatemelor, excomunicărilor. promovîndu-se o dezbatere liberă marxistă asupra realităților contemporane. P.C.S. este dispus să îmbunătățească relațiile cu P.C.U.S. și isi exprimă dorința de a normaliza relațiile sale cu P. C. Chinez.în ce privește relațiile Spaniei cu Piața comună, în document se exprimă sprijin pentru integrarea în C.E.E.Totodată, documentul subliniază că Spania are posibilități de a dezvolta relații economice, politice, culturale cu țările socialiste, ceea ce acum, în. perioada de criză, ar avea o mare importanță.P.C.S. se simte solidar cu poporul palestinian. El sprijină dreptul acestuia de a crea propriul său stat independent. Israelul trebuie să elibereze teritoriile străine ocupate. P.C.S. proclam^ în același timp dreptul la existență al tuturor statelor din regiune, inclusiv a Israelului.In Teze se exprimă sprijinul pentru o nouă ordine economică. De asemenea, P.C.S. consideră utilă apropierea de mișcarea țărilor nealiniate.Partidul comunist este împotriva intrării Spaniei în N.A.T.O., pronun- tîndu-se în același timp pentru dizolvarea simultană a N.A.T.O. și a Pactului de Ia Varșovia. P.C.S. aspiră la o Spanie fără baze militare. Pentru a se obține acest lucru trebuie să se avanseze pe calea desființării blocurilor militare. Industria și tehnologia spaniolă trebuie să asigure independenta sistemului militar spaniol fată de'livrările din străinătate.Ultimul capitol al Tezelor este consacrat problemelor cu caracter de partid. Documentul definește Partidul Comunist din Spania ca partid marxist democratic $1 revoluționar, care se inspiră din teoriile dezvoltării sociale elaborate de fondatorii socialismului științific, Manx și Engels, și din metoda de analiză a acestora. Cosnsiderind ca patrimoniu al său Revoluția din Octombrie și toate revoluțiile socialiste, P.C.S. respinge ca pe ceva străin marxismului fenomenul birocratismului și stalinismului.în Proiectul de propuneri politic® se subliniază că Partidul Comunist din Spania se definește ca un partid marxist democratic șl revoluționar» în care este cuprins aportul leninist, în toate aspectele sale valabile, ca și cel al altor mari revoluționari, tinlnd seama însă că în prezent nu mai este valabilă ideea că „leninismul este marxismul epocii noastre". P.C.S. respinge orice concepție dogmatică despre marxism. El face eforturi pentru a-și însuși schimbările obiective ce se produc în societate, noile cuceriri ale științei, experiențele practicii revoluționare, să asimileze în spirit critic noile evoluții ale marxismului.P.C.S. acționează pentru a se ajunge in Spania la o nouă formațiune politică, la care să participe toate partidele favorabile socialismului, sindicatele, mișcările cooperatiste, alte organizații, respectîndu-se personalitatea, independenta și filozofia fiecăruia. Aceasta va trebui să fie o alternativă reală fată de guvernul partidelor burgheze.

echipa gazdă, cu Ungaria, Cehoslovacia și alte forte •— va fi o luptă „pe viață și pe moarte" pentru ocuparea primului loc, singurul fericit). Meciul cîștigat atît de clar cu Suedia ne-a mai arătat, în același timp, că formula de echipă cu Grabovschi și Bedivan (folosită cu succes și în în- tîlnirea anterioară, cu R.F.G.) reprezintă o soluție pe care conducerea tehnică ar fi trebuit s-o „ghicească" mai demult.Dar, asupra slăbiciunilor într-un articol viitor. -Acum ne rezumăm să subliniem că handbaliștii noștri, șl cei ce i-au condus, au fost primii care au avut insomnii și poartă în suflet piatra grea a amărăciunii. Văzîndu-i astfel, și gîndindu-ne eă, totuși, potențialul lor a fost ridicat, dar au avut și parte de o grupă semifinală mult mai grea decit cealaltă — dovadă că în meciurile directe din ultimele zile toate cele 4 formații din semifinala noastră (R.F.G., R.D.G., Iugoslavia, România) au cîștigat in fața celor din partea cealaltă — am căpătat o încredere stenică i școala românească de handbal va avea, trebuie să aibă puterea să depășească acest moment apăsător, va găsi în ea — la fel ca în atîtea alte rinduri. — resorturile care s-o propulseze din nou pe pozițiile fruntașe. Febra aurului, în care am trăit de data aceasta numai cîteva zile, nu trebuie să înceteze. Pentru că urmează Olimpiada '80, la care handbalul nostru nu mai are voie să greșească. Cu o condiție : să descopere acum căile cele mai drepte spre o viitoare pregătire fizică, tehnică și psihică din nou de cel mai înalt nivel.
G. MITRO1

cinema
• Rudin s EFORIE — 0; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,15, CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Revoltă in Cosmos : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Judecătorul din Boilrum : FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, MELODIA — 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
0 Lupta pentru Roma : VICTO
RIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Trepte pe cer : CAPITOL —

9,15; 11,30; 13,45; 18; 18,15; 89,80,
FEROVIAR 9; 11,15; 13,38; 16; 
18,15; 20,30.
• Cîntarea României s CENTRAL 
— 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20.
A Kis și „două ghiozdane" — 9,30, 
11,30; 13,30, Imposibila poveste de 
dragoste — 15,30; 18; 20 : DOINA.
• Zorro 8 LUCEAFĂRUL — 9;
11,45; 14,45; 17; 19,45.
• Acțiunea „Autobuzul” 8 AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,48; 18;
20,15, GRIVIȚA — 0; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
$ Iarba verde de acasă s TIM
PURI NOI — 0; 11,13; 13,30; 15,43; 
18; 20.

A Castelul d® nisip 8 BUCEGI — 
9; 11,10; 13,30; 15,45; 18; 20.15,
• Ziua gloriei t EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
A Rocco și frații săi 8 BUCU
REȘTI — 0,15; 12,30; 16; 19,30, FA
VORIT — 9,15; 12,30; 16; 19,15, 
PATRIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
A Comoara din lacul de argint : 
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
A Cel trei mușchetari șl Cel pa
tru mușchetari (ambele serii) : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI
CULTURII — 17.
A Despre o anume fericire — 

9,43, Cleopatra — 11,43; 14, Lady 
Caroline — 16,13, Hamlet (ambele 
serii) — 18,SO : CINEMATECA.
A Condurul șl trandafirul t FLO
RE ASCA - 16; 19, GIULEȘTI - 
9; 12; 16; 19.
A Diamantele negre 8 ARTA — S; 
12; 16; 19.
A Evadați din viitor 8 BUZEȘTI 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,13, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20,15.
A împușcături sub clar de lună o 
FERENTARI — 15,30; 18; 20.
A Danka : FLAMURA — 9.
A Scaramouche : FLAMURA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO

RIA — »; 11,19; 13,36; 13,43; 181
26,15.
® Alegerea ginerelui a COSMOS 
— 16; 18; 20.
• Poruncă întunecată 3 DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
A Cei patru din fotografie a 
DRUMUL SĂRII - 16; 18; 20.
A Ținutul uitat de timp s FLACĂ
RA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,13.
A Iarna bobocilor a PROGRESUL
— 16; 18; 30.
A Mark polițistul 8 LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
A Hamlet 8 MIORIȚA — 9; 12; 16; 
19.
A Locotenentul McQ in acțiune 8 

MUNCA — 9,38; 11,M; 13,88; 13,45) 
18; 20.
A Mama a PACEA — 18; 18; S3.
A Riul care urcă muntele » 
POPULAR — 15,45; 18.
A Matriarhat : VIITORUL — 13,30; 
17,45; 20.

teatre
A Teatrul Național București 
(sala mare) : Căruța eu paiațe — 
19, (sala mică) : Autobiografie —
19,30.

A Filarmonica „George Enescu” 
(Ateneul Român) : Martha Kess
ler prezintă „O antologie a artei 
vocale în 20 de recitaluri". Pro
gramul IV. Camerata Florentină 
— 20.
A Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
A Teatrul „Lucie Sturdza Bulan- 
dra" (sala Schitu Măgureanii) : 
Leonce și Lena — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Interviu — 19,30.
® Teatrul Mie : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19,30.
A Teatrul „Nottara” (sal® Ma-

gheru) : Adio Charlie — 19,80,
(sala Studio) : Hamlet — 1S.
A Teatrul Giulești : Războiul va
cii — 19,30,
A Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cîntece din prispa ca
sei — 19,30.
A Teatrul „Ion Creangă" : Bflrifi 
năzdrăvanul — 10.
A Teatrul „Țăndărică" (sala Vle- 
toria) : Pisica de una singură — 
17.
A Circul București : loaeflnl șî 
arena magică — 19,30.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă transmit cele mai călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, împreună cu urări de multe succese personale și viață lungă.FRELIMO și poporul mozambican se alătură poporului român la sărbătorirea zilei de naștere a dumneavoastră, conducător devotat cauzei socialismului și mare prieten al Mozambicului, țară în care numele dumneavoastră se bucură de mult respect și venerație.Cu salutări .frățești,
SAMORA MOISES MACHEL

Președintele FRELIMO 
Președintele Republicii Populare Mozambic

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Excelenței Sale domnului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, am plăcerea să îi prezint, prin bunăvoința Excelenței Voastre, felicitările mele deosebit de călduroase, precum și urările fierbinți pe care i le adresez pentru fericirea sa personală, precum și pentru prosperitatea tot mai înfloritoare a poporului român.Vă rog să credeți, domnule prim-ministru, în asigurarea considerației mele celei mai înalte și prietenești.

JAMSHID AMUZEGAR
Primul ministru al Iranului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu.Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zileî dumneavoastră de naștere Si 45 de ani de activitate revoluționară, am deosebita plăcere de a vă adresa cele mai cordiale felicitări.Sînt convins că colaborarea multilaterală dintre țările noastre socialiste Tletene, Iugoslavia și România, și dintre capitalele noastre, Belgrad și București, se va dezvolta în continuare cu succes, spre binele clasei muncitoare și al popoarelor din ambele țări. Sînt încredințat că cea mai însemnată contribuție la această colaborare o veți da în viitor, ca și pînă acum, tovarășul Tito și dumneavoastră personal.Vă transmit, tovarășe Ceaușescu, cele mai frumoase urări de multă sănătate, viată lungă, fericire personală și noi succese importante în activitatea dumneavoastră dinamică pentru dezvoltarea României socialiste și a prieteniei dintre țările noastre socialiste, prietene.
DUȘAN SASA GLIGORIEVICI
Președintele Comitetului orășenesc 

al Uniunii Comuniștilor din Belgrad

Către UNIUNEA GENERALĂ A SINDICATELOR 
DIN ROMÂNIAStimați tovarăși,Prin intermediul dumneavoastră dorim să adresăm salutul nostru cel mai cordial tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul împlinirii, la 26 ianuarie 1978, a 60 de ani de viață închinată cauzei socialismului și păcii.

ISIDORO GAMARRA HERMES ACUNA
Președinte al Consiliului Secretar al relațiilor
Național al Confederației internaționale ale C.G.T.P. 

Generale a Oamenilor Muncii
din Peru (C.G.T.P.)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Secretariatului General al Federației Generale a Sindicatelor Muncitorilor Iordanieni și al clasei muncitoare iordaniene, vă adresăm dumneavoastră și poporului român prieten calde felicitări cu prilejul celei de-a 60-a . aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Sărbătoriți acest eveniment aflîndu-vă în fruntea operei de edificare a societății socialiste* în România. în toate împrejurările importante-legate, prin caracteristici aparte, de eforturile vizînd instaurarea păcii • juste, ați dovedit sprijinul constant pe care îl acordați luptei drepte duse de poporul arab, în general, și în mod deosebit de revoluția palestiniană ; pe arena internațională, oriunde ați fost prezent, ați exprimat cu fermitate. în permanență și cu toată claritatea, necesitatea retragerii forțelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, respectării dreptului poporului palestinian la reîntoarcere în teritoriul său. la autodeterminare și la constituirea propriului stat democratic și independent.Toate aceste eforturi își au izvorul în înțelegerea justă a naturii reglementării drepte a situației din Orientul Mijlociu.Folosim acest prilej pentru a vă adresa, în numele Secretariatului General și al clasei muncitoare iordaniene, cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului român prieten.Cu salutări tovărășești,

FATHI NAGI
Secretar general 

al Federației Generale 
a Sindicatelor Muncitorilor Iordanieni

Către UNIUNEA GENERALĂ A SINDICATELOR 
DIN ROMÂNIATovarășe președinte,Cea de-a 60-a aniversare a zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ne oferă plăcuta ocazie de a vă adresa în numele clasei muncitoare congoleze cele mai vii și călduroase felicitări.Confederația sindicală congoleză se bucură de excelentele relații de prietenie și cooperare care există atît de fericit între cele două centrale 'ale noastre.De aceea, folosim acest prilej pentru a vă solicita, tovarășe președinte al U.G.S.R., să exprimați magistratului suprem român urările noastre de sănătate și prosperitate cele mai deosebite și să-I asigurați de considerația noastră cea mai respectuoasă.

BOKAMBA YAMGOUMA-
Secretar general al 

Confederației Sindicale CongolezeMesaje și telegrame în care se adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, felicitări cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viață și peste 45 de ani de luptă revoluționară, se exprimă respectul și admirația față de activitatea sa închinată progresului poporului român, cauzei păcii. înțelegerii și colaborării internaționale și se fac urări de sănătate, viață lungă și fericire au mai transmis : Abdullahi EI Hassan EI Klfidir, secretar general al Consiliului Național Sudanez pentru Prietenie, Solidaritate și Pace, Gerald 
GStting, președintele Ligii pentru prietenia cu alte popoare din R. D. Germană, Jivorad Kovacevici, președintele Adunării orașului Belgrad, Elio Gabbuggioui, primar al Florenței, Antonio Trotta, primarul orașului Sulmona, Silvano Siviero, primarul orașului Rivoli, și Paolo Aceto, asesor pentru industrie și comerț, Xchio 
Asukata, primarul orașului Yokohama, Andre van Der Louw, primarul orașului Rotterdam, J. J. Roeters 
Vanlennep, primarul orașului Zut- phen (Olanda), Hans Koschnick, primarul orașului Bremen, Dennis Ku
cinich, primarul orașului Cleveland, Zoheir Mohsen, secretar general al Organizației „Saika", șeful Departamentului Militar al Organizației de Eliberare a Palestinei, dr. Georges Ha- bache, în numele Biroului Politic al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei, Guillermo Lopez Por
tillo, director general al Institutului Național al Sporturilor din Mexic, Anna Sinodinou, adjunct al ministrului serviciilor sociale din Grecia, 
Saycd Nofal, secretar general adjunct al Ligii Statelor Arabe, Hassan Rifat, deputat libanez, fost ministru, Sou- 
ren Khanamirian, deputat de Beirut, 
Ihsan Abou Khalil, director general al Camerei Deputaților din Liban, 
Liga Națională a Tineretului Liberal 
din Marea Britanie, Paul Findley, membru al Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A., Nahum Gold- 
mann, fost președinte al Consiliului

mondial evreiesc. Naftali Feder, deputat al Mapamujui — Israel, John 
Chimbandi, reprezentantul principal al Z.A.N.U. la Dar es Salaam, Ka- 
veke Anthony Katamila, reprezentant principal al S.W.A.P.O. în Africa de est, Chambis Michaelides, în numele Consiliului Central al Uniunii Țăranilor Ciprioți (E.K.A.), 
Joaquin Molano-Campuzano, președintele Consiliului Columbian al Păcii, Stanley Newens, deputat laburist — Anglia, George Bacatselos, deputat de Salonic, dr. Hussan Al- 
Khatib, secretar general adjunct al Uniunii Interparlamentare Arabe, 
Comandamentul secției Gadeb a Par
tidului Baas Arab Socialist din Siria, 
Osman Assal, fost ambasador al Egiptului în România, Abdel Fa
tah Azam, secretar general al Uniunii Socialiste Arabe pentru guvemoratul Guiza — Egipt. W. Yur
ko, ministrul pentru locuințe și lucrări publice în guvernul provinciei Alberta (Canada), dr. Nobuo Kasano, director general al Antia tom, Consi
liul municipal al orașului Kuopio din Finlanda, Micael Harish, președintele Departamentului internațional al Partidului Muncitoresc Israelian, 
Ițhak Arți, locțiitor de primar Tel Aviv Yafo, Menachem Ariav, primarul orașului Nazareth Illit Israel, 
Kuba Kraizman, primarul orașului Givataym Israel, David Magen, primarul orașului Kiryatgat. și 
S. Nuhamovici, primar. adjunct, 
Yussuf Hamis, Vicepreședinte al Departamentului arab al Histadrut — Israel. Yves Saudmont, primarul orașului Nanterre, Dick Dezeeuw, director general în Ministerul Agriculturii — Olanda, Odiseas Tsou- 
copoulos, consilier municipal al Primăriei Atena, Nikos Boulieris, președintele Frontului Sindical Democrat din Paleon Faiiron — Atena.în semn de prețuire pentru contribuția adusă la creșterea rolului O.N.U. și al organismelor cale în lume, la afirmarea principiilor cu- prinse în Carta acestei organizații, precum ți pentru activitatea desfășurată în scopul strîngerii relațiilor

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

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 26 ianuarie 1978, îmi este deosebit de plăcut să • vă adresez, în numele poporului beninez, al Comitetului Central al Partidului Revoluției Populare a Beninului, al Guvernului Militar Revoluționar și al meu personal cele mai vii și călduroase felicitări, împreună cu urările noastre cele mai bunePoporul beninez și partidul său de avangardă, Partidul Revoluției Populare a Beninului, apreciază la justa valoare cooperarea activă și fructuoasă care există între țările noastre în toate domeniile. Nu există nici o îndoială că această cooperare deschisă va continua să se dezvolte spre binele, mereu ascendent, al popoarelor noastre, pentru triumful idealurilor noastre comune de pace și dreptate socială și de independență.Reafirmăm sprijinul nostru ferm cauzelor juste pe care dumneavoastră nu încetați să le apărați, pentru că socialismul, singura cale salvatoare, se dezvoltă și se consolidează în țările lumii a treia, de unde va fi expulzat pentru totdeauna imperialismul impertinent și toate sechelele sale.Vă rugăm să acceptați urările noastre cele mai bune de sănătate și viață lungă și să transmiteți Partidului Comunist Român și curajosului și harnicului popor prieten al României urările noastre militante pentru ca sub înțeleaptă și clarvăzătoarea dumneavoastră conducere să se bucure de tot mai multă fericire și prosperitate.Cu înaltă considerație militantă șl constantă,
Colonel MATHIEU KEREKOU

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Populare a Beninului, 

Șeful statului,
Șeful Guvernului Militar Revoluționar 

al Republicii Populare Benin

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, permiteți-ne, domnule președinte, să vă transmitem cele mai cordiale felicitări de prosperitate și vă dorim mulți ani de muncă plini de succese in folosul poporului român.

Asociația Suedezo-Română

HENRY PETER MATTHIS
Președinte

SVEN OSTERBERG
Secretar

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei de naștere a .Excelenței Voastre, vă transmit cele mai bune urări de sănătate. îmi exprim convingerea că relațiile dintre Partidul Conservator și Frontul Unității Socialiste se vor dezvolta continuu.

. Baroneasa ELLES
Președinta Departamentului Internațional 

al Partidului Conservator — Anglia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Uniunii Populare a Femeilor Peruane, dorim să vă exprimăm salutul nostru cel mai cordial cu prilejul împlinirii a 60 de ani. Vă dorim, in același timp, multe succese în construirea socialismului și în lupta pentru pace și mari victorii în fruntea poporului dumneavoastră.

ETELDRITA HYMALA AYBAR
Președinta Uniunii Populare a Femeilor Peruane 

’ i - _ _______ __________________________

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de, naștere doresc să vă exprim urările mele cele mai călduroase. îmi amintesc de toate eforturile pe care le faceți pentru viitorul omenirii, de contribuția dumneavoastră la studiile asupra viitorului, de atitudinea dumneavoastră de sprijinire și încurajare a dialogului permanent între oamenii de știință ai lumii. Sîntem fericiți că, prin grija dumneavoastră, Bucureștiul a fost, de atîtea ori, gazdă unor reuniuni și dezbateri pline de conținut și este, de asemenea, orașul în care lucrează multe echipe permanente de cercetători, între care și cea a Centrului internațional de metodologie a studiilor privind viitorul și dezvoltarea. Sperăm să ne bucurăm în permanență de prezența dumneavoastră printre oamenii de știință ai lumii, de sprijinul gîndirii și încrederii dumneavoastră.

ELEONORA MASSINI
Secretar general

al Federației mondiale de studiere a viitorului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
, Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 60-a aniversări fericite a zilei dumneavoastră de naștere, permiteți-mi ca, din partea Congresului Mondial Evreiesc și a mea personal, să transmit Excelenței Voastre cele mai bune urări, viață îndelungată, sănătate și fericire.

Din partea Congresului Mondial Evreiesc

PHILIP H. KLUTZNIK
New Yorfa

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez, in numele Asociației naționale a scriitorilor și artiștilor din Peru și al meu personal, calde felicitări și vă urez fericire personală și sporirea prosperității poporului 'român.

Prof. dr. ALBERTO TAURO DEL PINO
Președintele Asociației naționale 

a scriitorilor și artiștilor din PeruRomâniei cu toate statele lumii, au adresat călduroase telegrame președintelui Nicolae Ceaușescu Francis 
Blanchard, director general al Biroului Internațional al Muncii, Gamani Corea, secretar general al Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, Poul Hartling, înalt comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați, Arpad Bogsch, directorul general al Organizației mondiale pentru proprietate intelectuală, 
M. Mili, secretar general al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, 
David A. Davies, secretar general al Organizației Meteorologice Mondiale, 
Martti Ahtisaari, comisar O.N.U. pentru Namibia, J. Burke, vicepreședinte al Băncii Mondiale, precum și următorii ambasadori acreditați în țara noastră : V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S., M. L. Demaghla- 
trous, ambasadorul Republicii Algeriene Democratice șl Populare, Juan 
Uslar Pietri, ambasadorul Venezuelei, 
Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze, Sayed Sharief, ambasadorul Sudanului, Walid Al Moualem, ambasadorul R.A. Siria, E. Mario Bolasco, ambasadorul Italiei, Petăr Hristov Da- 
nailov, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria, S.A. Moid, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan. Jose 
Carlos Gonzales-Campo Dal-Re, ambasadorul Spaniei, Hannes Jonsson, ambasadorul Islandei, Sin In Ha, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene, O. Rudolph 
Aggrey, ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii, Juan Manuel Berlan
ga, ambasadorul Mexicului, Jose de Ia 
Cruz Hernandez Rosa, ambasadorul Republicii Honduras, B. R. Devarajan, reprezentantul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Abdel 
Salam Dajani, directorul Centrului de Informare al Națiunilor Unite pentru România, Centrul European al 
UNESCO pentru învățămîntul Supe
rior.Apreciind puternica personalitate politică a președintelui Nicolae Ceaușescu, contribuția sa la îmbogățirea tezaurului gîndirii și acțiunii

revoluționare, a concepției despre epoca contemporană și asupra căilor de edificare a unei lumi mai drepte și mai bune, au adresat telegrame : prof. Jacques Freymond, directorul Institutului universitar de înalte studii internaționale din Geneva, dr. Kiyoo Wadati, președintele Academiei Japoniei, Abou El-Azm, președintele Academiei egiptene pentru cercetări științifice și tehnologie. Albert Tevoedjre, directorul Institutului internațional de studii sociale din Geneva, Johan Galtung, fost președinte al Federației mondiale de studiere a viitorului — Geneva, dr. Iosif Constantin Drăgan, președintele „Fundației europene Drăgan", Luis Ortiz Bord», secretar general al Asociației columbiene a lucrătorilor din domeniul științei, Jacques de Launay, secretar general al Comisiei internaționale pentru învățămîntul istoriei, dr. Guillermo So- 
beron, rectorul Universității Naționale Autonome din Mexic, dr. L. B. J. Stuyt, președintele Institutului de cercetări fizico-tehnice din Haga, 
Od Corpuz, președintele Universității filipineze, acad. A. M. Prohorov, membru al Prezidiului Academiei de Științe a U.R.S.S., prof. Aleksander 
Milojevio, directorul Institutului de fizică — Belgrad, Gilberto Bernaar- 
dini, vicepreședinte al Enciclopediei italiene, dr. Jose Maria Vivar Castro, rectorul Universității Naționale din Loja — Ecuador, Edgar Palacios, rectorul Conservatorului din Loja — Ecuador. Universitatea femeilor din 
Filipine, profesorii A. Cameron și 
P. Owen de la „Imperial College" din Londra, prof. Alf Lombard, U- niversitatea din Lund — Suedia, Erik Rudberg, profesor la Academia regală de științe — Stockholm, dr. 
Alberto Rosado S. Canton, rectorul Universității din Yucatan—Mexic, rectorul Colegiului național de fete „România" din Ecuador.Numeroase telegrame au fost adresate de publiciști de renume, de editori ai operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, ai unor monogra-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă adresează cele mai călduroase și afectuoase felicitări.Omagiul grandios pe care clasa muncitoare și poporul român vi-1 aduc astăzi, omagiu la care ne alăturăm și noi, comuniștii venezueleni, dumneavoastră îl meritați pe deplin pentru contribuția personală hotărîtoare la marile succese dobîndite de Partidul Comunist Român în construirea societății socialiste, pentru interesul permanent manifestat de dumneavoastră în ridicarea nivelului de trai al maselor muncitoare, precum și pentru aportul dumneavoastră important la dezvoltarea șl întărirea păcii și coexistenței pașnice.Primiți, stimate tovarășe Ceaușescu, salutul frățesc al Partidului Comunist din Venezuela și sincerele noastre urări de viață îndelungată și de noi succese.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN VENEZUELA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe,Ne revine plăcerea să vă adresăm, cu ocazia aniversării dumneavoastră, cele mai călduroase felicitări frățești.Acum, cînd sărbătoriți șaizeci de ani de viață șl cînd viitorul vă stă 

în față, puteți fi mîndru de cei peste 45 de ani de lupte și sacrificii in slujba independentei naționale, a socialismului, păcii și înțelegerii între popoare.Aducem un omagiu meritat activității dumneavoastră de militant revoluționar dîrz, operei dumneavoastră de conducător de partid ferm și eficace și de șef de stat competent și perspicace.Fără îndoială că încercați o mare satisfacție și o mîndrie legitimă vă- zîhd că patria dumneavoastră obține succese în construcția socialismului șl devine o țară modernă, cu o economie în plină dezvoltare, și că în tară domnesc dreptatea socială, munca și ordinea.în ceea ce ne privește, sîntem bucuroși să constatăm că relațiile dintre cele două partide și tari ale noastre sînt excelente și se bazează pe respectul mutual al independenței și pe o cooperare reciproc avantajoasă. Datorăm acest lucru, în mare parte, eforturilor dumneavoastră, pentru care vă mulțumim.Scumpe tovarășe, vă urăm ani mulți și buni, multă sănătate șl noi sucțese.Cu salutări frățești, ,
Pentru Comitetul Central al 

Partidului Progresului și Socialismului 
Secretar general
ALI YATA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMișcarea de acțiune și unitate socialistă are plăcerea să vă transmită un salut frățesc, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei 'dumneavoastră de naștere.Vă dorim noi succese în conducerea Partidului Comunist Român șl în construirea socialismului in România.

MIGUEL ANGEL VELASCO
Secretar general al Mișcării de Acțiune 

a Unității Socialiste din Mexic

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări, vă transmit cele mai bune urări și prețuirea pentru opera dumneavoastră constantă, pentru afirmarea idealurilor internaționaliste și de pace Intre popoare.

MICHELE ACHILLE
Președintele Forumului italian pentru pace șl securitate 

in Europa și în Mediterană,
vicepreședinte al Grupului parlamentar al P.S. Italian 

in Camera Deputaților

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, în numele municipalității orașului Roma șl al meu personal, doresc să vă transmit călduroase felicitări și să adresez cele mai bune urări națiunii române prietene, pe care dumneavoastră o conduceți cu atîta înțelepciune pe calea progresului șl a democrației.

GIULIO CARLO ARGAN
Primarul Romei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaFelicitări șl sincere urări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Trăiască Republica Socialistă România 1

COMITETUL POLITIC AL ORGANIZAȚIEI 
DIN LONDRA A PARTIDULUI COMUNIST 

DIN MAREA BRITANIE

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, Comitetul malgaș de solidaritate afro-asiatică vă adresează călduroase felicitări. Vă dorim multă sănătate, fericire și succes in importanta activitate pe care o desfășurați pentru bunăstarea și progresul social al poporului român prieten.

HENRI RAKOTOBE
Secretar general 

al Comitetului malgaș 
de solidaritate afro-asiaticăfii despre România, între care : 

prof. dr. Giancarlo Elia Valori, 
Ligia și Per Olof Ekstrom — Stockholm, dr. F. Hodeige — R.F. Germania, Fevzl Șirlnli-— Turcia, Editura 
Louis Nagel, Arlstidis Clados, directorul editurii „Doricos" — Grecia, Hans 
Frosch — R.D. Germană, Tsuneo Ikeda, președintele „Nippon Sports Publisching Co, and Kobunscha Co" — Japonia, Abdul Rahim, directorul editurii „Național Publishing Hou
se", John Chr. M.A.M. Deuss, președinte și editor „Chief Executive Magazine" — New York, prof. dr. 
R. N. Trivedi și M. M. Sharma — New Delhi, Necip Alpan — Ankara, 
Bedrettin Neidik — editor din Istanbul. Ilhan Cevik, proprietarul ziarului „Daily News" — Ankara, 
Hanna Zemer, redactor-șef al ziarului „Davar" — Israel.Au adresat, de asemenea, telegra
me Alessandro Pozzi și Elena Al- 
bescu-Margheri din partea Asociației italiene pentru raporturile culturale cu România. Secția regională 
Toscana, Filiala din Osaka a Asocia
ției de prietenie Japonia—România, 
Dr. Faruk Garanah, președintele filialei din Alexandria a Asociației de prietenie egipteano-română, Gilles 
Lefebre, președintele Asociației Quebec-Canada—România, Azhar 
Sheikh, președintele Asociației studențești de prietenie Pakistan — România din orașul Gujranwal, Consiliul de conducere al Casei de cul
tură a prieteniei eleno-române.Aprecierea unanimă pentru activitatea neobosită a tovarășului Nicplae Ceaușescu consacrată extinderii relațiilor economice ale României cu toate țările lumii este oglindită în telegramele adresate de 
Georges Villiers, președinte de o- noare al Consiliului Național al Patronatului Francez, David Rockefel
ler - S.U.A., Berthold Beltz — R.F.G., 
Banca Rothschild, Sir Keneth Keith, președintele Rolls Royce Ltd., Ge- 
wit C. Klapwijk, președintele Consiliului de conducere al firmei „V. F. W. Fokker", Sa’Ad Teii, director general al Societății rafinării

lor de petrol din Iordania, Manfred 
Lennigs, președintele Consiliului de administrație al concernului Gute- hoffnungshutte, Gabriel Hauge, președinte — Manufacturers Hanover Trust Company — New York, Giuseppe Medici, președintele Grupului „Montedison" — Italia, Allen Green
wood, vicepreședinte al corporației „British Aerospace", Hushang Ansa- 
ry, președintele firmei „Național I- ranian Oil Company", Marcel Zue- 
blin, director general al societății „Sulzer Freres" — Elveția, William 
C. Norris, președintele consiliului de conducere „Control Data Corporation" — Minneapolis — S.U.A., A. Bernard — Shell International Petroleum Company — Londra, Fran

cois Giscard d’Estaing, președintele Băncii franceze de comerț exterior, 
Claude Pierre-Brossolette, președintele Băncii Credit Lyonnais, George G. Gellert, președintele Corporației Atalanta — New York, Stephen B. 
Roman, președintele firmei Denison Mines Ltd. — Toronto. A. A. Ani, președintele Societății mixte „Se- romwood" Calabar — Nigeria. Mau

rice Hodgson, președintele societății „Imperial Chemical Industries"— Marea Britanie. Bernard Vernier Palliez, președinte-director general al Regiei Renault — Franța, Giovanni Agnelli, președinte — Fiat— Italia, George Taylor, președinte al Directoratului Societății anonime de automobile „Citroen" — Franța, 
Ahmed Fouad, președintele Consiliului de administrație al băncii mixte egipteano-române „Misr Romanian Bank" din Cairo, Lord Mais, președintele Camerei de Comerț și Industrie — Marea Britanie, Michael 
Savides, președintele Consiliului Camerei pentru Comerț și Industrie din Cipru, ing. Michael Malzacher, director general, și ing. Johan J. 
Feichtinger, director general adjunct al întreprinderii „Steyr-Daimler- 
Puch Ag“ (Viena), F. Delavallee, președinte, și C. Dună, vicepreședinte, director general — Banca franco- 
română — Paris, G. Kraijenhoff, președinte al Trustului de produse

chimice Akzo șl președinte al Crucii Roșii Olandeze, Asociația comercială 
finlandezo-română, Colectivul Birou
lui comercial și al societăților mixte 
româno-Italiene Milano-Italia, J. M. 
Schreiber și A. H. Hoegen din partea grupului „Bulk Oil-Milano", C. Dra- 
copoulos și C. Caldis — Șantierele navale de la Scaramanga, Sune 
Stigsjoo, director-șef firma „Zinder- mans" (Goeteborg, Suedia), Apfalter, director general, și Grunn, membru al direcțiunii generale a întreprinderii „Voest-Alpine" Linz — Austria, 
Joshua Nishri, directorul firmei „Eagle Foreign Trade" — Tel Aviv, firma Dijkmans Leeuwarden — Olanda, L. W. G. Pietersen, director general al firmei „Raket BV“ Olanda, Direcția generală pentru Europa 
de est a firmei „Philips" — Eindhoven Olanda, J. C. Deuss, președintele companiei „Transworld Oii" — Olanda, Van dir Hagen, director la „Amsterdam — Rotterdam Bank",
I. G. Terdoest, președinte-director general al firmei „Boli and Scharp Castle'' — Wolvega (Olanda), „Juned 
BV“ (Amhem — Olanda). Consiliul 
de conducere al societății „Generai 
Fertilizers Plant" din Siria, Bernard 
de Gaulle, din partea societății „Citr Alcatel" — Paris, Giuseppe Petrilli, președintele grupului Iri — Italia, 
Helmy Omar, președintele firmei „Misr Chemical" Alexandria — Egipt, 
Șuladze, directorul Uzinei metalurgice din Rustavi — R. S. S. Gruzină,
B. R. Long și personalul firmei „Stuncroft Ldt.“ — Londra, Pierre 
Loygue, președintele societății „Als- thom Atlantique", și Jacques O’Neill, președintele Atelierelor și șantierelor Bretagne-Acb — Franța, F. Diener, din partea firmei „Metctt-Italia, dr. 
Jose Rafael Trozzo, președinte, și 
Jose Francisco Manochi, vicepreședinte al Băncii regionale de schimburi din Argentina, Everett Long, director general al companiei „General electric" — Londra, Bjoern Wes- 
terlund, din partea firmei „Oy Nokia Ab“ — Helsinki, dr. M. Y. Manawar, director general al societății „Savannah Products Co." — Sudan, 
Guido M. Zloczower, director al firmelor Indupromat/Metafin. societatea „Phillip Haggar and Co. Ltd." — Khartum, Basel. I. Hamzawi, reprezentant comercial pentru produse românești în Arabia Saudită și regiunea Golfului, Yassef Gandour, proprietarul firmei libaneze importatoare de mobilă „Gandour", Kauko 
Uusitalo, președintele companiei „Metex-Group", Aron Chilewich, președintele consiliului corporației „Chilewich", Stoich Mayekawa, președintele firmei „Mayekawa Trading Co. Ltd" — Japonia, Jean Doumeng, președintele firmei Interagra — Franța, Ahmad Jarrar, director general al firmei „Shadwan Trading Co." — Kuweit, Abdel Fattah Abbas 
Zaki, președintele Companiei comerciale din Alexandria, Ezzel Dino 
Hegazi, președintele campaniei „Al- kaira Cotton Co." — Alexandria, 
emir Joseph Bellama — Liban, „Național Cotton and Trade Co." — Khartum, J.' P. Bouyssonnle, președinte-director general al grupului „Thomson — Csf“, George Nauleau, președinte-director general, și Ewald 
Osterer, administrator-director general al Companiei Internaționale pentru, Dezvoltarea Comerțului Exte
rior—„CidecoS.A." — Paris, Koehler, director general al firmei Barbecue King o Smakmaestama, Torggatan — Stockholm, Suedia, W. Van Ast, directorul firmei „Rondova Nederland Bv" din Zutphen — Olanda, Tf. Oonk, director general, și Hh, Bock, director comercial al firmei „Harshaw chemie Bv Demeem" — Olanda, 
Raphael Levi, directorul Societății româno-franceze Decofra — Franța, 
Hussein și Raddi Yousif Awadalah, agenți comerciali — Kuweit, J. Van- 
vuurem, directorul de marketing al firmei „Cyanamid B.V." — Rotterdam — Olanda, Maurice Laure, președintele băncii „Societâ Generale" 
— Franța, Katsumi Kawamura, președintele societății „Dainippon Ink and Chemicals" — Tokio, prof. Ayo 
Ogiunsheye, președintele companiei „Nirowi Ondo" — Republica Federală a Nigeriei, O. I. A. Akinycmi, director general al Institutului nigerian de Management — Lagos, Fred
J. Plesman, președintele Societății Carbanit Amsterdam, Saml Maroun, directorul Societății mixte libanezo- române „Socomex“-Beirut, Fouad 1 Khayat, agent local al Taromului — Beirut, Khalid Yousef Alnasrallah, reprezentant general al birourilor pentru aviație și turism ale Republicii Socialiste România în Kuweit,
C. Vandendoel, director la societatea „Zwanenburg Etton" — Olanda, 
Frank Dehaan. in numele societății „Româno—Import B.V." — Olanda 
Abdul Latif Alkazemi, președinte și director general al firmei „United Shipping Trading and Contracting 
Services" — Kuweit, firma „Swa
rovski u. Co. Wattens" — Tirol — 
Austria, Abdulla Ahmad Al Asfoor 
et Co. — Kuweit, Compania „Air 
France", Alitalia — Liniile aeriene 
italiene — București, Pierre Ledoux, din partea Băncii Naționale din Paris, A. Naga, președintele Clubului „Octombrie" din Mauritius, directorul 
Companiei „A. Naga".Au mai adresat telegrame și mesaje de felicitare, de sănătate și viață lungă numeroase alte personalități și cetățeni din Anglia. Canada, Egipt, Ecuador, Elveția, Grecia, R. F. Germania, Israel,1 Iran, Italia, Japonia, Liban, Mexic, Nigeria, Olanda, Peru, Suedia, Spania, S.U.A., Uganda, U.R.S.S., Venezuela, precum și numeroși cetățeni străini originari din România.Au adresat, de asemenea, telegrame de felicitare George Roman, pre
ședintele Comitetului național român american din S.U.A. și Canada, Dean 
Milhovan, vicepreședinte pentru 
S.U.A., Eugen Caraghiaur. vice
președinte pentru Canada. Barbu 
Niculescu, președintele Fundației culturale româno-americane, Consi
liul de conducere al „Casei de cul
tură ® prieteniei româno-elene", 
Consiliul de conducere al Asociației 
culturale „Dacia" din Frankfurt pe 
Main, M. Stocker, președintele federal al organizației șvabilor bănățeni 
din R.F.G., Hans Androwitsch, președintele Asociației șvabilor bănățeni din Austria, dr. Bruckner, președintele federal al organizației sașilor transilvăneni din R.F.G., dr. Ro
land Biibel, președintele Organizației sașilor transilvăneni din Austria, reprezentanți ai bisericilor si organizațiilor cu caracter religios ale unor cetățeni străini de origine română din diferite țări.Printre semnatarii numeroaselor telegrame 8e află, de asemenea, stu- denți din Nigeria, Costa Rica, Ecuador care au învățat în România, precum și studenții Facultății de studii central-europene — Universitatea de stat din Portland. Oregon. S.U.A. —• și cei ai Universității din Delhi, care Studiază limba română, specialiști Btrăini formați în România, părinți ai unor student! străini care învață în tara noastră.
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O CERINȚĂ IMPERIOASĂ

Lichidarea neîntârziată a rînduielilor 
rasiste din Rhodesia

Precizări ale Frontului Patriotic Zimbabwe 
in problema transferului puterii către populația majoritarăLUSAKA 6 (Agerpres). — într-o conferință de presă ținută la Lusaka, Joshua Nkomo, copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe, a anunțat că acest front a acceptat, în principiu, prezența unei forte a Națiunilor Unite sau- a oricărei alte organizații neutre, pentru a supraveghea alegerile menite să ducă la instalarea la putere a populației majoritare de culoare din Rhodesia. El a precizat că problema prezenței O.N.U. pentru alegerile amintite și o încetare a focului în Rhodesia vor fi negociate în cursul unei noi serii de întrevederi, care urmează să aibă loc între conducerea Frontului Patriotic Zimbabwe, pe de o parte, și ministrul de externe britanic, David Owen, și ambasadorul Statelor Unite
Convorbirile la nivel înalt

americano-egipteneWASHINGTON 6 (Agerpres). — Președinții Statelor Unite și Republicii Arabe Egipt, Jimmy Carter șl Anwar El Sadat, s-au reîntors duminică la Washington de la reședința prezidențială din Camp David.Un comunicat al Casei Albe, citat de agenția France Presse, califică drept „fructuoase" convorbirile oficiale ămericano-egiptene începute vineri, menționînd, totodată, că cei doi președinți au căzut de acord să ceară lui Alfred Atherton, asistent al secretarului de stat al S.U.A. pentru problemele Orientului Mijlociu și Asiei de sud, să întreprindă o misiune diplomatică în Orientul Mijlociu, pentru a contribui la realizarea unei „declarații de principii" cu privire la negocierile asupra unei reglementări globale de pace în Orientul Mijlociu.Președintele Sadat a declarat, intr-un interviu acordat rețelei americane de televiziune „N.B.C.", că asistentul secretarului de stat al S.U.A.,
★CAIRO. — Vorbind în cadrul unei Întruniri a Uniunii Socialiste Arabe, Boutros Ghali, ministru egiptean de stat pentru probleme externe, a declarat că scopul vizitei actuale a președintelui Sadat în S.U.A. este de a clarifica problemele legate de eforturile depuse de Egipt pentru realizarea păcii în Orientul Mijlociu.Pe de altă parte, Boutros Ghali a declarat că reluarea lucrărilor Conferinței de la Geneva care să ducă la un acord de pace global rămine obiectivul diplomației egiptene. In acest sens, el a spus că reuniunea pregătitoare de la Cairo și cele două comitete — politic și militar — există în continuare.Referindu-se la activitatea diplomatică în etapa următoare, ministrul egiptean a arătat că Egiptui își propune, in esență, ajungerea la o declarație care să afirme principiile fundamentale ale negocierilor dintre Egipt și Israel, cuprinzînd retragerea completă a israelienilor din teritoriile arabe ocupate și garantarea drepturilor legitime ale palestinienilor. Acest pas — a spus el — trebuie urmat de contacte între părțile implicate pentru aplicarea în practică a principiilor respective pe baza

ITALIA 

la O.N.U., Andrew Young, pe de altă parte.Referindu-se la convorbirile desfășurate recent in Malta, Nkomo le-a apreciat ca „serioase, deschise și utile". El a menționat că responsabilii frontului au insistat îndeosebi asupra obținerii de garanții pentru ca democrația să fie, intr-adevăr, în mîinile poporului Zimbabwe și pentru ca procesul independenței să fie ireversibil.„Aceste puncte și cel referitor la securitatea cetățenilor Zimbabwe în timpul perioadei de tranziție — a declarat Joshua Nkomo — pot'fi a- sigurate numai de către forțele care au condus la independenta teritoriului Zimbabwe, adică de către forțele frontului patriotic.

Alfred Atherton, va încerca să contribuie la reluarea convorbirilor politice între Egipt și Israel. Șeful statului egiptean a afirmat că Atherton va efectua vizite succesive la Ierusalim și Cairo în scopul „reluării convorbirilor în cadrul Comitetului politic" egipteano-israelian.Anwar El Sadat a menționat că întrevederile pe care le-a avut Ia sfîrșitul săptăminii trecute cu Jimmy Carter au permis . realizarea „unui acord parțial asupra etapelor viitoare" vizînd instaurarea păcii în Orientul Mijlociu. „Misiunea asistentului secretarului de stat american este prima din aceste etape", a adăugat el. In încheiere, președintele egiptean a respins din nou orice eventualitate a unei păci separate cu Israelul și a reafirmat importanta soluționării problemei palestiniene. „Noi căutăm stabilirea unei păci permanențe în regiune", a spus el. „Fără soluționarea problemei palestiniene nu va exista pace".
★negocierilor directe între toate părțile.Un alt obiectiv actual al diplomației egiptene, a menționat Boutros Ghali, îl reprezintă soluționarea divergențelor dintre țările arabe. El și-a exprimat încrederea că numărul țărilor care resping inițiativa de pace a președintelui Anwar El Sadat se va reduce cînd vor fi realizate rezultate pozitive.

CIAD

Acord în favoareaN’DJAMENA 6 (Agerpres). — Intr-un mesaj adresat întregului popor, generalul Felix Malloum, șeful statului Ciad, președintele Consiliului Superior Militar, a menționat că acordul încheiat între guvern și His- sen Habre, președintele „Consiliului Comandamentului forțelor armate din nord" (C.C.F.A.N.) „deschide noi și largi perspective spre realizarea unității naționale". Totodată, el a lansat un apel către toți cei care mai luptă în Ciad, cerîndu-le să renunțe

0 declarație a Guvernului 
R. S. Vietnam

în legătură cu relațiile 
vietnamezo-kampuchieneHANOI (Agerpres). — Guvernul Republicii Socialiste Vietnam a dat publicității, la Hanoi, o declarație privind relațiile dintre R.S.V. și Kampuchia Democrată. Documentul, transmis de agenția V.N.A., propune : „încetarea imediată a tuturor ostilităților militare în regiunea de frontieră și staționarea forțelor armate ale fiecărei părți în interiorul propriului teritoriu. la cinci kilometri distanță de frontieră", „organizarea unei întîlniri imediate între cele două părți, la Hanoi, la Pnom Penh sau într-un loc situat la frontiera dintre cele două țări, în vederea negocierii și semnării unui tratat care să prevadă respectarea reciprocă a independenței, suveranității, integrității teritoriale, abținerea de la acte de agresiune, de la recurgerea la forță sau la amenințarea cu forța în relațiile bilaterale, neamestecul în treburile interne, abținerea de Ia activități subversive, stabilirea de relații de egalitate, pentru a trăi în pace, prietenie și într-un spirit de bună vecinătate". In declarație se propune, totodată, ca „cele două părți să semneze un tratat asupra frontierelor, pe baza respectului reciproc al suveranității teritoriale în cadrul frontierelor actuale" și, de a- semenea, „se vor pune de acord a- supra unei forme adecvate de garanție și supraveghere internațională".

Ședința Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare 

in domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale ’MOSCOVA 6 (Agerpres). — La Moscova s-au desfășurat lucrările celei de-a 7-a ședințe a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul aprovizionării tehnico-materiale. La lucrări au participat delegațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, Cubei, R.D.G., Mongoliei, Poloniei, României, U.R.S.S. și Ungariei.Delegația română a fost condusă de tovarășul Maxim Berghianu, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fo'n- durllor fixe, reprezentantul tării noastre în comitet.Comitetul a examinat șl convenit Complexul de acțiuni și propuneri privind colaborarea țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul utilizării raționale și economice a resurselor materiale. Totodată, a fost adoptat planul de lucru al comitetului pe anul 1978.

reconcilierii naționalela arme, pentru inițierea dialogului, încheierea acestui acord, a spus șeful statului Ciad, nu este numai opera Consiliului Superior Militar, ei a tuturor ciadienilor care au înțeles cerința imperioasă a păcii și re- concilierii naționale, a încetării luptelor interne. Datorită acestei înțelegeri, poporul ciadian se va putea concentra, cu eforturi sporite, asupra găsirii modalităților de natură să ducă la soluționarea problemelor dezvoltării țării.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A NOR ZEELANDE

Excelenței Sale Sir KEITH HOLYOAKE 
Guvernatorul general al Noii Zeelande

WELLINGTONSărbătoarea națională a Noii Zeelande îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres și pace pentru poporul neozeelandez.Sînt încredințat că relațiile de prietenie și conlucrare dintre România și Noua Zeelandă vor continua să se dezvolte pe toate planurile, spre binele celor două națiuni, al colaborării și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ROBERT DAVID MULDOON

Prim-ministru al Noii Zeelande
WELLINGTONVă rog să primiți, Excelență, în numele guvernului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai calde urări pentru dumneavoastră și guvernul neozeelandez, cu ocazia Zilei naționale a Noii Zeelande.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

In fiecare an, la 6 februarie, Noua Zeelandă aniversează semnarea. în 1840, a Tratatului de la Waitangi, care s-a aflat la baza constituirii acestui stat insular.în Noua Zeelandă, agricultura și creșterea vitelor au constituit de la început îndeletnicirile primordiale ale locuitorilor de pe insulele arhi-; pelagului (două insule mari — Stewart, în nord și Chatham, în sud — și alte 10 mai mici). Caracterul intensiv și înalta productivitate ce caracterizează aceste ramuri' fac din Noua Zeelandă unul din principalii exportatori de produse lactate, carne și lînă din lume. O schimbare radicală in structura schimburilor comerciale și în orientarea generală a politicii de dezvoltare economică a fost determinată de aderarea. Ia Piața comună, a Marii Britanii — partenerul tradițional în virtutea a- partenenței țării la Commonwealth — și, în general, de greutățile ivite pe piața mondială. în același context, se acordă o atenție sporită dezvoltării și diversificării industriei : alături de ramurile tradiționale (alimentară, textilă, bunuri da consumi, peisajul economic s-a îmbogățit cu altele noi, exemplificate de combinatul siderurgic de la
0 nouă fază a misiunii complexului cosmic 

Nava „Progress"-—1“ s-a desprins de trenul spațial „Soiuz- 
Saliut"

MOSCOVA « (Ager
pres). — După cum 
transmite agenția 
T.A.S.S., in cadrul 
zborului comun al 
navei cosmice „So- 
iua—27“, stației știin
țifice orbitale „Sa
liut—6“ și navei cos
mice de transport 
„Progress—1* au fost 
realizate mai multe 
experiențe de impor
tanță majoră pentru 
zborurile cosmice de 
lungă durată.

In cursul celor 15 
zile, cit a durat zbo
rul in comun, s-a 
efectuat transbordarea 

unor materiale aduse 
de nava de transport 
de pe Pămint, ca și a 
unor elemente epui
zate de la bordul com
plexului spațial la cel 
al navei „Progress—1". 
Apoi, echipajul cos
mic a efectuat, in pre
mieră, alimentarea 
stației „Saliut—6" cu 
carburanți aduși de 
pe Pămint de nava de 
transport. In paralel 
s-a efectuat o nouă 
aprovizionare a com-

■ plexului spațial cu 
aer și s-a realizat o 
corectare a traiectoriei 
orbitei.

Glenbrook sau fabrica de aluminiu de la Bluff. Materii prime există : fără a fi foarte bogat, subsolul Noii Zeelande dispune de zăcăminte de cărbune, mangan, bauxită, uraniu, in timp ce zăcâmîntul submarin de gaze naturale de la Maul se numără printre cele mai bogate din lume. Paralel cu crearea unui sector economic diversificat, Noua Zeelandă se îndreaptă, în ultimul timp, spre noi parteneri de schimb, cu prioritate spre vecinii din Asia de sud-est și Pacificul de sud. o a- tenție crescîndă fiind acordată, totodată, țărilor socialiste.în ciuda depărtării geografice, între România și Noua Zeelandă s-au statornicit relații prietenești, de colaborare, care cunosc o continuă dezvoltare. Stabilirea de relații diplomatice în 1969. vizita. în 1975, a primului ministru al Noii Zeelande la București, acordurile comerciale Încheiate, schimburile de delegații parlamentare, ale organizațiilor de tineret etc. reprezintă momente importante în evoluția relațiilor dintre cele două țări, care au deschis noi perspective conlucrării ro- mâno-neozeelandeze, în interesul ambelor țări, al înțelegerii și păcii in întreaga lume.

După executarea a- 
cestor operațiuni, nava 
„Progress—1“ s-a des
prins de trenul spațial 
,Soiuz—Saliut", trecind 
in regim de zbor au
tomat, in cursul căruia 
vor mai fi testate 
unele sisteme de bord. 
Desprinderea s-a efec
tuai sub supraveghe
rea celor doi cosmo
nauts aflațî la bordul 
lui „Saliut—6". După 
efectuarea întregului 
complex de experiențe 
programat, nava „Pro
gress— 1“ va pătrunde 
in păturile dense ale 
atmosferei și se va 
dezintegra.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A GRENADEI

Excelenței Sale Domnului LEO DE GALE
Guvernator general al statului Grenada 

s SAINT GEORGE'S 'Cu prilejul celei de-a IV-a aniversări a proclamării independenței țării dumneavoastră, vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate poporului Grenadei.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ERIC M. GAIRY
Prim-ministru al statului Grenada

SAINT GEORGE'SCu ocazia aniversării proclamării independenței țării dumneavoastră, vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministw al Guvernului 
Republicii Socialiste România

La 7 februarie, cei peste 100 000 locuitori ai insulei Grenada din Marea Caraibilor sărbătoresc împlinirea a patru ani de la proclamarea independentei țării lor.Denumită și „Insula mirodeniilor", Grenada este preocupată de diversificarea economiei, urmărind ca, printr-o mal bună valorificare a resurselor interne, să accelereze lichidarea rămînerii în urmă. O atenție deosebită se acordă dezvoltării culturilor de bumbac, trestie de zahăr, arbori de cacao, bananieri.
ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI DE LA CIUDAD DE MEXICO 

pentru pace, suveranitate și independență economică 
în America Latină și zona Mării CaraibilorCIUDAD DE MEXICO 6 (Agerpres). — în capitala Mexicului au luat sfîrșit lucrările Conferinței pentru pace, suveranitate și independență economică în America Latină și zona Mării Caraibilor, Ia care au luat parte delegați din 25 de state din regiune, precum și invitați din Europa, Asia, Africa și America de Nord și reprezentanți ai unor organisme internaționale.Participanții au adoptat o serie de documente privind, în principal, necesitatea de a se lua măsuri hotărî-

NICARAGUA

Farsă electorală pe o scenă politică sub tensiuneMANAGUA 5 (Agerpres). — într-un climat de tensiune — marcat de starea de asediu instituită, greva generală care a paralizat 80 la sută din viața social-economică a țării și incidentele dintre manifestant! și forțele represive ale regimului dictatorial al generalului Anastasio Somoza — climat caracterizat insă de autorități drept „calm și liniștit", duminică s-au desfășurat alegerile pentru consiliile municipale nicaraguaene. Pe listele electorale au figurat doar reprezentanții Partidului Liberal, de guvernămint. Observatorii remarcă un procent ridicat de persoane cu drept de vot care au refuzat să-și exprime opțiunea electorală, situația din departamentele Leon, Matagalpa, Zelaya, Carazo, Granada, Masaya, Rivas și Chontales prezentînd un indice de absenteism de peste 80 la sută. Totodată, în numeroase localități au avut loc, în ciuda stării de asediu, manifestații populare împo

pentru care condițiile climaterice sint foarte favorabile.Republica Socialistă România, in spiritul politicii sale de prietenie cu toate statele în curs de dezvoltare, a recunoscut de la început Grenada, cu care a stabilit apoi relații diplomatice. Ambele guverne și-au exprimat încrederea că dezvoltarea reciproc avantajoasă a legăturilor comerciale, economice, cultural-ști- ințifice, între România și Grenada corespunde intereselor celor două țări și popoare, cauzei întăririi păcii și cooperării internaționale.

te, pe plan național șl regional, pentru apărarea și consolidarea păcii, a suveranității și independentei economice a statelor, pentru instaurarea unei noi ordini în lume, atit în domeniul economic, cultural, informațional, cît șl în alte domenii. S-a exprimat, totodată, solidaritatea cu lupta popoarelor pentru eliberare, pentru o dezvoltare economică și so- cial-politică independentă, in conformitate cu interesele naționale și eu aspirațiile maselor largi populare.

triva farsei electorale puse la cale de autorități și în sprijinul revendicărilor formulate de Uniunea Democratică de Eliberare (U.D.E.L.) : înlătu
rarea de la putere a dictatorului So- 
moza și a echipei sale, eliberarea de- 
ținuților politici arestați, acordarea 
de libertăți democratice, ameliorarea 
condițiilor de viață și de muncă ale 
oamenilor muncii.

★Tntr-o declarație făcută la Managua, amsabadorul S.U.A. în Nicaragua, Maurice Solon, a precizat că gu- , veniul său va suspenda ajutorul militar acordat autorităților nicaraguaene. El a menționat că numărul consilierilor militari a fost deja redus și că în continuare va fi restrîns și, ajutorul economic pe care S.U.A. îl acordă statului Nicaragua, Măsurile au fost luate în contextul agravării situației din Nicaragua și al faptului că autoritățile de la Managua sint profund detestate de populație.
Noi elemente in desfășurarea crizei de guvernLa mai bine de trei săptămîni de la declaYișare, criza guvernamentală din Italia înregistrează în prezent a „pauză de reflecție" — după cum apreciază presa italiană. Principala necunoscută a ecuației politice din peninsulă rămîne, în continuare, formula de guvern menită să înlocuiască „cabinetul monocolor" demo- crat-creștin, care a condus țara din iulie 1976 și pînă în prezent. Desfășurarea primei runde de consultări, ca și diferitele documente adoptate în ultimul timp de conducerile formațiilor politice evidențiază că nicl- eînd pe parcursul celor 33 de crize de guvern, cite a cunoscut țara în perioada postbelică, necesitatea unor schimbări politice radicale, reale nu 

a fost resimțită mai acut.Ultimele consultări electorale și îndeosebi alegerile generale din vara anului 1976 au marcat, așa cum este știut, noi și importante cîștiguri pentru forțele de stînga, îndeosebi pentru Partidul Comunist Italian, ca expresie a dorinței și speranței unei mari părți a populației într-o reînnoire profundă a societății. Dar în ciuda mutațiilor produse in raportul de forțe, vechiul cădim politic s-a menținut, în general, în coordonatele sale anterioare, singura inovație față de vechile formule de guvernare re- prezent.ind-o menținerea cabinetului monocolor minoritar datorită abținerii în parlament a celorlalte partide din „arcul constituțional". Acest cabinet nu a avut însă — după cum remarca ziarul „Paese Sera" — „capacitatea de a răspunde în mod adecvat exigențelor țării, de a domina efectele dificilei crize economice". 'Nivelul record al șomajului la sfir- șitul anului 1977 (1 800 000 de oameni, din care 700 000 tineri), continuarea inflației, în ciuda unor ușoare reculuri, la parametri ridicați (16 Ia sută), creșterea minimă a producției industriale (1,5 la sută) —- iată repere ale unei situații care impune, ca unică soluție viabilă, constituirea unui guvern de unitate și solidaritate democratică, din care să facă _ parte toate partidele din arcul constituțional, inclusiv comuniștii.Mjargînd tocmai pe această linie, conducătorii partidelor comunist, socialist și republican au insistat, cu prilejul primei runde de consultări, asupra necesității unei formule stabile de guvernare, deschisă tuturor forțelor democratice din țară. „Un guvern de urgență — releva în cu- vîntarea rostită la recenta plenară a C.C. al P.O. Italian secretarul general al partidului. Enrico Berlinguer 
— ar permite dezvoltare» unui nou 
climat de solidaritate și ar da con
ducătorilor țării încrederea maselor 
pe care, pînă acum, nu au avut-o șl 
nu o au". Poziții similare, cu nuanțări diferite, au adoptat și reprezentanții celorlalte partide amintite.în fața acestei situații. Direcțiunea Partidului Democrat-Creștin a apro

bat un document în sprijinul constituirii unui guvern care ar urma să dureze cel puțin pînă la alegerile prezidențiale din decembrie și care s-ar baza pe un program de depășire 
a crizei economice, susțiriut în parlament de toate formațiile politice ale arcului constituțional. „Controlul" realizării acestui program ar urma' să se exercite prin intermediul unui comitet din care să facă parte reprezentanții tuturor grupărilor parlamentare ce sprijină acțiunile guvernului — inclusiv comuniștii, ceea ce ar însemna, pentru prima dată după 30 de ani, asocierea într-o anumită formă a P.C.I. la guvern, dar fără o participare a sa directă.Arătîndu-se, așadar, dispusă la lărgirea și aprofundarea platformei comune a partidelor din arcul constituțional, conducerea Partidului JJemo- crat-Creștln se opune in continuare unei intrări propriu-zise a comuniștilor în guvern. Se apreciază că a- ceastă formulă ar fi rezultatul unor intense presiuni atît interne cît și externe din partea acelor cercuri și forte politice care privesc cu ostilitate ipoteza formării în tară a unui guvern cu participare comunistă.Comentând hotărlrile democrației creștine, ziarul „L’Unită" relevă, printre altele, într-un comentariu : „Nu putem spune că P.D.C. a dat un răspuns clar problemei pe care i-au pus-o tara șl celelalte forte democratice. Nu se poate spune că actuala propunere lasă să se întrevadă cu certitudine o soluție". Ziarul arată că această deplasare tardivă a P.D.C. face ca situația să zfie mai deschisă, îndepărtează anumite prejudecăți, permite o deblocare a tratativelor. „Soluționarea în mod pozitiv a crizei — relevă „L’Unită" într-un alt articol — depinde, în substanță, de. claritatea pozițiilor exprimate și de voința tuturor. Numai în cursul negocierilor — observă ziarul — pot și trebuie să fie clarificate problemele ambigue" ; totodată, trebuie să se manifeste în mod clar simțul de răspundere al tuturor, spiritul de înțelegere între partide, ca si între grupurile parlamentare ale acestora, în legătură cu problemele aflate în dezbatere. Gerardo Chlaro- monte, membru al Direcțiunii și al Secretariatului P.C. Italian, a calificat propunerile democrat-creștine ea „neclare și nesatisfăcătoare", men- ționînd însă că există acum o speranță pentru reluarea tratativelor, iar comuniștii se prezintă la aceste negocieri cu simț de răspundere, dar și cu fermitate.Socialiștii italieni — observă agenția A.N.S.A. — nu șînt deosebit de optimiști în ce privește reușita tentativei premierului desemnat. Giulio Andreotti, de a constitui, pe baza noilor date politice, viitorul guvern. Astfel, secretarul general al P.S.I., Bettino Craxi, a apreciat că în prezent „s-a creat un minimum de condiții pentru a se încerca o nego

ciere" între partidele politice ale „arcului constituțional" în scopul soluționării crizei guvernamentale. El și-a exprimat, totodată, îngrijorarea în legătură cu „numeroasele dificultăți ce vor trebui depășite". La rîn- dul.său. Enrico Manca, vicesecretar al Partidului Socialist, a relevat necesitatea „definirii in parlament a unei majorități politice care să reprezinte o depășire substanțială și nu pur formală a fazei abținerilor de la v°t“. Dacă nu va fi posibil să se ajungă la această situație — a spus el în continuare — „răspunderea va fi a P.D.C. și vor trebui căutate și experimentate soluții fără aportul direct al democrat-crestinilor, prin asumarea deplină a responsabilităților de către forțele laice și ale stîngii".Secretarul general al Partidului Socialist-Democratic, Pier Luigi Romita, a apreciat că prin propunerea avansată de P.D.C. „este îndepărtată, cel puțin pentru viitorul apropiat, eventualitatea recurgerii la alegeri politice anticipate". Totodată, a spus liderul P.S.D.I., democrat-creștinii au acceptat „valoarea politică evidentă a unui acord asupra programului guvernamental, în jurul căruia să exiște o amplă convergentă între forțele politice, care să fie răspunzătoare și să garanteze în același timp acordul și realizarea lui". Este necesar însă, a subliniat liderul socialist-democratic. să 'fie recuperate cît mai curînd întârzierile datorate ezitărilor P.D.C.Secretarul general al Partidului Republican, Oddo Biasini, a apreciat că „s-a făcut un pas înainte", dar „se mențin în continuare elemente ce provoacă incertitudine".La rîndul lor — adaugă agenția A.N.S.A. — liberalii așteaptă dovezi concrete' din partea P.D.C.. secretarul general al P.L.I., Valerio Zanone, subliniind că ceea ce se urmărește acum este conținutul programului viitorului guvern, asupra căruia trebuie să se pronunțe cele șase partide ale „arcului constituțional".în acest context este interesantă și luarea de poziție a lui Giuseppe Sa- ragat, președintele Partidului Socialist Democratic, fost președinte al Italiei, care a declarat într-un interviu că nu se poate cere P. C. Italian „să sprijine un guvern democrat- creștin fără a i se acorda în schimb o coresponsabilitate asupra unui program economic sau la nivel politic". Saragat a relevat că Partidul Comunist Italian „teprezintă cel mai mare partid al oamenilor muncii din uzine și de la sate, precum și al șomerilor, adică al celor care sînt cel mai puternic afectați de. criză".Sînt, desigur, aprecieri semnificative și realiste privind găsirea unei soluții politice viabile și eficiente pentru depășirea crizei.
Radu BOGDAN

agențiile de presă transmit:
Un program de coopera

re între România și Cuba în 
domeniul științei și tehno
logiei pe Perioa<ia 1978—1980, a fost semnat la Havana de Iosif Tripșa, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie din România, și Miguel Llaneras, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică din Cuba. La semnare au asistat Zoilo Marinello, președintele Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică, alte cadre de conducere din acest comitet.

în perspectiva congrese
lor republicane și confe
rințelor provinciale ale 
U.C.I., programate pentru perioada aprilie—iunie, în toate cele șase republici iugoslave constituante și in cele două provincii autonome au loc la ora actuală dezbateri asupra tezelor acestor importante forumuri ale comuniștilor iugoslavi. Agenția Ta- niug informează, în acest context, că numărul membrilor U.C.I. a sporit de la 1 192 460, în 1974, la 1 600 000 in în prezent. Totodată, s-a îmbunătățit considerabili structura de vîrstă și socială a membrilor U.C.I.

Proiectul noii Constituții 
a R. S. Vietnam în dezba
tere publică. Biroul Politic 31 C.C. al Partidului Comunist din Vietnam a dat publicității Directivele privind dezbaterea publică a proiectului noii Constituții a R. S. Vietnam. în directive se subliniază că la aceste dezbateri trebuie să participe toate cadrele și membrii partidului care sînt, de asemenea, datoare să antreneze la ele populația. Telul discuțiilor care urmează să aibă loc pe marginea proiectului de Constituție constă în participarea poporului la elaborarea ei. în creșterea conștiinței cadrelor și întregii populații în spiritul legislației socialiste, in educarea patriotismului și atașamentului populației față de cauza socialistă, în încurajarea întrecerii socialiste. în producție. <

Un avion „Tu-134-ă" al 
liniilor cehoslovacecarezbura pe ruta Berlin-Praga a fost deturnat luni dimineața și a aterizat în R.F.G., la Frankfurt pe Main, anunță agenția C.T.K. La bordul aparatului se aflau 45 de persoane.

0 întîlnire europeană a 
uniunilor naționale studen
țești a Început la Sofia. Reuniunea dezbate aspecte ale activității tineretului universitar de pe continent, ale contribuției sale la înfăptuirea securității și cooperării în Europa, Ia realizarea aspirațiilor fundamentale de pace, democrație și progres social ale studențimii. La întîlnire participă și o delegație a U.A.S.C.R.

0 delegație O.U.A. înComisarul pentru afaceriEtiopia.le externe al Nigeriei, Joseph Garba, a sosit la Addis Abeba, în fruntea unei delegații a Organizației Unității Africane însărcinate cu studierea căilor care să permită încetarea conflictului dintre Etiopia și Somalia. Nigeria deține în prezent președinția Comitetului O.U.A. de mediere între Somalia și Etiopia.
Numărul membrilor P.C.a crescut în luna ianua Bariere în calea Pieței comune piscicoleFrancezrie cu 22 000, ajungînd, în prezent, la aproximativ 630 000 — anunță ziarul „L’Humanite".
Convorbiri pakistanezo- 

îndiene. Administratorul șef al legii marțiale din Pakistan, generalul Mohammad Zia-Ul-Haq, a primit, luni, pe ministrul de externe al Indiei, Atal Bihari Vajpayee, aflat într-o vizită la Islamabad. S-a efectuat un schimb de vederi asupra principalelor probleme bilaterale și internaționale. Agenția Reuter remarcă faptul că această vizită, prima de acest fel a unui ministru indian în Pakistan, din 1966 încoace, va oferi celor două părți ocazia de a continua discuțiile, în baza acordului de la Simla din 1972, cînd au fost normalizate relațiile dintre Pakistan și India.
Recrudescența propagan

dei naziste în R.F.G. După cum informează agenția D.P.A., ministrul de justiție al R. F. Germania, Hans-Jochen Vogel, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu recenta intensificare a propagandei naziste, a jucăriilor și imitațiilor de arme cu embleme naziste. Intr-o scrisoare adresată miniștrilor de justiție ai landurilor vest-germane și dată publicității duminică la Bonn, Vogel cere autorităților judiciare șl poliție

nești locale să supravegheze și să ia măsurile legale necesare în vederea împiedicării răspândirii acestui fenomen.
Dialogul Ia nivel înalt 

franco-vest-german. Pre- ședintele Franței. Valery Giscard d’Estaing, a avut la Palatul Elysde o primă întrevedere cu cancelarul R.F.G., Helmut Schmidt, din cadrul consultărilor periodice la nivel înalt franco—vest-germane. In cursul primei întrevederi au fost discutate probleme legate de pregătirea reuniunii la nivel înalt a principalelor state occidentale industrializate, prevăzută să se desfășoare în luna iulie la Bonn. Agenda de lucru a întîlni- rii a mai cuprins, de asemenea, examinarea unor proiecte comune în domeniile aviației civile și energiei.
Presa occidentală relatează despre declanșarea unei noi crize de amploare îptre țările Pieței comune. Noua criză, deși de natură economică, o- punînd Marea Brita- nie partenerilor săi în problema pescuitului, are un substrat politic. Refuzînd să accepte un acord interimar elaborat de Comisia C.E.E. și aprobat de celelalte opt țări comunitare, Marea Bfi- tanie a blocat instituirea unei piețe comune în domeniul pescuitului. în vederea a- cestei noi instituții comunitare se negociază, de peste 16 luni, dar fără rezultat. Miniștrii agriculturii ai C.E.E. au consacrat acestei spinoase probleme mai multe reuniuni, dar de fiecare dată ei au tntîmpinat rezistența fermă a delegației Marii Britanii, care argumentează că o asemenea instituție afectează propria forță de muncă angajată în sectorul piscicol. După cum

relevă agenția France Presse, aproximativ două treimi din cantitatea actuală de pește 
a C.E.E. este recoltată în largul coastelor britanice și irlandeze pînă la aproximativ 50 mile. Iată de ce Marea Britanie se teme că aceste resurse riscă să se epuizeze, ca urmare a pescuitului intens al „celor nouă". în consecință, ea contestă un astfel de principiu al pescuitului comun, re-

Ninsori abundente 
în EuropaServiciile meteorologice din mal multe țări vest-europene semnalează înrăutățirea timpului în diferite re-giuni. cele mai afectate fiind zonele muntoase. Astfel. în Alpi s-au înregistrat ninsori abundente, care au sporit considerabil pericolul avalanșelor. în partea italiană a munților au fost provocate in mod artificial avalanșe pentru a preveni acumularea unor mase mari de zăpadă pa versante. Ninsorile abundente au provocat întreruperea totală a traficului rutier și feroviar între îs la și Austria, ca și între Franța și Elveția. Nici stațiunile montane elvețiene nu au fost scutite de efectele nefavorabile ale sezonului de iarnă, numeroși turiști rămînînd blocați la mai multe cabane, de unde nu au mai putut fi evacuați decit cu elicopterele.Pe de altă parte, chiar și Grecia este afectată, in nordul acestei țări mai multe localități fiind izolate datorită căderilor masive de zăpadă.

,EUROFORUM‘clamînd o zonă exclusiv națională, cuprinsă între 12—50 mile marine în largul coastelor sale.Așadar, procesul edificării Pieței comune in domeniul piscicol a fost stopat. In prezent nu mai există nici o legislație comunitară în domeniul pescuitului șl nu este exclus ca Londra să treacă la măsuri pe plan ’ național pentru protejarea intereselor sale.
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