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Astăzi începe vizita pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al partidului, președintele Consiliului de Stat, o întreprinde 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Liberia, Argentina și Guineea

SUCCES DEPLIN!
!

u

IUBITE TOVARĂȘE 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
în noua solie de pace, in nobila 
misiune de mesager al senti
mentelor de prietenie, colaborare 

și înțelegere internațională

ÎNTREGUL POPOR

Sîmbătă la amiază, la sediul C.C. 
al P.C.R., a avut loc semnarea De
clarației comune cu privire la vizita 
în Republica Socialistă România a 
delegației Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei.

Declarația a fost semnată de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
și Agostinho Neto, președintele Miș
cării Populare pentru Eliberarea An
golei (M.P.L.A.).
*La solemnitatea semnării au fost

de față tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, Lina 
Ciobanu, Dumitru Popescu, Cornel 
Burtică, Miron Constantihescu, Mi
hai Gere, Ștefan Andrei. Au fost 
prezenți, de asemenea, general-colo
nel Ion Coman, Ghizela Vass, Teodor 
Marinescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Au participat membrii delegației 
Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei : Paiva Magalhaes Francisco

și Jose Condesse, membri ai Comi
tetului Director al mișcării, coman
dant Ananias Escorcio, Diandengue 
Jose, șeful secției administrative a 
M.P.L.A., precum și Antonio Franca 
și Maria Mambo, reprezentanți per
manent ai M.P.L.A. la București.

După semnarea declarației, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Agostinho 
Neto și-au strins cu căldură miinile, 
s-au îmbrățișat prietenește și au ros
tit apoi scurte alocuțiuni.

VA UREA IA DIN TO A TĂ INIMA
DRUM BUN, ACTIVITATE RODNICĂ,

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Neto,
Dragi tovarăși.
Aș dori să exprim satisfacția mea, a conducerii de 

partid și a poporului român pentru relațiile bune exis
tente intre Partidul Comunist Român și Mișcarea Popu
lară pentru Eliberarea Angolei în lupta pe care poporul 
angolez și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei 
o duc împotriva colonialiștilor, a dominației străine.

Vizita delegației Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei în România, convorbirile pe care le-am avut în 
aceste zile reprezintă incă o expresie a acestor rclațti 
de colaborare și solidaritate. In declarația pe Care am 
semnat-o împreună acum s-a dat expresie aprecierilor 
comune cu privire Ia dezvoltarea viitoare a acestei 
colaborări, la un șir de probleme ale vieții internațio
nale. Aș dori și cu acest prilej să asigur Mișcarea Popu
lară pentru Eliberarea Angolei. delegația angoleză aici 
prezentă și pe tovarășul Neto că Partidtil Comunist Ro
mân, poporul român vor acorda și în continuare între
gul lor sprijin luptei de eliberare națională din Angola 
— așa cum vom acorda un sprijin activ tuturor mișcă
rilor de eliberare națională din Africa și de pe alte con
tinente.

(Continuare în pag. a V-a)

Cuvîntul tovarășului 
Agostinho Neto

Tovarășe președinte,
Stimați conducători al Partidului Comunist Român,
Vă mulțumesc foarte mult pentru că, în aceste îm

prejurări solemne, reafirmați solidaritatea cu luptătorii 
din Angola, care luptă pentru a cuceri independența 
națională cit mai curind posibil. Sintem foarte fericiți 
de vizita pe care o efectuăm in România, de modul in 
care ne-ați primit, în care am discutat problemele noas
tre, care ne-au permis să analizăm situația noastră ac
tuală. Sintem mai convinși ca oricind că condițiile in
ternaționale și naționale sini favorabile, foarte favora
bile pentru lupta de eliberare a țării noastre șl a 
continentului nostru. Există indicii foarte clare cu pri
vire la o anumită dezorientare din partea inamicului. 
Inamicul a simțit forța luptei noastre și trebuie să 
profităm de această situație pentru a întări și mai mult 
acțiunea noastră în toate domeniile — este vorba de 
domeniul politic, militar și de alte domenii.

Sintem încredințați de sprijinul dumneavoastră, de 
sprijinul țărilor socialiste, al forțelor progresiste din 
lume pentru a ajunge la victorie.

(Continuare în pag. a V-a)

Un vast și însuflețitor program 
de înflorire a agriculturii 

noastre socialiste
La un sfert de veac de la începutul cooperativizării - strălucit bilanț 

de înfăptuiri, ample perspective de făurire a unei agriculturi intensive, 
de înaltă productivitate și eficiență economică

Timp de trei zile, atenția întregii 
țări a fost polarizată de Confe
rința pe țară a cadrelor de condu
cere din unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, larg și reprezenta
tiv forum al fruntașilor agricultu
rii socialiste, adevărați „campioni" 
sau organizatori ai producțiilor 
îmbelșugate. Peste 8 000 de parti
cipant — președinții cooperative
lor agricole de producție, directorii 
Întreprinderilor agricole de stat și ai 
stațiunilor de mecanizare a agri
culturii, președinții consiliilor și a- 
sociațiilor intercooperatiste, specia
liști, mecanizatori, lucrători frun
tași din acest sector de bază al e- 
conomiei naționale și-au împărtășit 
experiența, au scos în evidentă noi 
și bogate rezerve ale agriculturii, 
s-au sfătuit gospodărește cum să 
asigure deplina lor valorificare.

înscriindu-se în metoda de mun
că obișnuită a partidului de a se 
consulta permanent cu oamenii 
muncii din diversele sectoare de 
activitate, cu întregul popor în lua
rea tuturor măsurilor care privesc 
mersul înainte al țării, conferința — 
ea însăși o expresie elocventă a 
democratismului nostru socialist — 
a marcat, prin importanța proble
melor abordate, prin înaltul spirit 
de răspundere ce a caracterizat lu

crările sale, prin conținutul docu
mentelor adoptate, un eveniment de 
o însemnătate excepțională în viața 
țărănimii, ca și a întregului nostru 
popor.

Cu cel mai viu interes au fost 
urmărite de participant!, ca și de 
toți oamenii muncii din agricultu
ră, de întreaga țară, cuvîntările 
rostite la deschiderea și la înche
ierea lucrărilor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Profunzimea analizei a- 
supra drumului parcurs, .ca și asu
pra stadiului actual al agricul
turii noastre, caracterul cuprinză
tor, multilateral, al măsurilor pre
conizate pentru noua ei etapă de 
dezvoltare, obiectivele realiste și 
mobilizatoare, claritatea cu care au 
fost jalonate direcțiile de acțiune 
în viitor conferă acestor cuvintări 
o înaltă valoare teoretică și prac
tică, semnificația unui prețios în
dreptar pentru ridicarea la un ni
vel mereu mai înalt a întregii ac
tivități desfășurate in agricultura 
noastră socialistă.

Atit cuvîntul participanților la 
dezbateri, cit și manifestările calde, 
de nețărmurită dragoste și atașa
ment față de partid, au dat o ex
presie vie hotăririi țărănimii noas
tre, a tuturor lucrătorilor din agri
cultură, de a înfăptui neabătut po

litica partidului, sarcinile insufle- 
țitoare trasate de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională, mă
surile și obiectivele indicate în cu
vîntul secretarului general al par
tidului. Intervențiile delegaților, a- 
nalizind atit rezultatele bune, cît și 
posibilitățile încă insuficient fruc
tificate, au prilejuit un larg schimb 
de păreri și de experiență, releva
rea unor bogate sugestii și propu
neri privind modalitățile concrete 
de ridicare a producției agricole și 
de îmbunătățire a activității de 
conducere și organizare.

Cu deosebire au ieșit în relief ex
periența înaintată, rezultatele de 
virf obținute de numeroase unități 
— rezultate a căror înaltă apre
ciere și-a găsit încununare prin a- 
cordarea titlului de Erou al Muncii 
Socialiste și a altor distincții ale 
Republicii Socialiste România unui 
mare număr de cadre de conduce
re și lucrători din agricultură.

Aceste succese sînt o dovadă vie 
a justeții politicii partidului, a rod
niciei măsurilor aplicate în anii 
din urmă in domeniul agricol, a 
hărniciei șl entuziasmului țărăni
mii noastre. Ele sînt indisolubil le
gate de schimbările fundamentale

(Continuare in pag. a IV-a)

CHEMAREA
Conferinței pe țară a cadrelor 
de conducere din agricultură
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Telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

de Academia Republicii Socialiste România 
întrunită in sesiune extraordinară

Participanții la Adunarea generală extraordintiră a Academiei Re
publicii Socialiste România, dezbătind realizările și marile perspective 
deschise de politica Partidului Comunist Român științei din patria 
noastră, vă roagă să primiți, mult stimate tovarășe secretar general, 
expresia întregii lor gratitudini pentru opera dumneavoastră de orien
tare și conducere multilaterală in domeniul politicii, al științei și al 
culturii naționale. Mulțumită îndrumării și conducerii directe de către 
partid a vieții științifice din Republica Socialistă România, activitatea 
academică s-a îmbogățit, s-a diversificat și se integrează din ce in 
ce mai mult in procesul de legare a științei de producție și invățămînt.

Avind in rindurile sale specialiști consacrați din toate ramurile 
culturii și științei românești, Academia Republicii Socialiste România 
a înmulțit, in ultimii ani, formele de dezbatere a ideilor științifice, 
a lărgit cadrul de afirmare a științei românești in lume și a intensifi
cat colaborarea științifică și culturală pe plan internațional.

însuflețiți de cuvintele rostite recent de dumneavoastră, cînd v-ați 
exprimat convingerea că „...oamenii de știință pot și vor face, fără 
îndoială, și mai mult in viitor pentru progresul general al omenirii, 
pentru pace și colaborare internațională", vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de Întreaga noastră adeziune la această 
inaltă chemare, la care răspundem angajindu-ne solemn să urmăm 
toate chemările partidului și să contribuim astfel cu întreaga noastră 
capacitate creatoare la edificarea societății socialiste românești multi
lateral dezvoltate.

Trăgind toate concluziile care se impun din analiza activității insti
tuției noastre, căreia Partidul Comunist Român i-a Încredințat sarcina 
nobilă de a reuni personalitățile cu cele mai valoroase contribuții in 
știința și cultura națională, vom face totul pentru a onora marea 
prețuire și încredere de care s-a bucurat și se bucură Academia Re
publicii Socialiste România.

B PREMIILE ACADEMIEI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA PE ANII 

1969, 1970, 1971 Șl 1972

B NOILE ORGANE DE CONDUCERE 
ALE ACADEMIEI
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încheierea vizitei oficiale de prietenie 
a tovarășului Ion Gheorghe Maurer in R.P. Ungară

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, s-a 
înapoiat, sîmbătă seara. în Capitală, 
venind din R. P. Ungață, unde, Ia 
invitația tovarășului Jen6 Fock. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare, a făcut 
o vizită oficială de prietenie.

Președintele Consiliului de Miniștri 
a fost însoțit de tovarășii Virgil Tro- 
fin, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului inte
rior, președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală româ- 
no-ungară de colaborare economică, 
Ilie Cișu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Chimice, Cor-

*
BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 

Sîmbătă seara, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, și-a încheiat vizita ofi
cială de prietenie în Republica Popu
lară Ungară.

La plecarea de pe aeroportul din 
Budapesta au fost de față tovarășul 
Jeno Fock, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, precum 
și tovarășii Timar Matyas, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Puja Frigyes, ministrul afacerilor 
externe, Horgos Gyula, ministrul me
talurgiei și construcțiilor de mașini, 
Szepvolgyi Zoltan, președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului popu-

nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de consilieri și 
experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Manea Mă
nescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Radulescu, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Emil Drăgănescu, Jahos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Constantin Băbălău, Ion Iohi- 
ță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Domokoș Vekas, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Ungare la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)
★

Iar al orașului Budapesta, Csa- 
nadi Gyorgy, ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor, Gye- 
nes Andras, șeful secției relații 
externe a C.C. al P.M.S.U., Ferenc 
Martin, ambasadorul R.P. Ungare la 
București, alte persoane oficiale un
gare. A fost de față, de asemenea, 
loan Cotoț, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta, 
membri ai Ambasadei și Agenției 
economice române.

Persoanele oficiale ungare și-au 
luat un călduros rămas bun de la to
varășul Ion Gheorghe Maurer și de 
la celelalte persoane oficiale ro
mâne.

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, in Republica Populară Ungară

ÎN PAGINA A V-A
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PREMIILE ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
PE ANII 1969, 1970, 1971 ȘI 1972

Sesiunea extraordinară a Adunării generale 
a Academiei Republicii Socialiste România 

si-a încheiat lucrările
1969

MATEMATICA
PREMIUL „GHEORGHE ȚIȚEI- 

CA“ — Lucrarea : „Geometria dife
rențială a congruentelor in spațiul 
eliptic". Autor : Radu Roșea.

PREMIUL „GHEORGHE LAZAR"
— Lucrarea „Stabilitatea sistemelor 
cu parametri aleatori". Autor î Toa- 
der Morozan.

PREMIUL „SIMION STOILOV" — 
Lucrarea : „Algebre și funcții". Au
tor : Ion Sucitt.

FIZICA
PREMIUL „CONSTANTIN MICU- 

LESCU" — a) Grupul de lucrări pri
vind studiul centrilor de culoare In 
cristale de halogenuri alcaline, im- 
purificate cu metale grele. Autori : 
Vladimir Țopa, Brindușa Velicescu, 
Lucienne Taurel (Franța), Jean 
Claude Rivoal (Franța). Bernard 
Briat (Franța-) ; b) „Contribuții la 
studiul fenomenelor care au loc la 
interacțiunea fasciculelor electronice 
cu cristale de halogenuri alcaline. 
Autor : Ion Teodorescu.

PREMIUL „DRAGOMIR HURMU- 
ZESCU" — a) Grupul de lucrări pri
vind studiul rezonatorilor electro
magnetici pentru frecvente foarte 
mari. Autor : Octav Gheorghiu : b) 
Grupul dc lucrări legate de eluci
darea fenomenului care are loc la 
interacțiunea fotonilor de energie 
înaltă cu nuclee atomice. Autori : 
Dumitru Catană. Conrad Deberth, 
Barbu Cirstoiu.

CHIMIA
PREMIUL „GHEORGHE SPACU"

— Lucrarea : „Contribuții la studiul 
absorbției gazelor pe metale". Au
tori : Niculae Ionescu, Mihail Vass,

PREMIUL „NICOLAE TECLU" — 
a) Lucrarea : „Contribuții la studiul 
mecanismului oxidării hidrocarburi
lor și a compușilor oxigenați cu cloru- 
ră de cromil". Autor Aurelia Ghen- 
ciulescu ; b) Lucrarea : „Contribuții 
la polimerizarea, copoi imerizar ea și 
compatibilitatea în sisteme omogene 
pe bază de acrilonitril pentru obți
nerea de soluții filabile". Autori : 
Ion Vlagiu, Cornelia Vasile, Silvia 
Ioan, Nicolae Asandei, Ioan Adam 
Schneider.

TEHNICA
PREMIUL „AUREL VLAICU" — 

Lucrarea : „Calculul stărilor de ten
siune în teoria plăcilor curbe : Ci
lindri cu secțiune arbitrară ; Supra
fețe de arie minimă". Autori : Viorel 
Visarjon. Cristian Stănescu.

PREMItIL „TRAIAN VUIA"”— a) 
Luorarea : „Mașini electrice cu iner
ție redusă". Autor: Dumitru Feli- 
cian Lăzăroiu ; b) Ciclul de lucrări 
privind optimizarea funcționării unui 
sistem automat cu ajutorul calcula
toarelor analogice și hibride. Autor : 
Nicolae N, Tătaru.

BIOLOGIA
PREMIUL „EMIL RACOVIȚA - 

Lucrarea : „Aspecte ale creșterii și 
dezvoltării adolescenților din Repu
blica Socialistă România". Autor: 
Maria Cristescu.

PREMIUL „EMANOIL TEODO
RESCU" — Lucrarea : „Studii biolo
gice în unele formațiuni de vegeta
ție din România (Săraturi, sfagnete, 
păduri)". Autor : Traian I. Ștefureac,

AGRICULTURA 
ȘI SILVICULTURA

PREMIUL „ION IONESCU DE LA 
BRAD" — Lucrarea : „Experiențe cu 
linii de grîu de toafnnă în rețeaua 
I.C.C.P.T. — Fundulea" ; Lucrarea : 
„Linii de grîu de toamnă create la 
I.C.C.P.T. — Fundulea". Autori : 
Nicolae Eustațiu, Constantin Țapu, 
Zoe Țapu.

GEOLOGIA, GEOFIZICA, 
GEOGRAFIA

PREMIUL „GRIGORE COBĂLCES- 
CU“ — Lucrarea : „Evoluția geolo
gică a Munților Metaliferi". Autori : 
Torna Petre Ghițulescu, Mircea Bor- 
coș, Marcel Lupu, Marcian Bleahu, 
Haralambie Savu.

MEDICINA
PREMIUL „VICTOR BABEȘ" -

Lucrarea : „Biologia treponemei pal
lidum". Autor : Aristotel Popescu.

PREMIUL „GHEORGHE MARI
NESCU" — Lucrarea „Regenerarea 
ficatului". Autor : Ludovic Mihaiu 
Seres Sturm.

ECONOMIA ȘI SOCIOLOGIA
PREMIUL „PETRE S. AURELIAN" 

— a) Lucrarea : „Progresul tehnic și 
dezvoltarea economică". Autor : 
Lemnij Ihor ; b) — Lucrarea : 
„Structuri organizatorice ale între
prinderii moderne". Autor s Ioniță 
Olteanu.

FILOZOFIA, PSIHOLOGIA 
Șl JURIDICE

PREMIUL „SIMION BARNUȚIU" 
— Lucrarea : „Regimul persoanelor 
juridice străine în România". Autor : 
Octavian Căpățină.

PREMIUL „VASILE CONTA" — a) 
Lucrarea: „Eseu despre progres . 
Autor : Constantin Borgeanu ; b) 
Lucrarea : „Schiță a unei logici natu
rale". Autor : Petre Botezatu.

ISTORIA
PREMIUL „VASILE PARVAN" - 

Lucrarea : „Ilirii, istoria, limba și o- 
nomastica, romanizarea". Autor s Ion 
I. Russu.

PREMIUL „NICOLAE BALCES- 
CU“ — Elaborarea lucrării „Docu
menta Romaniae Historica B. Țara 
Românească", volumele XXII și 
XXIII. Autor : Damaschin Mioc.

PREMIUL „ȘTEFAN GHEOR
GHIU" — Lucrarea : „Alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare 
în România". Autori : Maria Lun- 
geanu, Acațiu Egyed, Gheorghe Ma
tei, Nicolae Marcu, Paraschiva Ni- 
chita, Nicolae Petrovici, Nicolae Po
pescu, Vasile Topalu.

FILOLOGIE
PREMIUL „TIMOTEI CIPARIU" 

— Lucrarea : „Ediția critică a Litur- 
ghierului lui Coresi". Autor : Ale
xandru Mareș. ,

PREMIUL „BOGDAN PETRICEI- 
CU HAȘDEU" — Lucrarea i „Istoria 
literaturii române", vol. I. Autor î 
George Ivașcu.

LITERATURA Șl ARTA
PREMIUL „MIHAI EMINESCU" 

— Lucrarea : „Necunoscutul feres
trelor". Autor : Ion Caraion.

PREMIUL „ION CREANGA" — 
Lucrarea : „Princepele". Autor : Eu
gen Barbu.

PREMIUL „ION ANDREESCU" — 
Ansamblul picturilor din expoziția 
personală de la Sala Dalles și în pa
tru expoziții colective. Autor : Lucia 
Demetriade Bălăcescu.

PREMIUL „GEORGE ENESCU" — 
Oratoriul „Miorița". Autor : Sigis
mund Toduță.

1970
MATEMATICA

PREMIUL „GHEORGHE ȚIȚEI- 
CA“ — Grupul de lucrări privind 
dualitatea analitică și aplicații. Au
tori : Constantin Bănică, Octavian 
Stănâșilă.

PREMIUL „GHEORGHE LAZAR"
— a) Grupul de lucrări legate de re
zolvarea ecuațiilor operaționale ne
liniare, cu ajutorul metodelor itera
tive, cu rapiditate de convergență 
mare. Autor : Ion Păvăloiu. b) Gru
pul de lucrări privind programarea 
în timp a fabricației. Autor : La- 
dislau Nemeti.

PREMIUL „SIMION STOILOV"
— a) Grupul de lucrări privind 
existența și regularitatea soluțiilor 
unor clase de ecuații diferențiale în 
spații abstracte. Autor : Viorel I Bar
bu ; b) Grupul de lucrări privind 
ecuațiile termoelasticității și elastici
tății micropolare. Autor : Dorin 
Icșan.

FIZICA
PREMIUL „CONSTANTIN MICU- 

LESCU" : — a) Lucrarea : „Contribu
ții la studiul fenomenelor de relaxa
re magnetică ce apar în feritele spi
nelice". Autor : Gheorghe Maxim ; 
b) Lucrarea : „Contribuții la lămuri
rea mecanismului de transport elec
tric în semiconductori amorfi, pre
cum și pentru întreaga activitate 
științifică desfășurată în acest dome
niu". Autori : Nathan Croitoru, Lili 
Vescan, Alexei Mihailovici Andrieș 
(U.R.S.S.), Boris Timofeevici Kolo
miets (U.R.S.S.), Ștefan Grigorescu, 
Corneliu Popescu, Maria Lăzărescu.

PREMIUL „DRAGOMIR HURMU- 
ZESCU" — a) Lucrarea: „Contri
buții la studiul difuziei elastice a 
particulelornalfa și al reacției (a 
'p)'f)e nuclee ușoare și medii".. Au
tori : Dorel Bucurescu, Mirceă Ti- 
tirici ; b) Grupul de lucrări privind 
elucidarea unor fenomene periodice 
din descărcări electrice luminiscente. 
Autor : Mircea Sanduloviciu.

CHIMIA
PREMIUL „GHEORGHE SPACU"

— Grupul de lucrări privind studiul 
proprietăților topiturilor metalice 
(difuzie, densitate, vîscozitate, putere 
termoelectrică) și al aplicațiilor în 
procese chimice și electrochimice 
industriale. Autor : Nicolae Petrescu.

PREMIUL „NICOLAE TECLU" — 
a) Grupul de lucrări privind sinteza 
de benzociclobutadiene împiedicate 
steric. Autor : Doina Constantines- 
cu ; b) Lucrarea : „Contribuții la 
teoria cinetică a degradării termice 
a polimerilor". Autor : Natalia Hur
duc.

TEHNICA
PREMIUL „AUREL VLAICU" — 

a) Lucrarea : „Fundații încastrate". 
Autor : Alexandru E. Vaicum ; b) 
Lucrarea : „Contribuții la realizarea 
lucrărilor privind adaptarea produse
lor pentrp a funcționa în condiții cli
matice deosebite". Autori : Ecaterina 
Pîrligras, loan Pitiș, Liliana Oprean, 
Livia Strat. •

PREMIUL „TRAIAN VUIA" — 
Lucrarea : „Metode și aparatură 
pentru detectarea descărcărilor par
țiale în izolația echipamentelor de 
înaltă tensiune". Autori : Florian 
Tănăsescu, Radu Ionel, Stoica Mur
mur, Ion RâCilescu.

BIOLOGIA
PREMIUL „EMIL RACOVIȚA" — 

Lucrarea : „Neuroptera — Plănipe- 
nnia" (Fauna R.S.R., voi. VIII, fas
cicula 6). Autori : Bela Kis, Carol 
Nagler, Constantin Mîndru.

PREMIUL „EMANOIL TEODO
RESCU" — Lucrarea : „Biochimia 
contracției musculare". Autori : Mi
hail Șerban, Dita Cotariu.

AGRICULTURA 
ȘI SILVICULTURA

PREMIUL „TRAIAN SAVULESCU" 
— Lucrarea: „împădurirea terenuri
lor erodate din nordul Dobrogei". 
Autori : Constantin Traci, Aurel 
Mărcoiu, Marin Diaconu, Eugen 
Pirvu, Sandu Velicu.

PREMIUL „ION IONESCU DE LA 
BRAD" — Lucrarea : „Rezultate ob
ținute în experiențele cu noi hibrizi 
simpli și dubli de porumb". Autori: 
Tiberiu Mureșan, Octavian Cosmin, 
Traian Șarca, Nicolae Bica, Victoria 
Ulinici, Corneliu Neguț.

GEOLOGIA, GEOFIZICA, 
GEOGRAFIA

PREMIUL „GRIGORE COBĂL- 
CESCU" — Lucrarea : „Studiul mi- 
cropaleontologic și stratigrafie al de
pozitelor cretacicului superior din 
valea superioară a Buzăului și Riu- 
lui Negru". Autor : Theodor Neagu.

PREMIUL „GHEORGHE MUR- 
GOCI" — a) Lucrarea : „Contribu
tion gâophysique â l’etude des 
massifs de sel en Roumanie". Au
tori : Radu Botezatu, Marius Visa- 
rion, Vasile Lăzărescu ; b) Lucrarea: 
„Studiul microflorei Anisianului din 
valea Cristianului (Brașov)". Autor : 
Emanuel Antonescu.

MEDICJNA
PREMIUL „VICTOR BABEȘ" - 

Lucrarea : „Arbovirusuri". Autor : 
Nicolae Drăgănescu.

PREMIUL „GHEORGHE MARI
NESCU" — Lucrarea : Les vagoto

mies". Autori : Oreste Alexiu, Bog
dan Furtunescu, Eugen Păcescu.

ECONOMIA ȘI SOCIOLOGIA
PREMIUL „PETRE 8. AURELIAN"

— a) Lucrarea : „Conducerea știin
țifică în comerț". Autor : Constantin 
Florescu ; b) Lucrarea : „Modelul e- 
conomic optim". Autor : Marcu Ho- 
rovitz.

FILOZOFIA, PSIHOLOGIA 
Șl JURIDICE

PREMIUL „VASILE CONTA" — 
Lucrarea „Existențialismul francez și 
problemele eticii". Autor : Dumitru 
Ghișe.

PREMIUL „SIMION BARNUȚIU"
— a) Lucrarea : „Drept civil". Au
tor: : Constantin Stătescu ; b) Lucra
rea „Știința politicii". Autor : Ovidiu 
Trăsnea.

ISTORIA
PREMIUL „VASILE PARVAN" — 

Lucrarea : „Die Axte und Beile in 
Rumănien I“. Autor : Alexandru 
Vulpe.

PREMIUL „NICOLAE BALCES- 
CU“ — Lucrarea „Țara Maramure
șului în veacul al XIV-lea“. Autor : 
Radu PODa.

PREMIUL „ȘTEFAN GHEOR
GHIU" — Lucrarea s „Dictatura re
gală". Autor : Alexandru Gh. Savu.

FILOLOGIA
PREMIUL „TIMOTEI CIPARIU"

— Lucrarea : „Structură și evoluție 
în morfologia substantivului rornâ- 
nesc". Autor : Paula Diaconescu.

PREMIUL „BOGDAN PETRICEI- 
CU HAȘDEU" — a) ‘Lucrarea : „.Ese
uri despre literatura modernă". Au
tor : Matei Călinescu ; b) Lucrarea : 
„Contribuție la fonetica istorică a 
limbii române". Autor : Marius Sala.

LITERATURA ȘI ARTA
PREMIUL ,.MIHAI EMINESCU" - 

Lucrarea : „Cincizeci de poeme". 
Autor : Ana Blandiana.

PREMIUL „ION CREANGA" — 
Lucrarea : „Păsările". Autor : Ale
xandru Ivasiuc.

PREMIUL „ION LUCA CARA- 
GIALE" — Lucrarea : „Acești îngeri 
triști". Autor : Dumitru Radu Po
pescu.

PREMIUL „ION ANDREESCU" - 
Ansamblul lucrărilor de tapiserie jn 
expoziția personală de la Sala Dalles 
și pentru lucrările expuse peste ho
tare. Autor : Maria (Mimi) Podeanu.

PREMIUL „GEORGE ENESCU" — 
„Jocuri pentru orchestră" (I) — lucra
re simfonică. Autor : Corneliu Dan 
Gqorgescu.

PREMIUL „CIPRIAN PORUM- 
BESCU" — a) „Muzicieni români" 
Lexicon. Autor : Viorel Cosma ; b) 
Lucrarea : „Muzica românească con
temporană". Autor : Doru Popovici.

1971
MATEMATICA

PREMIUL „SIMION STOILOV" — 
Lucrarea : „Categorii abeliene". Au
tor : Nicolae Popescu.

PREMIUL „GHEORGHE LAZAR"
— a) Lucrarea : „Metode matematice 
în medicină și biologie". Autor : Ti
beriu Postelnicu ; ■ b) Grupul de lu
crări privind teoria distribuțiilor și 
aplicații. Autor : Wilhelm Kecs.

PREMIUL „GHEORGHE ȚIȚEI- 
CA“ — Lucrarea : „Theory of Har
monic Algebras with Applications to 
von Neumann Algebras and Coho
mology of Locally Compact Spaces". 
Autor : Silviu Teleman.

FIZICA
PREMIUL „DRAGOMIR HURMU- 

ZESCU" — a) Grupul de lucrări pri
vind studiul mecanismului de reac
ție și al structurii unor nuclee de 
greutate medie. Autori : Dorel Po
pescu, Crina Teodorescu-Simionescu, 
Gheorghită Vlăducă. Valeriu Zoran, 
Gerrit van Middelkoop (Olanda), 
Paul Spilling (Olanda) ; b) Grupul 
de lucrări privind studiul prin me
tode de rezonantă a unor compuși ai 
păminturilor rare și a unor cristale 
dopate sau iradiate. Autori : Emil 
Burzo, Alexandru Darabont. Sergiu 
Nistor. Gheorghe Stoicescu.

PREMIUL „CONSTANTIN MICU- 
LESCU" — a) Grupul de lucrări pri
vind proprietățile fizice ale straturilor 
subțiri din carbon și germaniu a- 
morfe. Autori : Andrei Dâvânyi, A- 
driana Gheorghiu, Aretia Belu, 
Gheorghe Korony, Cornelia Rusu, 
Mircea Rusu, Peter Barna (R. P. Un
gară), Arpad Barna (R. P. Ungară) ; 
b) Lucrarea : „Contribuții la studiul 
feritelor spinelice din sistemul ■ Fe 
(Me Fe) O

X 2—X 4“ Autori : Cornel Nistor 
George Sawatzky (Canada), Folkert 
var der Woude (Olanda), Alexandru 
Druker, Ion Bunget.

CHIMIA
PREMIUL „GHEORGHE SPACU"

— a) Lucrarea : „Obținerea anilinei 
prin reducerea catalitică a . ni- 
trobenzenului". Autori : Justin Herș- 
covici, Ana Pirvulescu. Teofil Bota, 
^Tudor Petrișor.l Cornel Craiu, Mir
cea Duvalmă ; b) Grupul de lucrări 
privind echilibre termice de faze în 
sisteme oxidice. Autori : Radu Di- 
nescu, Maria Zaharescu, Alin Bărbu- 
lescu, Mariane Keul.

PREMIUL „NICOLAE TECLU" - 
a) Grupul de lucrări „Polimeri hete- 
rociclici". Autori : Maria Brumă, Leo
nida ■ Stoicescu-Crivetz, Gabriela 
Neamțu, Elena Măntăluță. Gheorghe 
Mândrie : b) Grupul de lucrări pri
vind condensări de acizi nesaturați cu 
benzen, catalizate de clorura de alu
miniu. Autori : Alice Marie Glatz, 
Alexandru C. Răzuș.

TEHNICA
PREMIUL „TRAIAN VUIA" — a) 

Grupul de lucrări privind generatorul 
magnetohidrodinamic de curent con
tinuu in circuit deschis. Autori : Con
stantin Mocanu, Iulius Cserveny, Iu
lian Dogaru, Lăszlâ Katona ; b) Lu
crarea : „Sisteme adaptive și optima
le". Autori : Sergiu Călin, Constantin 
Belea.

PREMIUL „AUREL VLAICU" — a) 
Grupul de lucrări din domeniul Teo
logiei aplicate la calculul mașinilor 

pentru prelucrarea materialelor plas
tice. Autor: Valeriu Jlnescu. b) 
Lucrarea : „Teoria transmisiunii 
informației". Autor : Alexandru Spă- 
taru ; c) Lucrarea : „Calculul și pro
iectarea sistemelor electroenergetice". 
Autori : Ion Iordănescu, Andrei Cris- 
tovici. Liviu Groza, Sebastian Iones
cu, Nicolae Chirculescu. George Ma- 
nolescu. Bogdan Ungureanu, Hermi
na Albert, Gheorghe Moraite,

BIOLOGIA
PREMIUL „EMANOIL TEODO

RESCU" — Lucrarea : „Flora și ve
getația munților Țarcu, Godeanu și 
Cernei". Autor : Nicolae Boșcaiu.

PREMIUL „EMIL RACOVIȚA" —
a) Lucrarea : „Diptera-Asilidae. Fau
na Republicii Socialiste România" — 
vol. XI. Autor : Medeea Weinberg ;
b) Grupul de lucrări privind urmă
rile deaferentării hipotalamice asu
pra cuplului hepofizo-suprarenal și a 
metabolismului genetic. Autor : .Va
sile P. Hefco.

AGRICULTURA 
ȘI SILVICULTURA

PREMIUL „ION IONESCU DE LA 
BRAD" — a) Harta pedologică a 
Republicii Socialiste România. Scara 
1:300 000. Autori: Nicolae Florea, 
Ana Conea, Ion Munteanu, Hacic 
Asvadurov, Valentin Bălăceanu, Con
stantin Oancea, Mircea Spirescu ; b) 
Lucrarea : „Contribuții la tehnologia 
de deshidratare a nămolurilor prove
nite din epurarea apelor uzate". 
Autor : Veturia Ghederim.

PREMIUL „TRAIAN SAVULES- 
CU“ — a) Lucrarea : „Cercetări re
feritoare Ia ameliorarea plopilor și 
sălciilor de interes economic". Au
tori : Suzana Ocskay, Alexandru 
Clonaru, Gheorghe Dumitru, Ion 
Milea ; b) Lucrarea : „Funiculare fo
restiere". Autori : Ion C. Drăgan, 
Laurențiu Bora, Gheorghe Cerchez, 
Alexandru Comănescu, Ion Stan.

GEOLOGIA, GEOFIZICA, 
GEOGRAFIA

PREMIUL „GRIGORE COBAL- 
CESCU" — a) Lucrarea : „Flișul pa- 
leogen din bazinul Văii Moldovei". 
Autor : Liviu Ionesi ; b) Lucrarea : 
..Etude des conodontes devoniens de 
la Dobrogea septentrionale (zone de 
Tulcea)". Autor : Elena Mirăuță.

PREMIUL „GHEORGHE MUR- 
GOCI" — a) Lucrarea : „La faune 
malacologique pontienne de Rădmă- 
nești (Banat Roumain)". Autori t Su- 
zette Gillet (Franța), Florian Mari
nescu ; b) Lucrarea : „Lacurile din 
România". Autor : Petre Gaștescu.

MEDICINA
PREMIUL „GHEORGHE MARI

NESCU" — Lucrarea : „Biochimia 
hormonilor tiroidieni". Autori : Ion 
Negoescu. Anca Constantinescu, Con
stantina Heltianu.

PREMIUL „VICTOR BABEȘ" — 
a) Lucrarea : „Diagnostic neurolo
gic". Autori : Ion Cincâ, Aurel Ma
reș ; b) Lucrări privind poluarea 
mediului ambiant cu pesticide. Au
tor : Gheorghe Zamfir.

ECONOMIA ȘI SOCIOLOGIA
PREMIUL „PETRE S. AURELIAN"

— a) Lucrarea : „Metode moderne 
de determinare și analiză a prețului 
de cost". Autor : Constantin Iacobo- 
vici-Boldișor ; b) Lucrarea : „Mode
larea proceselor tehnico-economice în 
industria petrolului". Autor : Rudolf 
Dootz ; c) Lucrarea : „Prețurile. 
Principii și politică socialistă". Au
tor : Ion Blaga.

FILOZOFIA, PSIHOLOGIA 
Șl JURIDICE

PREMIUL „VASILE CONTA" — a) 
Lucrarea : „Ion Eliade Rădulescu — 
Ideologia soclal-politlcă și filozofică". 
Autor : Radu Tomoioagă ; b) Lucra
rea : „Determinismul și știința". 
Autor : Ion Tudosescu ; c) Lucrarea : 
„Zgomotul șl activitatea umană". 
Autor : Edith Gulian d) Lucrarea : 
„Transpunere și expresivitate sceni
că". Autor : Gheorghe Neacșu.

PREMIUL „SIMION BARNUȚIU"
— a) Lucrarea : „Rezervele la trata
tele internaționale". Autor : Edwin 
Glaser ; b) Lucrarea : „Explicații 
teoretice ale Codului penal român"
— volumul III. Autori : Siegfried 
Kahane, Ion Oancea, Iosif Fodor, 
Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, 
Rodica Stănoiu.

ISTORIA
PREMIUL „VASILE PARVAN" — 

Lucrarea : „Riturile funerare la daci 
și daco-romani". Autor : Dumitru 
Protase.

PREMIUL „NICOLAE BALCES- 
CU". a) Lucrarea : „Oltenia sub stă- 
pînirea austriacă". Autor : Șerban 
Papacostea ; b) Lucrarea : „Acade
miile domnești din București și 
Iași". Autor : Ariadna Camariano- 
Cioran.

PREMIUL „ȘTEFAN GHEORGHIU"
— a) Lucrarea: „Diplomația Româ
niei și problema apărării suveranită
ții și independenței naționale în 
perioada martie 1938—-mai 1940“. 
Autor : Viorica Moisuc ; b) Lucrarea: 
„Marea conflagrație a secolului XX. 
Al doilea război mondial". Autori : 
Gheorghe Cazan, Ion Cupșa, Ale
xandru Vianu, Gheorghe Zaharia.

FILOLOGIA
PREMIUL „TIMOTEI CIPARIU" — 

a) Atlasul lingvistic român. Maramu
reș, vol. II ; Autori : Petru Neiescu, 
Grigore Rusu, Ionel Stan ; b) Lucra
rea : „Descrierea istroromânei actua
le". Autor : August Kovadec (R.S.F.I.)

PREMIUL „BOGDAN PETRICEI- 
CU HAȘDEU" — a) Lucrarea : „Lup
ta cu absurdul". Autor: Nicolae 
Balotă ; b) Lucrarea : „Octavian 
Goga". Autor : Ion Dodu Bălan.

LITERATURA Șl ARTA
PREMIUL „MIHAI EMINESCU" -

Versuri. Autor : Emil Botta.
PREMIUL „ION CREANGA" - Lu

crarea: „Cafeneaua iluziilor" (Az 
illtizidk kăvăhăza). Autor : Mâliusz 
Jâzsef.

în Capitală s-au încheiat, sîmbătă, 
lucrările Sesiunii extraordinare a 
Adunării generale a Academiei Re
publicii Socialiste România, eveni
ment cu ample rezonanțe în viața 
culturală a țării, care a polarizat in
teresul oamenilor de știință, al spe
cialiștilor ce lucrează în domeniul 
muncii de cercetare și în sfera pro
ducției materiale.

In spiritul sarcinilor cuprinse în 
programul elaborat de Congresul al 
X-lea șl Conferința Națională ale 
partidului, al indicațiilor permanente 
ale conducerii de partid și de stat, 
personal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au fost analizate realiză
rile înaltului for științific în anii 
1970—1973. Totodată, a fost examinat 
și aprobat planul activității Acade
miei pe anul în curs, care stabilește 
principalele obiective ale cercetării 
fundamentale și aplicative, reliefind 
mai puternic rolul științei ca forță 
nemijlocită de producție, ca factor 
important de propășire economică și 
culturală a României socialiste. în 
lumina acestor înalte răspunderi, a 
fost aprobat și noul Statut al Acade
miei, document ce asigură desfășu
rarea. la un nivel calitativ superior, 
a activității științifice, o sporită efi
ciență a muncii de cercetare.

Dezbați nd aceste importante pro
bleme, participanții la sesiune au 
făcut, timp de trei zile, un rodnic 
schimb de opinii privind aspecte ac
tuale ale activității științifice, per
spectivele dezvoltării și afirmării in 
continuare a științei românești. Ei 
și-au exprimat în unanimitate recu
noștința și entuziasta lor adeziune la 
politica partidului de înflorire a 
creației noastre științifice, hotărîrea 
de a-și pune energia și priceperea, 
întreaga putere de muncă în slujba 
progresului social și economic al pa
triei, a edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în cursul dimineții de sîmbătă au 
avut loc ședințele pe secții și filiale 
în cadrul cărora au fost alese noile 
organe de conducere ale acestora.

Adunarea generală a confirmat, 
apoi, președinții secțiilor științifice și

PREMIUL „ION LUCA CARA- 
GIALE" — a) Teatru. Autor : Ion 
Băieșu ; b) Lucrarea : „Și eu am 
fost în Arcadia". Autor : Horia Lo- 
vinescu.

PREMIUL „ION ANDREESCU" - 
Sculptură (expozițiile internaționale 
de la Barcelona, Paris, Budapesta) 
în țară, lucrări la expozițiile „Se
micentenarul P.C.R." (Cluj și Bucu
rești), de arte decorative (Cluj) ; mo
nument la Casa radio din Cluj. 
Autor : Mircea Spătaru.

PREMIUL „GEORGE ENESCU" -v 
Opera „Hamlet" (primă audiție la 
filarmonica „George Enescu"). Au
tor : Pascal Bentoiu.

PREMIUL „CIPRIAN PORUM- 
BESCU" — Melodica palestriniană. 
Autor : Liviu Comes.

1972
MATEMATICA

PREMIUL „SIMION STOILOV" —
a) Grupul de lucrări privind studii 
de programare stochastică. Autori : 
Bernard Bereanu, Gustaw Peeters 
(Belgia) ; b) Lucrarea : „Teoreme de 
medie din analiza matematică și le
gătura lor cu teoria interpolării". 
Autor : Elena Popovlciu ; c) Grupul 
de lucrări privind existența și unici
tatea soluțiilor unor ecuații diferen
țiale abstracte pe spații Banach in
finit dimensionale și existența și 
comportarea soluțiilor sistemelor a- 
simptotic mărginite, în special pe 
spații finit dimensionale. Autor : Ni
colae Pavel.

PREMIUL„GHEORGHE LAZAR"
— a) Lucrarea : „Metode aproxima
tive in analize neliniară". Autor : 
Alexandru Șchiop ; b) Lucrarea : 
„Bucharest Ksz Catalogue of Faint 
Stars for 1950.0". Autori : Ella Mar
cus, Ion Rusu, Maria Vasile-Tudor, 
Ana Ionescu-Țiu, Emilia Țifrea, Ti
beriu Bocaniciu, Victor Stavinschi, 
George Stănilă, Ion Corvin Singeor- 
zan, Camelia Podlovski-Ciudin, Ele
na Barcă-Toma, Dan Nicolescu, Cor
nelia Săvulescu, Paul Paraschiv, Ioan 
Grosu.

PREMIUL „GHEORGHE ȚIȚEICA"
— a) Lucrarea : „Programare neli
niară". Autori : Mihai Dragomires- 
cu, Mircea Malița ; b) Lucrarea : 
„Teoria modulelor (categorii de mo
dule)". Autor : Alexandru Solian.

FIZICA
PREMIUL „DRAGOMIR HURMU- 

ZESCU" — a) Grupul dc lucrări 
privind structura electromagnetică a 
mezonului, - și implicațiile acesteia 
asupra limitei de valabilitate a 
electrodinamicii cuantice. Autori : 
loan Raszillier, Gheorghe Nenciu ;
b) Grupul de lucrări privind struc
tura de domenii a materialelor mag
netice dure și aplicații. Autori : Con
stantin Tănăsoiu. Viorel Florescu, 
Ion Nicolae ; c) Lucrarea : „Laser 
cu bioxid de carbon de mare pu
tere". Autori : Vasile Drăgănescu, 
Cornel Axinte, Nicolae Comaniciu, 
Doru Duțu.

PREMIUL „CONSTANTIN MICU- 
LESCU" — a) Grupul de lucrări pri
vind arcul de joasă tensiuhe in ge
neratorii termoionici. Autori : Ale
xandrina Popescu. Nicolae Nicules- 
cu. Alexandra Baltog. Ion Mustață ; 
b) Grupul de lucrări din domeniul 
fenomenelor de transport în solide. 
Autor : Constantin Plăvițiu ; c) Lu
crarea : „Efectul Mossbauer și apli
cațiile sale". Autor : Dănilă Barb.

CHIMIA
PREMIUL „GHEORGHE SPACU"

— a) Lucrarea : „Erbicide pentru 
agricultura de tip 2,4-diclorfenoxia- 
cetat de dimetilamina și de n-butil“. 
Autori : Adrian Velniceriu. Amelia 
Ștefânescu ; b) Grupul de lucrări 
privind studiul proprietăților termice 
și termodinamice ale oxizilor de u- 
raniu. Autori : Speranța Matei-Tănă- 
sescu. Mihai Ciopec.

PREMIUL „NICOLAE TECLU" — 
a) Lucrarea : „Polimeri epoxidici". 
Autori : Felicia Stoenescu, Ileana 
Braniște, Petre Soviani; b) Grupul

Noile organe de conducere ale Academiei
PREȘEDINTE AL ACADEMIEI a fost ales academi

cianul Miron Nicolescu, iar VICEPREȘEDINȚI — academi
cienii Cristofor Simionescu, Șerban Țifeica, Ștefan Peterfi, 
Ion Anton. SECRETAR GENERAL a fost ales prof. George 
Ciucu, membru corespondent al Academiei.

Din Prezidiu mai fac parte academicienii: Gheorghe Vrdnceanu, 
președintele secției de științe matematice; Theodor V. Ionescu, pre
ședintele secției de științe fizice; Corloian Drâgulescu, președintele 
secți.ei de științe chimice; Elle Carafoli, președintele secției de 
științe tehnice: Emil Pop, președintele secției de științe biologice; 
Grigore Obrejanu, președintele secției de științe agricole și silvice; 
Sabba Ștefânescu, președintele secției de științe geologice, geofizice 
și geografice; Ștefan Milcu, președintele secției de științe medicale; 
Manea Mânescu, președintele secției de științe economice și so
ciologie ; Constantin Ionescu Gulian, președintele secției de științe 
filozofice, psihologice și |urldice ; Ștefan Pascu, președintele secției 
de științe istorice; Alexandru Graur, președintele secției de științe 
filologice, literatura și arte ;Petru Jitariu, președintele filialei din lași 
a Academiei, și Raluca Ripan, președintele filialei din Cluj a 
Academiei.

filialelor, a ales Prezidiul și Biroul 
Prezidiului Academiei.

în numele Biroului și Prezidiului 
nou alese, a luat cuvîntul acad. 
Miron Nicolescu, care a asigurat con
ducerea de partid și de stat că Aca
demia își va îndeplini cu cinste im
portantele sarcini ce-i revin ca prim 
for științific al țării, aducindu-și o 
contribuție tot mai activă la reali
zarea politicii partidului de creștere 
a bunăstării materiale și spirituale a 
poporului nostru, de ridicare a 
României socialiste pe noi trepte de 
progres și civilizație.

într-o atmosferă însuflețită, parti- 
cipanții la sesiune au adresat o tele
gramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. (Textul telegra
mei se publică în pagina I). Expre

de lucrări din domeniul polimerilor 
acetilenici. Autori : Svetlana Dumi
trescu, Tatiana Lixandru.

TEHNICA
PREMIUL „TRAIAN VUIA" — a) 

Grupul de lucrări privind stabilita
tea sistemelor automate multiple cu 
întîrziere. Autor : Vladimir Răsvan ; 
b) Lucrarea : „Cimpuri și unde elec
tromagnetice". Autor : Edmond Ni- 
cplau’; c) Lucrarea : „Instalațiile e- 

.... lectrice ale cgnixalqlor și stațiilor". 
Autori : Vasile Njțu, Emil Constan
tinescu. Carol Negrcanu, Paul Rașcu, 
Boris Stoleru, Mihai Vintilescu, Dinu 
Voinea ; d) Lucrarea : „Cercetări 
privind fluxul de dispersie al mași
nilor electrice". Autor : Ștefan Grosu.

PREMIUL „AUREL VLAICU" — 
a) Lucrarea : „Calculul și construcția 
elementelor de mecanică fină". Au
tori : Traian Demian, Dumitru Tu
dor, Iosif Curița ; b) Brevet de In
venție : „Aerator cu rotor". Autori : 
Valentin Ionescu, Dan Robescu, Tu- 
dorel Petrovici ; c) Lucrarea : „Teo
ria Sonicitătii aplicată în analiza 
funcționării sistemului de injecție a 
motorului Diesel". Autor : Mihai 
Boiță.

BIOLOGIA
PREMIUL „EMANOIL TEODO

RESCU" — a) Grupul (Ie lucrări 
consacrate structurii tegumentului la 
Natrix natrix. Autori : Dumitru Miș- 
calencu, Mircea Dan Ionescu : b) Lu
crarea : „Photosynthesis and res
piration in some lichens in relation 
to winter low temperatures Photo
synthesis products in bryophytes". 
Autor : Lucian Atanasiu.

PREMIUL „EMIL RACOVIȚA" — 
a) Lucrarea : „Bathynella (Podo- 
phallocarida Bathynellacea)". Autor: 
Eugen Șerban ; b) Grupul de lucrări 
privind mecanismele de reglare ner
voasă a funcțiilor pancreasului endo
crin la vertebratele poikiloterme și 
păsări, Autor : Tiberiu Trandaburu.

AGRICULTURA 
ȘI SILVICULTURA

PREMIUL „ION IONESCU DE LA 
BRAD" — a) Lucrarea : „Comporta
rea hibrizilor simpli de floarea-soa- 
relui la I.C.C.P.T. — Fundulea". Au
tori : Viorel Vrânceanu, Florin Stoe
nescu ; b) Lucrarea : „Soluții tehno
logice și constructive aplicate depo
zitelor pentru păstrarea legumelor și 
fructelor din centrele de consum". 
Autori : Ion Ceaușescu, Silvian Gîrbu, 
Nicolae Din, Andrei Gherghi, Con
stantin Iordăchescu, Cornel Vevera, 
Traian Iliescu.

PREMIUL „TRAIAN SAVULES
CU" — a) Lucrarea : „Buruienile din 
culturile agricole și combaterea lor". 
Autori : Gheorghe Anghel, Constan
tin Chirilă, Vasile Ciocîrlan, Arcadie 
Ulinici ; b) Lucrarea : „Din istoria 
silviculturii românești". Autor : Du
mitru Ivănescu ; c) Lucrarea : „Curba 
de contur a fusului la principalele 
specii forestiere din Republica So
cialistă România". Autor : Victor 
Giurgiu.

GEOLOGIA, GEOFIZICA, 
GEOGRAFIA

PREMIUL „GRIGORE COBAL- 
CESCU" — a) Lucrarea : „Apele mi
nerale și termale din România". 
Autor : Artemiu Pricăjan ; b) Lucra
rea : „Mollusques et âchinides stam- 
plens et egerions de la region de 
Cluj—Huedin—Românași" (Nord-
ouest de la Transylvanie). Autor : 
Victor Moisescu.

PREMIUL „GHEORGHE MUR- 
GOCI" — a) Grupul de lucrări pri
vind cercetarea evoluției metalo- 
genetice în Munții Gutii. Autori : 
Barbu Lang, Sergiu Peltz, Nicolae 
Stan, Constantina Stanciu, Ioana 
Gheorghiță, Ernestina Volanschi, Vio
rica Mindroiu ; b) Lucrarea : „Mode
larea matematică a mediilor eteroge
ne pentru metoda polarizației provo
cate și Modele de medii eterogene 
exponențiale pentru prospecțiunea 
electrică cu curent continuu". Au
tor : Dinu Ștefânescu ; c) Lucrarea : 
„Metode matematice de analiză și 
decizie în geologie și minerit". Au
tor : Dan Zorilescu. 

sie a recunoștinței profunde față de 
prețuirea și încrederea pe care parti
dul și statul nostru le acordă sluji
torilor științei și culturii, textul tele
gramei poartă semnăturile membrilor 
titulari și corespondenți ai Acade
miei.

în Încheierea sesiunii a avut Ioc 
festivitatea decernării premiilor Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia pe anii 1969, 1970, 1971 și 1972. 
Valoarea și numărul lucrărilor pre
miate ilustrează pregnant avîntul 
științei și culturii românești contem
porane, contribuția savantilor, cerce
tătorilor și specialiștilor, a creatori
lor literari și artistici la îmbogățirea 
patrimoniului nostru spiritual, la 
dezvoltarea economică și socială a 
patriei noastre, socialiste.

(Agerpres)

MEDICINA
PREMIUL „GHEORGHE MARI

NESCU" — a) (Lucrarea : „Boala he- 
pato-biliară post-operatorie". Autori : 
Ion Juvara, Dan Rădulescu, Alexan
dru Prișcu ; b) Lucrarea : „Somnul 
normal și patologic". Autori : Liviu 
Popoviciu, Berdj-Sant Așgian, loan 
Pascu, Ladislau Szabo.

PREMIUL „VICTOR BABEȘ" — 
Lucrarea : „Torapia infecției". Au
tor : Matei Balș.

ECONOMIA ȘI SOCIOLOGIA
PREMIUL „PETRE S. AURELIAN" 

— a) Lucrarea : „Eficiența economi
că maximă". Autor : Aurel Iancu ; 
b) Lucrarea : „Circulația bănească în 
România". Autor : Dionisie Patapie- 
vlci ; c) Lucrarea : „Comportamentul 
procesului de formare a prețurilor". 
Autor : Constantin Ionete.

FILOZOFIA, PSIHOLOGIA 
Șl JURIDICE

PREMIUL „VASILE CONTA" —
a) Lucrarea : „Axiologia și condiția 
umană". Autor : Ludwig Griinberg ;
b) Lucrarea : „Ideneismul, filozofie 
a deschiderii". Autor : Vasile To- 
noiu ; c) Lucrarea : „Geneza psiho
logiei ca știință experimentală în 
România". Autor : Marian Bejat.

PREMIUL „SIMION BARNUȚIU" 
_  a) Lucrarea : „Succesiunea state
lor la tratatele internaționale". Au
tor : Victor Duculescu : b) I.ucrarea : 
„Drept constituțional". Autor : Tudor 
Drăgan.

ISTORIA
PREMIUL „VASILE PARVAN" — 

a) Lucrarea : „Coconi, Un sat din 
„Cimpia Română în epoca lui Mir
cea cel Bătrin". Autor : Nicolae Con
stantinescu ; b) Lucrarea : „Păcuiul 
lui Soare, vol. I Cetatea bizantină". 
Autor : Petre Diaconu.

PREMIUL „NICOLAE BĂLCES- 
CU“ — a) Lucrarea : „Ideile politi
ce ți iluminismul in Principatele Ro- 

t mâne". Autor : Vlad Georgescu ; b) 
Lucrarea : „Relațiile agrare din Țara 
Românească în secolul al XVIII-lea“. 
Autor : Florin Constantiniu ; c) Lu
crarea : „România în anii neutrali
tății 1914—1916“. Autor : Constantin 
NutU.

PREMIUL „ȘTEFAN GHEORGHIU-
— a) Lucrarea : „înțelegerea balca
nică". Autor : Eliza Campus ; b) Lu
crarea : „Dunărea în istoria poporu
lui român". Autori : Iulian Cârțână, 
Ilie Seftiuc.

FILOLOGIA
PREMIUL „TIMOTEI CIPARIU"

— a) Lucrarea : „Atlasul lingvistic 
român — serie nouă, II, vol. VII". 
Autori : Ion Pătruț, Pia Gradea, Doi
na Grecu, Ion Mării, Rodica Orza, 
Ștefan Poenaru ; b) Lucrarea : „Pho- 
nologie du grec attique". Autor : Lia
na Lupaș ; c) Lucrarea : „Le frioulan 
a partir des dialectes paries en 
Roumanie". Autor : Maria Iliescu.

PREMIUL „BOGDAN PETRICEI- 
CU HAȘDEU" — a) Lucrarea : „Stil 
și expresivitate poetică". Autor : Ște
fan Munteanu ; b) Lucrarea : „Ori
ginile romantismului românesc". Au
tor : Paul Cornea.

LITERATURA ȘI ARTA
PREMIUL „MIHAI EMINESCU" — 

a) Lucrarea : „Alte versuri". Autor : 
Mircea Ivănescu ; b) Lucrarea : „A- 
vatara". Autor : Ion Gheorghe.

PREMIUL „ION CREANGA" — 
Lucrarea : „Moartea lui Orfeu". Au
tor : Laurențiu Fulga.

PREMIUL „ION LUCA CARA- 
GIALE" — a) Lucrarea : „Teatru". 
Autor : Paul Anghel ; b) Lucrarea : 
„Zodia taurului". Autor : Mihnea 
Gheorghiu.

PREMIUL „ION ANDREESCU" — 
Lucrările : Pictură (expoziție perso
nală la București, decorație monu
mentală la hidrocentrala „Porțile de 
Fier", participare la expoziții din 
țară, la Leningrad, Varșovia, Praga). 
Autor : Constantin Piliuță.

PREMIUL „GEORGE ENESCU" — 
Cantata : „Chipul păcii". Autor i 
Aurel Stroe.
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CHEMAREA
Memlei pt tară a cadreiar de canflacera ia agricultură

Țărani cooperatori, me-

cauzatori, lucratori ai 

întreprinderilor agricole 

de stat, specialiști!

Conferința pe țară a cadrelor de conducere din 
agricultură, organizată din inițiativa Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, a prilejuit 
o amplă și cuprinzătoare analiză a rezultate
lor», obținute în primii trei ani ai cincinalului, a 
căilor dezvoltării in continuare a producției agri
cole, ale perfecționării activității din acest im
portant sector ai economiei naționale, in vederea spo
ririi contribuției sale la progresul general al socie
tății noastre socialiste, la ridicarea nivelului de trai, 
material și spiritual, al întregului popor.

Am urmărit cu toții, cu profund interes și deplină 
satisfacție, expunerea prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a sintetizat minunat drumul străbătut 
în ultimul sfert de veac de agricultura țării, precum 
și realizările din anii actualului cincinal și a dat o 
înaltă apreciere activității oamenilor muncii de pe 
ogoare, reafirmind încrederea partidului în capacita
tea noastră de a perfecționa și ridica pe trepte supe
rioare producția agricolă, de a obține an de an re
colte tot mai îmbelșugate. Analiza amplă, profund 
științifică, a stadiului actual de dezvoltare a agricul
turii, aprecierea realistă a rezervelor pe care le are 
această ramură de bază a economiei naționale, pre
țioasele indicații ale secretarului general al partidului 
reprezintă pentru noi toți un vast și complex program 
de acțiune. Infăptuindu-1 exemplar ne vom aduce 
întreaga contribuție la creșterea producțiilor vegetale 
și animale, vom exprima prin fapte hotărîrea noastră 
de a transpune cu succes în viață luminosul program 
al făuririi societății socialiste in patria noastră. Vom 
da astfel o nouă și grăitoare expresie sentimentelor 
noastre de dragoste fierbinte pentru patria socialistă, 
profundului atașament și nețărmuritei recunoștințe 
față de Partidul Comunist Român — fprfa conducă
toare a națiunii noastre socialiste —, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit al partidului 
și poporului român.

An hotărîtor pentru indeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor pe inlrcgul cincinal, anul 1974 pre
zintă o importanță deosebită pentru poporul nostru. 
EI este anul cînd se împlinesc trei decenii de la e- 
liberarea patriei de sub jugul fascist, anul în care 
va avea loc Congresul al XI-lca al partidului ; este, 
totodată, anul împlinirii unui sfert de veac de la 
istorica plenară a Comitetului Central in cadrul 
căreia a fost adoptată liotărîrea trecerii la organi
zarea pe baze socialiste a agriculturii, care a marcat 
o profundă revoluție in viata țărănimii, a satului 
românesc. Să intimpinăm aceste istorice evenimente 
din viața întregii țări cu succese de seamă în munca 
noastră, pentru a contribui, alături de clasa mun
citoare, de întregul popor, la progresul și propăși
rea României socialiste, la creșterea gradului de ci
vilizație și a bunăstării generale a patriei !

însușindu-ne pe deplin concluziile conferinței și 
dind expresie hotăririi noastre unanime de a asigura 
transpunerea lor in practică, noi, participanții Ia 
conferință, vă adresăm dumneavoastră, tuturor oa
menilor muncii din agricultură — țărani cooperatori, 
lucrători din întreprinderile agricole de stat, meca
nizatori, ingineri și specialiști — chemarea de a ac
ționa cu toate forțele pentru a asigura îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională ele partidului în vederea 
dezvoltării agriculturii, apelul de a face totul pentru 
desfășurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor 
agricole din acest an, pentru îndeplinirea și depăși
rea prevederilor înscrise în planul de stat pe 1974.

Lucrători ai ogoarelor!

Satisfacerea tot mal largă a nevoilor oamenilor 
muncii de la orașe și sate, crearea de condiții optime 
pentru ridicarea continuă a nivelului de viață și ci
vilizație al întregului popor constituie țelul suprem 
al politicii partidului, rațiunea însăși a construcției 
orinduirii socialiste. Baza sănătoasă și sigură a rea
lizării cu succes în viață a acestor mărețe țeluri o 
constituie activitatea întregului popor pentru dezvol
tarea și perfecționarea producției, pentru sporirea 
avuției naționale și punerea cît mai larga în valoare 
a resurselor materiale și umane ale țării. De munca 
fiecăruia dintre noi, de felul cum știm să gospodărim 
producția, avuția societății socialiste depind bunăsta
rea și fericirea familiilor noastre, creșterea nivelului 
general de viață al întregului popor. Din aceste co
mandamente de înalt umanism izvorăște necesitatea 
de a ne spori neîncetat eforturile pentru a dezvolta 
continuu producția agricolă, pentru a valorifica, la 
nivelul cerințelor, posibilitățile și condițiile create 
acestui important sector al producției materiale din 
țara noastră.

Rezultatele din primii trei ani ai cincinalului, pro
ducțiile constant ridicate obținute de unitățile agri
cole de stat și cooperatiste fruntașe din toate jude
țele țării, experiența dobîndită în folosirea pămîntu- 
lul și a bazei tehnico-materiale, precum și angaja
mentele patriotice luate în întrecerea socialistă de 
colectivele de muncă ne întăresc convingerea că noi, 
lucrătorii ogoarelor, ne vom dovedi, prin rezultatele 
muncii noastre, la înălțimea marilor sarcini ce ne 
revin prin planul pe 1974 și pe întregul cincinal, a 
obiectivelor formulate de la tribuna conferinței de 
eonducătorul partidului și statului nostru.

Pe baza mandatului pe care ni l-ați încredințat, 
asigurăm conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, că țărănimea cooperatistă, meca
nizatorii, lucrătorii întreprinderilor agricole de stat, 
toți oamenii muncii de pe ogoare nu vor precupeți 
nimic pentru a asigura transpunerea întocmai in viață 
a prețioaselor îndrumări date în cadrul conferinței, 
că vor acționa cu toate forțele și cu toată priceperea 
pentru progresul și înflorirea agriculturii socialiste 
românești.

Să ne angajăm, dragi tovarăși, să facem totul pen
tru a ridica toate unitățile din agricultură la nivelul 
celor fruntașe ! Să facem ca recordurile din anii pre
cedent! să devină producții curente încă in cursul 
acestui cincinal ! Sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, să desfășurăm larg întrecerea so
cialistă pe tot cuprinsul patriei, pentru a dobîndi re
colte care să înscrie un număr tot mai mare de uni
tăți agricole în rindul candidatilor la înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste !

Bărbați și femei, tineri și vlrstnici, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități ! Fie că 
lucrați în sectorul de stat, in cel cooperatist sau in 
gospodării personale, vă revin tuturor răspunderea 
și înalta îndatorire patriotică de a spori continuu pro
ducția agricolă, vegetală și animală, în ritmul cerut 
de însăși dezvoltarea generală a tării, de exigentele 
satisfacerii la un nivel tot mai înalt a cerințelor unei 
bune aprovizionări a populației cu produse agroali- 
mentare și a industriei cu materii prime. Ne vom 
putea achita cu cinste de această îndatorire numai 
printr-o muncă neobosită, desfășurată cu hărnicie și 
pricepere, pe ogoare, deplin conștienti de faptul că 
munca, eforturile noastre sînt un factor determinant 
al progresului agriculturii, al însăși bunăstării noastre 
șl a întregului popor.

Din documentele de partid și de stat, din lucrările 
conferinței noastre, cunoaștem cu toții sarcinile mari 
pe care le avem în domeniul producției vegetale. 
Față de realizările anului 1973, trebuie să obținem în 
acest an recolte sporite cu aproape 30 la sută.

înfăptuirea acestui obiectiv este condiționată in 

primul rînd de grija cu care gospodărim și folosim 
fondul funciar.

Pămintul constituie o inestimabilă avuție națională 
a României socialiste — principalul mijloc de pro
ducție în agricultură. De aceea, fie că aparține între
prinderilor agricole de stal, fie că este al coopera
tivelor sau al producătorilor individuali, el trebuie 
păstrat și folosit cu cea mai mare răspundere. Con
știenti de rolul primordial pe care îl are pâmintul 
in creșterea producției agricole, vă adresăm vibranta 
chemare de a lua toate măsurile pentru a cultiva 
intreaga suprafață arabilă, pentru a nu lăsa nici o 
palmă de pămint neînsămințată 1 Respectând intru 
toiul planurile de cultură stabilite, în raport de in
teresele statului și ale economiei naționale, să insă- 
mintăm la timp, în teren bine pregătit, să asigurăm 
densități optime de plante la hectar, să extindem 
suprafețele cu culturi succesive și intercalate. Să 
introducem în cultură terenurile de pe marginea șo
selelor, căilor ferate și a canalelor de desecări și 
irigații, să insămintăm spatiile dintre construcțiile 
agrozootehnice, din jurul sediilor unităților și din 
curți 1 Să folosim pe terenurile cultivate tehnologiile 
cele mai adecvate condițiilor pedoclimatice, să acor
dăm cea mai mare atenție exploatării corespunză
toare a sistemelor de irigații pentru a se obține și 
chiar depăși producțiile și Indicatorii de eficientă din 
studiile tehnico-economice !

Chemindu-vă să cultivați intensiv pămintul, să anli- 
cațl atât pe cernoziomul din Bărăgan, cît și pe pășu
nile alpine cuceririle științei și tehnicii contemporane 
— care reprezintă o condiție esențială pentru reali
zarea sarcinilor ce revin fiecărei unități prin planul 
de stat — vă adresăm, totodată, apelul de a între
prinde acțiuni hotărite pentru conservarea și spo
rirea suprafețelor agricole. Nu arlmitcti sub nici o 
formă diminuarea terenului agricol sau trecerea unor 
suprafețe arabile la categorii inferioare de folosință ! 
Indiferent de forma de proprietate, pămintul este 
bun national, el aparține întregului popor, genera
țiilor de acum și celor viitoare, cărora trebuie să-I 
transmitem cu un potențial de producție cit mai 
ridicat.

Statul alocă fonduri uriașe pentru conservarea și 
ameliorarea solului ; să veghem ca ele să fie chel
tuite cu eficiență maximă ! întreaga forță de muncă 
existentă in agricultură să o mobilizăm pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare, executând în ritm susținut 
lucrările de drenări, desecări și regularizări de 
cursuri de ape. Pe terenurile in pantă să impulsio
năm lucrările de combatere a eroziunii. Să grăbim 
acțiunea de ameliorare a săraturilor, să corectăm 
prin amendări sistematice aciditatea solurilor pod
zol ice 1

Avem un program de îmbunătățiri funciare și o 
lege care ocrotește pămintul. Să realizăm exemplar 
acest program printr-o muncă neprecupețită, să nu 
îngăduim nici o abatere de la lege ; ne-o cer inte
resele majore ale națiunii, viitorul patriei și al po
porului nostru.

Cerealele rămin culturile de bază in condițiile 
României. Să acționăm energic pentru a realiza pre
vederile cincinalului, care stabilesc ea, in 1975, să se 
ajungă la o producție de peste 19 milioane tone 
cereale ! Recoltele de griu și porumb obținute în 
anii din urmă de numeroase unități agricole de stat 
și cooperatiste din aproape toate județele demonstrea
ză că agricultura noastră are capacitatea de a reali
za și chiar depăși acest obiectiv. Fiecare unitate să 
insămințeze la timp suprafețele prevăzute, folosind 
sămintă de cea mai bună calitate, să întrețină exem
plar culturile, să siringă fără pierderi recolta !

Avem de realizat un amplu program de dezvoltare 
a culturii plantelor tehnice cu eficientă economică 
ridicată. Anul acesta trebuie să îmbunătățim radical 
tehnologiile de producție la floarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr și cartofi, astfel ca pe suprafețele stabilite 
să obținem, in medie, la cartofi 30 de tone la hectar, 
iar Ia sfeclă de zahăr 40 de tone la hectar. Expe
riența dobîndită să fie generalizată. în următorii ani, 
pentru a alunge într-o perioadă cît mai scurtă la o 
producție anuală, pe tară, de 5—6 milioane tone de 
cartofi și de un milion tone de zahăr. în același 
timp, prin extinderea suprafețelor sl cultivarea lor 
in cele mai bune condiții, prin folosirea unor se
mințe de soiuri productive, cu un procent mare de 
fibre de calitate superioară, să sporim producția de 
in, cinepă și bumbac, asigurînd satisfacerea într-o tot 
mai mare' măsură, din producția internă, a necesită
ților mereu crescînde de materii prime ale industriei 
ușoare.

Ne-a bucurat pe toți faptul că anul trecut s-a 
realizat la legume cea mai mare producție din istoria 
țării. Dar. așa cum s-a arătat și în conferință, rezul
tatele dobindite in acest domeniu nu sînt încă la 
nivelul posibilităților și al cerințelor economiei na
ționale. Adresăm, de aceea, un călduros apel legu
micultorilor, chemindu-i să utilizeze la întreaga ca
pacitate baza materială ce ie-a fost asigurată, să 
pună mal bine în valoare condițiile naturale deose
bit de prielnice pe care le are cultura legumelor pe 
o mare parte din teritoriul țării, pentru a realiza, re
colte tot mai mari, la nivelul sarcinilor prevăzute 
in cincinal.

Viticultura și pomicultura sînt, de asemenea, sec
toare care au încheiat anul 1973 cu producții mari. 
Cu toate acestea, recolta de struguri, dar mai ales 
cea de fructe, nu a fost la nivelul condițiilor create 
sectorului vitipomicol. Cele aproape 770 000 de hectare 
cu vii și livezi reprezintă o imensă bogăție a națiunii 
noastre — și avem datoria să asigurăm valorificarea 
lor superioară, cu maximum de rezultate. Să punem 
in slujba creșterii producției de fructe și struguri in
treaga noastră pricepere, acționind ferm pentru în
grijirea plantațiilor tinere și a celor pe rod, comple
tarea golurilor, întreținerea curată a terenului in vii 
și livezi, aplicarea tratamentelor necesare impotriva 
bolilor și dăunătorilor !

Pășunile și fînețele naturale ocupă aproape o treime 
din suprafața agricolă a tării. A(i aflat din lucrările 
conferinței că acolo unde s-a dat curs indemnului 
de a se aplica pe pajiști metode intensive de între
ținere și exploatare, producția a crescut de trei-patru 
ori, depășind 20 000 kg de masă verde la hectar. Ge 
neralizați aplicarea acestor metode ! Toți locuitorii 
satelor au datoria să execute pe pajiști lucrările ce 
sînt necesare, să le fertilizeze cu îngrășăminte or
ganice și chimice, să le exploateze rațional, spre a 
putea obține, intr-o perioadă cit mai scurtă, dublarea 
producției de fin și masă verde !

Creșterea animalelor, străveche și frumoasă înde
letnicire a poporului român, este una dintre cele mai 
intensive ramuri ale producției agricole. Partidul și 
statul nostru au stimulat pe crescătorii de animale, 
prin elaborarea unui program national de dezvoltare 
a zootehniei și alocarea in acest scop a unor însem
nate fonduri de investiții de la buget, prin majorarea 
preturilor de contractare la o serie de produse ani 
maliere și acordarea altor stimulente și înlesniri.

Acționați cu competență și răspundere pentru folo
sirea eficientă a bazei materiale și creșterea in ritm 
rapid a ponderii zootehniei in totalul producției agri
cole ! Raportat la realizările din 1973, anul acesta va 
trebui să sporim cu peste 10 la sută producția anima
lieră. Să ne intensificăm eforturile pentru a asigura 
realizarea și depășirea efectivelor planificate la toate 
speciile, să luăm măsuri energice in vederea amelio
rării structurii turmei prin creșterea ponderii anima- 
lelor-matcă ! îmbunătățind reproducția și selecția, să 
ridicăm simțitor in următorii trei-patru ani calitatea 
șeptelului, mai ales la bovine. Acordind in continuare 
atenție dezvoltării complexelor de tip industrial, să 
ne preocupăm mai susținut de modernizarea cu mij
loace locale a fermelor de creștere a animalelor in 
sistem gospodăresc.

Eforturile noastre pentru modernizarea, concentra
rea și specializarea in zootehnie vor trebui să se con
cretizeze in creșterea mai rapidă a efectivelor și a 
producțiilor de carne, lapte, ouă și lină, in reducerea 
cheltuielilor materiale, sporirea productivității muncii 
și rentabilizarea activității. Să aplicăm cu hotărin- 
in practică indicația de a mări greutatea ia livrare 
a animalelor, îndeosebi a taurinelor și mieilor, fără 
a prelungi insă perioada de ingrășare !

Asigurarea furajelor in cantități îndestulătoare și 
in sortimente variate este o condiție de bază pentru 
creșterea numerică și calitativă a efectivelor, pentru 
sporirea producției animaliere. Să luăm măsuri ener
gice și operative pentru cultivarea plantelor de nu 
treț bogate in proteine, producerea întregului necesar 
de suculente și finuri, creșterea producției de masă 

verde pe pajiștile naturale. Să stringem întreaga pro
ducție secundară, orice masă vegetală care poate fi 
transformată in furaje, să gospodărim cu chibzuință 
nutrețurile, sporindu-le capacitatea de hrănire prin 
prelucrări adecvate și intoemirea de rații echilibrate.

Dezvoltarea zootehniei ia nivelul sarcinilor puse in 
fața noastră de tovarășul Nicolae Ceaușescu la actuala 
conferință se poate realiza dacă ne vom preocupa să 
avem in acest sector îngrijitori bine pregătiți, cu 
dragoste pentru profesia aleasă. Pentru munca de 
îngrijitor de animale să recrutăm oameni destoinici, 
să-i sprijinim sistematic să-și însușească cunoștințele 
cerute de practicarea unei zootehnii moderne, de înalt 
randament, să creăm acestor cadre condiții cit mai 
bune de muncă și viață 1

înfăptuind, la nivelul cerințelor, sarcinile pe care 
le avem în domeniul creșterii animalelor vom crea 
noi premise pentru realizarea programului național 
de dezvoltare a zootehniei, pentru sporirea aportului 
agriculturii Ia dezvoltarea generală a economiei na
ționale, la ridicarea, pe această bază, a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Lucrători din întreprinde

rile agricole de stat!

Congresul al X-Iea și Conferința Națională ale parti
dului au trasat sarcina de a face din întreprinderile 
agricole de stat model de organizare pentru întreaga 
noastră agricultură socialistă. Consacrați-vă toată e- 
nergla pentru a îndeplini cu cinste această sarcină 
de înaltă răspundere, pentru a spori continuu pro
ducțiile vegetală și animală in toate întreprinderile a- 
gricole de stat. Folosiți științific pămintul, mașinile, 
ingrășămintele, forța de muncă, pentru a realiza ne
condiționat cel puțin 4 tone de griu la hectar și a 
obține la porumb 5—6 tone în medie în cultură ne
irigată și 9—10 tone în condiții de irigare I Luați 
măsuri pentru a imprima un ritm mai viu creșterii 
efectivelor și producțiilor animaliere, îndeosebi Ia bo
vine, a căror încărcătură trebuie să ajungă Ia 70 de 
capete la suta de hectare. în acest scop, folosiți mai 
intensiv pajiștile naturale, îmbunătățiți sistemul de 
furajare, perfecționați organizarea muncii.

Acționați, totodată, pentru reducerea cheltuielilor 
materiale, realizînd producțiile planificate cu consu
muri cit mai raționale de îngrășăminte, combustibil, 
energie electrică. Preocupindu-vă atât de creșterea 
producțiilor, cit și de reducerea costurilor, de îmbună
tățirea calității produselor, de indeplinirea și depăși
rea planului de livrări, sporiți indicatorii de eficiență, 
gradul de rentabilitate a întreprinderilor !

Pentru a folosi cît mai bine forța de muncă, acor
dați o atenție sporită acțiunii de policalificare a ca
drelor și de însușire a conducerii tractorului de 
către marea majoritate a salariaților permanent*,  ex" 
tindeți plata in acord global.

Perfecționîndu-vă necontenit activitatea, facet! ca 
întreprinderile agricole de stat să devină furnizoare 
de semințe, material săditor, animale de rasă și teh
nologii avansate pentru sectorul cooperatist. Faceți 
ca prin intreaga lor activitate, întreprinderile agri
cole de stat să devină un model de organizare su
perioară a muncii, pentru. .îptreaga noastră agri
cultură !

Mecanizatori!

Stațiunile de mecanizare poartă nemijlocit răs
punderea pentru buna executare a lucrărilor agricole 
și obținerea producției prevăzute în planul unități
lor deservite. De aici decurg sarcinile deosebit de 
mari și de răspundere ce vă revin vouă, mecaniza
torilor. De rezultatele pe care le obțineți în lupta 
pentru realizarea de recolte bogate depind înseși 
veniturile voastre.

Ridicați-vă continuu pregătirea profesională atât in 
domeniul cunoașterii și exploatării utilajelor, cît și 
in cel al însușirii agrotehnicii ! întăriți disciplina 
muncii, folosiți la intreaga capacitate tractoarele, mă
riți indicii de utilizare a mașinilor, prin întrebuin
țarea completă in producție a timpului de lucru și 
prin organizarea muncii în schimburi prelungite și in 
două schimburi ! Evitați deplasările in gol și folosirea 
incompletă a nuferii motoarelor, pentru a economisi 
carburanții, prelungiți viața mașinilor, măriți pro
ductivitatea muncii, reduceți nivelul cheltuielilor la 
mia de lei venit !

Alcătuifi, împreună cu cooperatorii, formații mixte 
de muncă cu plata in acord global, străduiți-vă să 
măriți împreună gradul de mecanizare a lucrărilor 
la cereale, plante tehnice, legume, culturi furajere, 
vii și livezi 1

Prcluați asupra voastră sarcina mecanizării lucră
rilor in fermele de creștere a animalelor, preocu- 
pați-vă de buna întreținere și exploatare a utilaje
lor din secții, din cooperativele deservite, din gos
podăriile populației !

Faceți din calitatea lucrărilor și din executarea lor 
la timp o chestiune de prestigiu, de onoare mun
citorească !,

Țărani cooperatori!

Agricultura cooperatistă deține o mare suprafață 
agricolă a țării — circa 8 845 090 hectare ; ea are o 
pondere însemnată în producția agricolă, în forma
rea fondului de stat. Acționind cu toată hotărîrea 
pentru obținerea de recolte bogate, realizînd și depă
șind producțiile planificate, să ne achităm exemplar 
de sarcinile contractuale, livrînd suplimentar la fon
dul de stat produse de calitate superioară, în canti
tăți tot mai mari 1

Angajamentele luate in adunările generale, ca răs
puns la chemarea la întrecerea socialistă lansată de 
cooperatorii din Scornicești, arată că membrii coope
rativelor agricole sînt hotărîti să folosească mai 
bine pămintul, mijloacele din dotare, sprijinul mul
tilateral al statului și forța lor de muncă pentru a 
realiza producții superioare celor din anii trecuți și 
a-și spori contribuția la satisfacerea nevoilor econo
miei naționale. însumate pe tară, aceste angajamente 
totalizează mari cantități de produse peste plan. 
Faceți totul pentru a da viață cu cinste acestor an
gajamente și chiar pentru a le depăși ! Intensificați 
întrecerea socialistă, organizați-vă mai bine munca, 
întăriți ordinea, disciplina și răspunderea în produc
ție ! însușiți-vă cu temeinicie știința cultivării pă- 
mintului și a creșterii animalelor, învățat! să minuițl 
tot mai bine mașinile agricole și instalațiile din do
tarea fermelor zootehnice !

Munca în acord global și venitul garantat — al 
cărui plafon a fost din nou mărit — vă asigură ve
nituri tot mai însemnate, la nivelul celorlalte sec
toare ale economiei. Să generalizăm acordul global la 
toate culturile, in toate sectoarele ! Să întărim fer
mele și brigăzile, astfel ca acestea să devină formații 
de muncă cu răspunderi precise, să contribuie efec
tiv ia realizarea prevederilor de plan 1

In calitate de producători și, totodată, de stăpini ai 
mijloacelor de producție, participați activ, în adu
nările generale, la elaborarea și adoptarea hotărîri- 
lor ! Spuneți-vă activ cuvintul în toate problemele 
care angajează mijloacele materiale și bănești, forța 
de muncă și fondul funciar al cooperativelor ! Con
siliile de conducere și șefii de formații să raporteze 
in adunările generale. în adunările pe brigăzi și 
ferme, asupra modului cum acționează pentru înde
plinirea hotărîrilor luate, a planurilor de măsuri 
tehnico-organizatorice. Să nu tolerăm in nici un fel 
risipa, să curmăm în modul cel mai ferm cheltuielile 
neeconomicoase, îngrijindu-ne fiecare, la locul său de 
muncă, de buna gospodărire a mijloacelor de pro
ducție. întărind rolul adunărilor generale și disci
plina de plan și financiară, intărim cooperativele agri

cole, ne sporim propriile venituri și, totodată, mărim 
contribuția unităților din care facem parte la pro
gresul economic al țării, la dezvoltarea socială a sa
tului.

Acordind atenție tot mai mare creșterii producției 
agricole, consiliile de conducere sînt chemate, tot
odată, să dezvolte activitățile industriale și prestările 
de servicii, atrăgind tot mai larg în circuitul 
economic general resursele locale de materii șl 
materiale. Procedind astfel vom reduce caracterul se
zonier al folosirii forței de muncă, vom spori veni
turile cooperativelor agricole și, deci, și ale coope-*  
ratorilor, aportul lor la aprovizionarea populației cu 
bunuri de larg consum, Ia înflorirea satelor.

Loturile in folosință personală, atribuite potrivit 
statutului cooperativelor agricole, reprezintă, de a- 
semenea, un mijloc important de sporire a produc
ției agricole și a veniturilor cooperatorilor. însămin- 
țați aceste loturi cu porumb, culturi tehnice, legume, 
plante de nutreț, aplicînd și pe aceste suprafețe teh
nologii avansate ! Plantați pomi și viță de vie in 
curți, cultivați cu legume grădinile din jurul caselor ! 
Este în folosul întregii țări să lucrați fiecare petic de 
pămint, să obțineți recolte mari pe intreaga supra- 
iată. Adăposturile pe care le aveți in gospodăriile 
proprii folositâ-le pentru a crește și ingrășa animale ! 
Contribuit! cu producția de pe loturi și din gospodă
riile personale la formarea fondului central de pro
duse agricole !

Statutele consiliului intercooperatist, asociației ln- 
tercooperatiste și al cooperării între întreprinderile 
agricole de stai și cooperative, elaborate din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu și supuse dezba
terii conferinței, creează condiții din cele mai favo
rabile pentru ca, prin îmbunătățirea organizării si 
conducerii agriculturii cooperatiste, să ridicăm pe un 
plan superior activitatea economică și financiară a 
acestui important sector al economiei naționale.

Viața, experiența an demonstrat viabilitatea con
siliilor intercooperatiste, prin crearea cărora s-a 
realizat up însemnat pas înainte pe calea perfecțio
nării organizării și conducerii agriculturii socialiste. 
Să facem să crească și mai mult rolul și răspunderea 
consiliilor intercooperatiste în coordonarea activității 
unităților cooperatiste, care Ie compun, in vederea 
concentrării și specializării producției, a organizării 
unor activități care să permită dezvoltarea eficientă 
a fiecărei cooperative în parte ; de asemehea, aso
ciațiile intercooperatiste trebuie în așa fel organi
zate incit să ducă la întărirea unităților asociate, să 
nu depășească raza unui consiliu intercooperatist și 
să nu scoată ferme și terenuri din proprietatea 
cooperativelor agricole. Pe același principiu, al În
tăririi cooperativelor agricole și al creșterii eficienței 
activității, să se întemeieze și cooperarea acestora 
cu Întreprinderile agricole de stat, cu stațiunile de 
mecanizare și cu alte unități economice.

Ponderea Importantă pe care agricultura coopera
tistă o are în economia țării pune în fața noastră, 
a cooperatorilor, mari răspunderi și îndatoriri. Să nu 
precupețim nimic pentru a fi la înălțimea lor ! Să 
punem in slujba producției agricole vegetale și ani
male intreaga noastră pricepere, să muncim neobosit 
pentru n asigura an de an recolte tot mai îmbelșu
gate !

Lucrători ui comunelor

din zona de deal și 

munte !

Statul vă acordă numeroase stimulente și înlesniri, 
vă ajută sâ sporiți producția agricolă, să valorificați 
resursele economice ale zonei. Folosiți acest sprijin 
pentru a contribui, alături de toți oamenii muncii 
din agricultură, la creșterea producțiilor agricole. 
Luați parte la acțiunile organizate de consiliile popu
lare pentru ameliorarea întinselor suprafețe de pă
șuni și finețe naturale din zonă și sporiți, pe această 
bază, numărul ovinelor și bovinelor !

Măriți suprafețele cultivate cu cartofi din soiuri 
valoroase, aplicați metode agrotehnice avansate, spo
riți producțiile medii 1 Extindcți plantațiile de pomi 
și arbuști fructiferi, îndeosebi de nuc, măr, coacăz și 
zmeură. Dezvoltați toate celelalte activități econo
mice specifice zonei de deal și de munte 1

Contractați cantități cît mai mari de carne, lapte, 
lină, cartofi și fructe ! Livrați produse de calități , 
superioare spre a putea beneficia de prețurile bune 
pe care Ie plătește statul, de prime și celelalte sti
mulente !

Specialiști din agricul- 

tură, cercetători, oameni 

de știință!

Ne adresăm, în primul rînd, vouă, miilor de Ingi
neri și medici veterinari care vă aflați zi de zi in 
mijlocul țăranilor cooperatori, mecanizatorilor, lucră
torilor din Întreprinderile agricole de stat. Consa- 
crați-vă din plin cunoștințele și pregătirea profesio
nală activității de perfecționare și organizare supe
rioară a muncii și a producției, asigurați respectarea 
intocmai a prevederilor de plan, stabilirea și apli
carea diferențiată in fiecare unitate a complexului 
de lucrări agrotehnice pe baza științei și practicii 
înaintate, contribuit! activ la creșterea continuă a 
producției și eficienței economice. Ca toți ceilalți 
lucrători din unitățile agricole, stabiliți-vă cu locuin
ța in comunele unde vă desfășurat! activitatea, pen
tru a putea asigura in orice moment asistența agro
zootehnică necesară. In acest scop, chemăm condu
cerile unităților agricole de stat și cooperatiste, con
siliile populare să ia toate măsurile necesare in ve
derea creării unor condiții cit mai bune de locuit 
și de viată tuturor specialiștilor care lucrează in 
agricultură, asigurînd acestora 150—200 mp teren 
pentru construirea locuinței și anexelor gospodărești 
și 10—15 ari Iot in folosință personală.

Țineți permanent legătura cu instituțiile și stațiu
nile de cercetări, promovați și generalizați aplicarea • 
cuceririlor agrotehnicii moderne, insușiți-vă știința 
organizării și conducerii producției, priceperea de a 
lucra cu oamenii.

împreună cu specialiștii din organele agricole, din 
invățămint și cercetare, acordați tot sprijinul orga
nizării unităților model 1 Asigurați ca aceste unități 
agricole model, dotate cu mijloace tehnice moderne, 
să lucreze pe baza unor norme cu adevărat științi
fice, raționale, sprijiniți-le în introducerea și genera
lizarea metodelor și formelor noi, avansate, de orga
nizare a producției, care să asigure participarea di
rectă la muncă a tuturor salariaților, inclusiv a di
rectorului sau președintelui unității, folosirea cu înalt 
randament a mijloacelor din dotare și a forței de 
muncă.

Acordați o atenție sporită îmbunătățirii zonării pro
ducției agricole pe baza unor studii tehnice, care să 
imbine strins cerințele economiei naționale cu condi
țiile pedoclimatice, cu mijloacele și posibilitățile fie
cărei unități. în funcție de acești factori, sinteți 
chemați să acționați susținut pentru concentrarea și 
specializarea producției, pentru organizarea unor ac
tivități care să permită, odată cu dezvoltarea pro
ducției, creșterea eficienței acesteia in fiecare unitate 
agricolă.

De Ia specialiștii care lucrează In domeniul cerce
tării, in institute și stațiuni, producția așteaptă noi 
soiuri și rase de animale valoroase, tehnologii per

fecționate. metode moderne de organizare. Acționind 
in direcțiile hotăritoare ale progresului agriculturii, 
inlensificațl-vă munca științifică pentru a scurta pe
rioada de cercetare și a grăbi introducerea intr-un 
număr cit mai mare de unități, pe suprafețe cit mai 
intinse sau Ia efective de animale cit mai numeroase, 
creațiile științifice proprii, ale stațiunii sau institu
tului in care vă desfășurat! activitatea, precum «> 
cele mai bune realizări obținute in domeniul respec
tiv de cercetătorii din țările socialiste și din alto 
state.

Cu convingerea că va găsi ecoul cuvenit, confe
rința noastră adresează oamenilor de știință îndem
nul de a-și uni forțele cu ale milioanelor de lucră
tori agricoli, pentru obținerea unor producții vegetale 
și animale lot mai sporite, la nivelul condițiilor create 
agriculturii noastre socialiste.

Cadre didactice din învățămintul agricol de toate 
gradele, conduceri ale școlilor, facultăților și institu
telor ! Vă indepliniți o înaltă îndatorire patriotică 
slrăduindu-vă să creșteți și să formați cadre temeinic 
pregătite pentru agricultură, să modernizați metodele 
de predare, să legați cît mai strins invățămintul agri
col dc practică, de cerințele vieții. Pregătiți lucrători 
agricoli cu bogate cunoștințe teoretice și deprinderi 
practice, specialiști cu studii superioare, care să știe 
să lucreze cu tractorul și să execute orice operație 
in procesul de producție !

Este o sarcină de onoare a tuturor cadrelor didac
tice din învățămintul agricol să participe nemijlocit 
ia calificarea profesională a țăranilor cooperatori, a 
mecanizatorilor și celorlalți lucrători. Odată cu ridi
carea pregătirii profesionale să intărim munca cul- 
tural-educativă la sate, de cultivare a atitudinii noi 
față de muncă și față de avutul obștesc, de formare 
a conștiinței socialiste înaintate.

Muncitori și ingineri din 

industrie /

Progresul agriculturii noastre socialiste este nemij
locit legat de activitatea voastră in uzinele de mașini 
agricole, in combinatele de Îngrășăminte chimice. 
Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți in vederea dez
voltării și modernizării agriculturii, noi, oamenii mun
cii de pe ogoare, vă mulțumim cu recunoștință și ne 
angajăm să utilizăm cit mai bine baza tehnico-mate- 
rială ce ni s-a pus la dispoziție de statul socialist.

Dumneavoastră știți insă că intr-o perioadă scurtă 
trebuie să realizăm pe ogoare randamente la nivelul 
țărilor cu o agricultură avansată. Avind ajutorul 
vostru, vom putea realiza cu succes acest obiectiv 
stabilit de Congresul al X-lea și de Conferința Națio
nală ale partidului. Sintcm ferm convinși că ne vet’ 
susține in munca noastră, reallzind o gamă de mașini 
tot mai diversă, care să ne permită să sporim și 
mai mult gradul de mecanizare a lucrărilor agricole, 
livrindu-ne cantități tot mai mari de îngrășăminte și 
alte substanțe chimice, realizînd produsele destinate 
agriculturii la nivelul tehnicii mondiale.

Deputați ai consiliilor 

populare comunale !

Conducerea partidului șl a statului a acordat largi 
atribuții consiliilor populare. Ca organe locale ale 
puterii de stat, ele răspund prin lege de gospodărirea 
și folosirea judicioasă a pămintului, de executarea lu
crărilor agricole și înfăptuirea întregului program din 
agricultura județelor și a comunelor respective.

Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, 
mobilizați larg mijloacele materiale și forța de muncă 
din comune la executarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, acționați pentru creșterea suprafețelor agri
cole 1 Desfășurați o activitate susținută pentru orga
nizarea și gospodărirea rațională a pajiștilor, reali
zarea planului de insămințări, executarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor, stringerea, transportul și de
pozitarea producției agricole în cele mai bune con
diții ! Acționați pentru creșterea efectivelor de ani
male la toate categoriile de producători, fiți pentru 
ceilalți locuitori ai satelor exemplu însuflețitor de 
muncă neobosită pentru obținerea de producții spo
rite ! Antrenați-i pe producătorii agricoli să participe 
cu cantități cît mai mari de produse din gospodăriile 
proprii la crearea fondului central al statului 1

Situați-vă in fruntea acțiunilor de amenajate a cre- 
șelor, căminelor și grădinițelor pentru a veni in spri
jinul femeilor, principala forță de muncă din agri
cultură !

Mobilizați cetățenii la lucrările de extindere a rețe
lelor de alimentare cu energie electrică și apă, la în
frumusețarea satelor și dotarea lor cu edificii social- 
culturale, pentru ca populația rurală să beneficieze 
cit mai larg de cuceririle civilizației moderne 1

Oameni ai muncii de pe 

ogoare !

In momentul clnd vă adresăm această chemare, în- 
sămințările de primăvară au început intr-o mare 
parte a țării. Spre deosebire de anii anteriori, avem 
arături de toamnă pe suprafețe mai intinse, mai multe 
îngrășăminte chimice, o suprafață mai mare amena
jată pentru irigații, o experiență mai bogată. Există 
deci condiții pentru a putea desfășura cu succes bătă
lia pentru recolte sporite în acest an. Este de datdria 
noastră, a tuturor, să punem pe deplin în valoare 
aceste condiții. Condițiile climatice din acest an cer 
să aplicăm metode agrotehnice diferențiate, care con
servă provizia de apă a solului, să scurtăm Ia mini
mum perioada de efectuare a insămințărilor, să su
praveghem in permanență culturile, intervenind neîn
târziat cu lucrări de întreținere corespunzătoare ! In 
această primăvară trebuie executate mai devreme șl 
lucrările in grădini, vii și livezi. Toate acestea fac 
necesară o mai bună organizare a muncii, o puternică 
mobilizare a cooperatorilor, mecanizatorilor, a celor
lalți lucrători din agricultură. Să facem totul pentru 
succesul insămințărilor de primăvară, pentru realiza
rea în cele mai bune condiții a tuturor lucrărilor de 
care depind recoltele sporite din acest an 1 Să fim 
conștienți că de felul cum vom munci în cadrul ac
tualei campanii agricole depinde intr-o măsură în
semnată realizarea planului pe 1974 și a sarcinilor pe 
întregul cincinal 1

Dindu-ne Întreaga noastră adeziune Ia măsurile șl 
sarcinile stabilite de Conferința pe tară a cadrelor de 
conducere din agricultură, să ne angajăm cu toții, în 
mod solemn, in fața partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom consacra intreaga noastră ca
pacitate și putere de muncă îndeplinirii în cele mal 
bune condiții a acestor sarcini, că vom acționa nea
bătut pentru progresul agriculturii socialiste româ
nești, pentru bunăstarea și înflorirea întregii țări.

Să facem totul ca anul aniversării a trei decenii de 
la eliberarea țării și al celui de-al XI-lea Congres al 
partidului să însemne pentru întregul nostru popor 
un an de noi și strălucite succese în toate domeniile 
de activitate, Inclusiv pe tărimul dezvoltării produc
ției agricole ! Situindu-ne tot timpul în primele rîn- 
duri ale întrecerii socialiste, muncind neobosiți pen
tru progresul agriculturii românești, să ne aducem 
întreaga noastră contribuție la progresul șl Înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica Socialistă 
România 1
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Conferințe ale Consiliilor 
județene ale Frontului 

Unității Socialiste

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI GRELE-BUCUREȘTI

A doua turbină de 330 M W a trecut proba cu abur
ZIUA NAȚIONALĂ A MAROCULUI

Sîmbâtă au avut Ioc conferințele 
Consiliilor județene Brașov și Ilfov 
ale Frontului Unității Socialiste. în 
aceeași zi s-au desfășurat lucrările 
conferinței Consiliului municipal 
București al F.U.S.

Pe ordinea de zi s-a aflat bilanțul 
activității desfășurate de oamenii 
muncii din cadrul organizațiilor com
ponente ale F.U.S., pentru aplicarea 
in viață a hotăririlor și sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale P.C.R., pen
tru înfăptuirea cincinalului înainte 
de termen și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă.

Evidențiind atenția primordială pe 
care consiliile locale ale F.U.S. o a- 
cordă muncii politico-organizatorice și 
cultural-educative de masă, în scopul 
mobilizării comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii la îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei în pro
ducție, conferințele au adoptat măsuri 
concrete menite să ducă la descope
rirea și valorificarea eficientă, pe 
plan local, a tuturor resurselor ma
teriale și umane existente.

Conferințele au scos în evidență 
numeroasele acțiuni întreprinse sub 
egida consiliilor locale în domeniile 
edilitar-gospodăresc și social-cultural, 
al aprovizionării populației, dezvoltă
rii rețelei serviciilor publice și al re
zolvării altor probleme legate de în
florirea satelor și orașelor.

în cadrul dezbaterilor s-a făcut o 
temeinică analiză a activității de con
trol obștesc, a responsabilității cu 
care acționează conducerile unități
lor socialiste pentru înlăturarea defi
ciențelor constatate. Relevîndu-se 
experiența dobîndită în acest dome
niu, au fost preconizate noi măsuri

vizînd creșterea eficienței controlu
lui obștesc, extindere^ acestuia asu
pra tuturor domeniilor prevăzute de 
lege, rezolvarea operativă a propune
rilor făcute.

O deosebită atenție au acordat con
ferințele activității desfășurate de 
consiliile locale pentru înfăptuirea 
programului ideologic al partidului, 
de educare moral-cetățenească a ma
selor, de ridicare a nivelului general 
de cunoștințe al cetățenilor, de for
mare a deprinderilor de viață și de 
muncă proprii societății noastre. A 
fost subliniată, în acest cadru, nece
sitatea stabilirii unor măsuri pentru 
dezvoltarea conținutului acestei acti
vități, de diversificare a formelor 
propagandei în rîndul maselor, în 
strinsă legătură cu scopul urmărit.

Conferințele au dezbătut, de ase
menea, proiectul de statut al Fron
tului Unității Socialiste și au ales 
noile consilii județene ale F.U.S., 
precum și delegații la congresul 
Frontului Unității Socialiste.

în încheierea lucrărilor, participan- 
țli la conferințe au adresat telegra
me Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-și voința fer
mă de a milita fără preget pentru 
înfăptuirea politicii marxist-leniniste 
a partidului, pusă în slujba înfloririi 
României socialiste, a victoriei cau
zei socialismului și a păcii, hotărîrea 
unanimă de a întîmpina cele două 
evenimente de profundă însemnătate 
în viața națiunii noastre — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al P.C.R. — cu 
noi realizări în toate domeniile de 
activitate.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară ’ Vremea s-a menținut 

relativ rece. Cerul a fost variabil, mai 
mult senin !n jumătatea de nord-vest 
șl mal mult acoperit In rest. In sudul 
țării, Izolat, a nins slab. Vîntul a pre
zentat unele Intensificări in Banat, 
Oltenia, estul Bărăganului, Dobrogea 
și zona de munte. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între minus 2 grade 
la Dedulești și 8 grade la Slghetul

Marmației, Baia Mare, Chlșineg-Crlș și 
Timișoara. In București : Vremea a 
fost relativ rece. Cerul a fost acoperit. 
A nins slab. Vîntul a suflat potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 
și S martie. In țară : Cerul va fi mai 
mult noros. îndeosebi în sudul și ves
tul. țării, unde Vor cădea precipitații 
temporare. în rest, precipitații locale. 
Vînt moderat, cu unele intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade Iar
maximele între zero și 8 grade. In
București : Cer mai mult noros. Tem
porar precipitații. Vînt moderat, cu
unele intensificări. Temperatura ușor
variabilă.

La întreprinderea de mașini grele 
București s-a semnat actul de naș
tere ai celui de-al doilea turboagrc- 
gat gigant. Instalată pe standul de 
probe, cea de-a doua turbină de 
330 MW, care, împreună cu „sora-* * 
ei aflată acum în montaj la termo
centrala Rogojelu, constituie la ora 
actuală „capul de afiș" pe nomen
clatorul general al produselor in
dustriale realizate în țara noastră, 
era gata pentru semnalul de înce
pere a examenului final.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român — 
sala Studio): Ciclul „După-amle- 
zile muzicale ale tineretului" — 
Recital de plan susținut de Antol 
Dub — 18.
• Radioteleviziunea română (stu
dioul din str. Nuferilor) Concert 
extraordinar. Dirijor : Remus 
Tzincoca (Canada). In program:

Din clipă in clipă, acest masto
dont al tehnicii moderne, in stare 
să zămislească în trupul său în
treaga cantitate de energie electri
că necesară unui oraș ca Bucu- 
reștiul, urma să înfrunte torentul 
năprasnic de abur cu o temperatu
ră de 535 grade și o presiune de 
186 atmosfere.

Deodată, hala a fost împresura
tă de o liniște totală. Examenul 
începea la fel ca la prima turbină, 
in august 1973. Și totuși acum era 
cu totul altul, mult mai simplu și 
parcă mai emoționant. De data a- 
ceasta, ,',eroul" principal nu mai 
era colosul de metal (656 tone, fără 
elementele auxiliare și sala de ma
șini), care, tras la indigo, cu pre
cizie de microni, după prototipul 
din august 1973, avea încă din start 
calificativul excelent „in buzunar"! 
Examenul final certifica, în primul 
rind, o performanță umană : tur
bina fusese montată in numai pa
tru luni și citeva zile, adică în- 
tr-un termen de peste două ori mai 
scurt decît cel necesar aceleiași 
operații la primul agregat. Acesta 
este, îndeosebi, rezultatul unei 
competiții bărbătești exemplare, in 
care montorii, începînd cu ing. Pe
tre Belcotă, șeful secției turbine, 
maiștrii Mircea Uță, Nistor Mihai, 
Lixandru Dumitrescu, Stelian Bu- 
teroiu, șefii de echipă Gheorghe 
Căpriță, Nicolae Panait, Gheorghe 
Pavel. Costache Vasile, Petre Că
lin, Pavel Dedu și terminînd cu 
ultimii muncitori din echipele de 
reglaj conduse de Constantin Mo- 
hanu, Mihai Vagner sau Grigore 
Anton, s-au întrecut pe ei înșiși.

în clipa cind jetul de abur izbea 
paletele turbinei și aparatele de 
măsură arătau că rotorii acesteia 
se invîrtesc cu 3 000 de tura
ții pe minut, iar amplitudinea vi
brațiilor s-a oprit cu mult sub to
leranța admisă de 40 de microni, 
recordul lor confirma încă o dată 
ritmul in care toți acești meșteri 
fauri au crescut, de la un gigant 
la altul. încă de pe acum s-au a- 
propiat de standul de probă pri
mele piese grele ale celei de-a tre
ia turbine de aceeași putere.

D. TÎRCOB

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
regele Marocului

în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu per
sonal, am deosebita plăcere de a transmite, cu ocazia Zilei naționale a 
Marocului, călduroase felicitări și cele mai bune urări de fericire per
sonală, Maiestății Voastre, iar poporului marocan prieten urări de noi 
și importante succese, de bunăstare și progres.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie șl 
colaborare statornicite între România și Maroc, ca urmare a convorbi
rilor noastre și a acordurilor bilaterale încheiate, vor continua să se 
dezvolte spre binele popoarelor noastre, al înțelegerii internaționale și 
al păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

De la proclamarea 
independenței — act 
de la care se împli
nesc 18 ani — Marocul 
a înregistrat progrese 
de seamă pe calea u- 
nei dezvoltări de sine 
stătătoare; în peisajul 
de astăzi al țării întîl- 
nești tot mai des sem
nele înnoirilor. Por- 
nindu-se de la nece
sitatea valorificării cît 
mai depline a po
tențialului uman și 
material de care dis
pune țara, atenția a 
fost îndreptată spre 
dezvoltarea mai acce
lerată și diversificată 
a economiei. Casa
blanca, principalul 
centru industrial și 
comercial, a fost între
gită în anii din urmă 
de o largă rețea de 
noi fabrici și între
prinderi. între țărmul 
Atlantic și munții An- 
ti-Atlas întîlnești nu
meroase șantiere de 
exploatare și valorifi
care a bogatelor re
surse naturale de care 
dispune țara, îndeo
sebi fosfați, minereuri 
de fier, cărbune.

Proiectele actuale 
de dezvoltare econo
mică și socială ale 
Marocului, înscrise în 
programul cincinal 
1973—1977, preconizea
ză dublarea investi
țiilor față de cincina
lul precedent. Urmă- 
rindu-se consolidarea 
continuă a indepen
denței țării, mai mult 
de jumătate din aceste 
investiții vor fi finan
țate din bugetul statu
lui. Sînt luate, totoda

tă, măsuri pentru 
„marocanizarea" în
treprinderilor aparți- 
nînd unor companii 
străine. în agricultură 
se urmărește extin
derea suprafețelor cul
tivate, ameliorarea 
randamentelor, elimi
narea unor structuri 
arhaice.

în scopul înfăptuirii 
programului său de 
dezvoltare multilate
rală, Marocul dezvoltă 
cooperarea cu diferite 
țări ale lumii, printre 
care România ocupă 
un loc important.

Legăturile de caldă 
prietenie care unesc 
popoarele noastre și-au 
găsit o expresivă ma
terializare în coope
rarea ce se dezvoltă 
între România și Ma
roc în domeniile eco
nomic, tehnico-știin- 
țific și cultural. Nu
meroși specialiști ro
mâni în domeniul mi
neritului și agricultu
rii lucrează cot Ia cot 
cu colegii lor maro
cani, aducîndu-și con
tribuția la valorifi
carea potențialului e- 
conomic în interesul 
progresului, al conso
lidării independenței 
tinărulul stat.

Momente de majoră 
semnificație în evolu
ția continuu ascenden
tă a relațiilor româ- 
no-marocarte le-au 
constituit vizitele e- 
fectuate în Maroc de 
președintele Consiliu
lui de Stat al Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în decem
brie 1970 și septem

brie 1973, și convorbi
rile purtate cu regele 
Hassan al II-lea. A- 
ceste vizite au pus 
baze trainice unei largi 
dezvoltări a colaboră
rii și cooperării mul
tilaterale dintre cele 
două state. Așa cum 
se știe, au fost stabi
lite și măsuri ’ pentru 
dezvoltarea și diver
sificarea cooperării ro- 
mâno-marocane, prin 
realizarea de obiecti
ve industriale și a u- 
nor proiecte specifice 
prevăzute în planul 
cincinal al Marocului.

Legăturile de prie
tenie și strînsă coope
rare dintre România 
și Maroc sînt circum
scrise politicii consec
vente a țării noastre 
de dezvoltare a rela
țiilor bune, de priete
nie, colaborare și so
lidaritate cu țările a- 
rabe, cu toate țările 
care luptă pentru o 
dezvoltare indepen
dentă, pentru progres 
economic și social, 
pentru o lume a păcii 
și colaborării între 
popoare.

Urmărind cu simpa
tie succesele poporu
lui marocan pe calea 
consolidării Indepen
denței patriei sale, 
poporul român li u- 
rează cu prilejul ani
versării de astăzi noi 
înfăptuiri de seamă 
pentru continua sa 
prosperitate.

Mircea
S. IONESCU

(Urmare din pag. I)
pe care le-a determinat, In satul 
românesc, cooperativizarea agri
culturii, constituind o adevărată 
demonstrație a superiorității a- 
griculturii socialiste, un etalon al 
rezervelor și posibilităților ei de a 
asigura creșterea rapidă a produc
ției agricole. ( , <u,

îți găsește astfel „q riffllă ;conțir- 
mâre istorică justețea căii socialiste 
de dezvoltare a satului, pe care a 
urmat-o, cu neabătută consecvență, 
partidul nostru comunist. în acest 
sens, dobîndește o adevărată va
loare de simbol faptul că lucrările 
conferinței au avut loc chiar în 
preajma împlinirii a 25 de ani de 
la istorica plenară a C.C. al P.C.R. 
din 3—5 martie 1949, care a hotărit 
trecerea la făurirea sectorului so
cialist în agricultură, a marcat 
începutul organizării pe baze noi, 
socialiste, a vieții și muncii țără
nimii din România.

Evocînd acest eveniment, confe
rința a pus in lumină amplele sale 
semnificații, meritul istoric al parti
dului de a fi înțeles necesitatea o- 
biectivă a organizării pe baze so
cialiste a agriculturii și de a fi 
găsit formele cele mai adecvate 
pentru realizarea acestei sarcini — 
una dintre cele mai complexe ale 
construirii noii orînduiri — cores
punzător particularităților concrete, 
condițiilor economice și sociale 
specifice României.

Așa cum se știe, potrivit liniei 
trasate de plenară, partidul nostru 
a desfășurat o vastă activitate po
litică, economică, organizatorică de 
convingere a țărănimii, prin propria 
experiență, asupra marilor avan
taje ale agriculturii cooperatiste, de 
consolidare economico-organizato- 
rică a cooperativelor agricole de 
producție, precum și a întreprinde
rilor agricole de stat — toate a- 
cestea concomitent cu crearea unei 
puternice baze tehnico-materiale a 
agriculturii, pe temelia industriali
zării socialiste. După aproape 14 
ani de la istorica plenară din 3—5 
martie, această activitate a fost în
cununată printr-o victorie istorică : 
încheierea cooperativizării, ceea 
ce a marcat victoria deplină a re
voluției agrare socialiste, a organi
zării agriculturii românești pe 
baze socialiste, deschizînd calea 
trecerii într-o etapă nouă, superi
oară, a asigurării unui progres 
rapid al producției agricole și ri
dicării nivelului de trai al țărăni
mii. Datorită înfăptuirii cooperati
vizării s-a desăvîrșit făurirea eco
nomiei socialiste unitare, a fost 
lichidată exploatarea omului de că
tre om în toate sferele vieții socia
le — generalizarea relațiilor noi, 
socialiste, marcind izbinda definiti
vă a socialismului în România.

Pe bună dreptate s-a apreciat la 
conferință că tabloul general al ce
lor 25 de ani care au trecut de la 

începerea procesului de cooperati
vizare la sate oferă un bilanț stră
lucit, care inspiră mindrie și satis
facție. Nu poate suferi nici compa
rație agricultura din trecut, fărî- 
mițată într-o puzderie de mici 
gospodării ce foloseau unelte pri
mitive, cu marea agricultură so
cialistă de astăzi, caracterizată 
printr-un , grad tot mai înalt de 
mecanizare și chimizare,, pțingon- 
tinua extindere a irigațiilor' și apli
carea pe scară tot mai largă a cu
ceririlor științei înaintate, care au 
determinat obținerea, în ultimii 
ani, Ia cereale și la alte produse 
agricole, a celor mai mari producții 
din istoria țării !

Transformări 'radicale a determi
nat cooperativizarea agriculturii și 

Un vast și insuflețitor 
program

in structura socială și in înfățișa
rea satului, țărănimea devenind o 
clasă nouă, omogenă, deplin stă- 
pînă pe mijloacele de producție, pe 
roadele muncii ei, prietenă și aliată 
de nădejde a clasei muncitoare, 
participantă activă la înfăptuirea 
măreței opere de edificare a socia
lismului. Sporirea an de an a ve
niturilor reale ale țărănimii, «pro
venite din munca în agricultură, 
introducerea sistemului pensiilor, 
ca și a asistenței medicale gratuite 
la sate, Larga dezvoltare a construc
țiilor de locuințe, a rețelei de școli, 
unități sanitare, case de cultură do
vedesc, cu pțiterea faptelor, că 
drumul cooperativizării a însemnai 
pentru țărănime drumul unei vieți 
tot mai luminoase, al bunăstării me
reu crescinde.

Pe bună dreptate sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu la conferin
ță : „Viața a confirmat cu putere 
Justețea punctului de vedere teore
tic că victoria deplină a socialismu
lui nu se poate asigura decît prin 
organizarea unitară, pe baze socia
liste, atît a industriei, cit și a agri
culturii, a tuturor sectoarelor de 
activitate economică și socială... A- 
pare tot mai evident că organizarea 
pe baze cooperatiste a agriculturii 
constituie calea cea mai sigură și 
justă de lichidare a înapoierii eco- 
nomico-sociale, de dezvoltare rapidă 
a satului, a întregii societăți. Acesta 
este, totodată, un factor de impor
tanță deosebită pentru progresul în
tregii economii naționale, inclusiv 

pentru dezvoltarea industriei, pen
tru crearea unei economii naționale, 
unitare, independente".

Tocmai ca rezultat al succeselor 
obținute în înfăptuirea politicii de 
industrializare socialistă și coopera
tivizare a agriculturii, în dezvoltarea 
tuturor forțelor de producție, Con
gresul al X-lea a putut trasa sarcina 
țreperii la etapa superioară., țfdita- 
țlv. — a făuririi societății sqclalJSts ' 
miiltiiateral 'dezvoltate.

Tn actuala etapă, dezvoltarea în 
continuare a agriculturii socialiste, 
valorificarea plenară a posibilităților 
ei de sporire a producției se impun 
ca o necesitate obiectivă, imperioa
să, pentru creșterea în ritm înalt și 
în mod armonios a economiei na
ționale, pentru înfăptuirea progra

mului de ridicare a nivelului de trai 
al poporului. De sporirea mai rapidă 
a producției agricole, vegetale și 
animale, depind satisfacerea, la un 
nivel mereu superior, a cerințelor 
unei bune aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare, precum 
și a industriei cu materii prime. A- 
gricultura trebuie să se dezvolte 
într-o strînsă concordanță cu în
treaga economie națională 1

Tocmai de la acest imperativ a 
pornit conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din agricultură. 
Cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Chemarea insuflețitoare 
adresată de conferință tuturor 
oamenilor muncii din agricultură re
prezintă un adevărat program de 
acțiune, pe cît de concret și precis, 
pe atît de mobilizator, care îmbră
țișează toate laturile muncii in a- 
gricultură, stabilește direcțiile în 
care trebuie acționat pentru ca și 
în acest domeniu, ca și în celelalte 
sectoare ale economiei și ale vieții 
sociale, să fie realizate integral și 
în cele mai bune condiții obiecti
vele și sarcinile trasate de Congre
sul al X-lea și de Conferința Na
țională.

Prin adoptarea de către confe
rință a statutelor asociațiilor inter- 
cooperatiste, al consiliilor intercoo- 
peratiste și al cooperării și asocierii 
dintre unitățile de stat și cooperati
vele agricole de producție a fost 
creat un cadru mai corespunzător 
întregii activități de sporire a pro
ducției agricole, ca și de conducere 

și îndrumare a unităților, au fost 
reglementate probleme deosebit de 
importante pentru dezvoltarea pe o 
bază superioară a cooperării și spe
cializării în agricultură.

Toate acestea îndreptățesc aprecie
rea că recenta conferință marchea
ză o nouă etapă în dezvoltarea a- 
griculturii noastre socialiste— și a- 
nume trecerea la o agricultură in
tensivă,. de înaltă productivitate și 
eficiență economică, la crearea con
dițiilor pentru industrializarea pro
ducției agricole, ca parte insepara
bilă a programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Există țoale condițiile pentru a 
atinge acest obiectiv insuflețitor. 
Dispunem de o industrie puternică, 
capabilă să asigure ridicarea con
tinuă a gradului de mecanizare și 
chimizare a agriculturii, ție o bază 
puternică de cercetare, de cadre 
minunate de specialitate și mai 
presus de toate de acea forță de 
care depinde in mod hotăritor pro
gresul agriculturii — hărnicia, de
votamentul, patriotismul țărănimii 
cooperatiste, al lucrătorilor ogoare
lor socialiste. Dispunem de puter
nice organizații de partid care, cu- 
prinzînd în rindurile lor aproape 
un milion de țărani, tehnicieni, ca
dre din toate sectoarele de activi
tate, sînt în măsură să unească și 
să organizeze eforturile tuturor ce
lor ce muncesc de la sate, îndepli- 
nindu-și cu cinste rolul de forță 
politică conducătoare în agricultu
ra noastră.

Țărănimea cooperatistă, lucră
torii din întreprinderile agricole de 
stat, mecanizatorii, specialiștii, or
ganele agricole centrale și locale, 
toți cei ce muncesc în agricultură 
știu acum precis ce au de făcut, 
fiecare sector și fiecare unitate își 
are clar conturate sarcinile și răs
punderile. Ceea ce se impune este 
trecerea fără intirziere la aplicarea 
în practică a măsurilor indicate, o 
bună organizare a muncii, întări
rea disciplinei, ordinii și spiritului 
de răspundere in toate sectoarele, 
o muncă neobosită pentru a fi la 
înălțimea înaltelor cerințe ale par
tidului, ale țării.

Să facem totul pentru a asigura 
realizarea în cele mai bune condi
ții a lucrărilor agricole de pri
măvară, îneît acest an să fie un 
an al recoltelor record, să acțio
năm neabătut pentru progresul 
agriculturii socialiste românești ! 
Vom îmbogăți astfel și mai mult 
amplul bilanț al succeselor cu care 
întregul popor se pregătește să în- 
tîmpine măreața aniversare a trei 
decenii de la eliberarea patriei, 
precum și Congresul al XI-lea al 
partidului, deschizător de noi 
perspective luminoase pentru înain
tarea neabătută a României pe ca
lea socialismului și comunismului.
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Al doilea start in campionatul de fotbal
Sîmbătă s-au disputat primele două 

meciuri ale returului campionatului 
categoriei A de fotbal. Cu tot timpul 
friguros, numeroși spectatori au fost, 
prezeriți la desfășurarea jocurilor 
programate la București și Constanța.

Pe stadionul din Giulești, Rapid 
a obținut o meritată victorie cu 1—0 
(1—0) în fața echipei Sport Club 
Bacău. Unicul punct a fost marcat 
în minutul 40 de Angelescu, care a 
reluat cu capul în plasă un balon 
pasat de Dumitriu.

La Constanța, echipa locală F. C.ÎN CÎTEVA RÎNDURI
în orașul Brighton s-au încheiat 

aseară campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Angliei. Un 
remarcabil succes a repurtat cam
pioana României, Maria Alexandru. 
Jucînd excelent, ea a invins-o în 
finală, cu 3—2 (14—21, 21—11, 21—18, 
18—21, 21—17) pe J. Hammersley 
(Anglia). în finala probei de dublu, 
Maria Alexandru (România) și Ali
ce Grofova (Cehoslovacia) au între
cut cu 3—1 (17—21, 21—16, 21—13, 
21—16) pe Radber (Suedia) și Jisko- 
va (Cehoslovacia).

La Sinaia au luat sfîrșit sîmbătă 
campionatele naționale de bob pen
tru echipajele de două persoane. Ti
tlul a revenit echipajului C. Vulpe— 
D. Pascu (Voința Sinaia), care a 
realizat în cele 4 manșe timpul to
tal de 2’26”24/100. Marele favorit al 
campionatelor, echipajul Panțuru — 
Focșeneanu (C.S.O.-Sinaia) s-a cla
sat pe locul doi cu 2’26”31/100.

în prima zi a turneului final al „Cu
pei campionilor europeni" la volei 
masculin, competiție care se desfă
șoară în sala „Pierre de Coubertin" 
din Paris, echipa Dinamo București 
a întîlnit formația S. C. Leipzig 
(R. D. Germană). După un prim set 
echilibrat, voleibaliștii români s-au 
impus obținînd o victorie meritată 
cu scorul de 3—0 (17—15, 15—2,
15—10).

într-un alt meci, formația Ț.S.K.A. 
Moscova, deținătoarea trofeului, a în
trecut cu 3—1 (15—4, 8—15, 15—11,
15—6) echipa olandeză Starlift Blok- 
keer.

în al doilea meci, voleibaliștii 
bucureșteni au întîlnit formația so
vietică Ț.S.K.A. Moscova. La capă
tul unei partide de un înalt nivel 
tehnic, urmărită de peste 5 000 de 
spectatori, echipa Ț.S.K.A. a repurtat 
victoria cu scorul de 3—2. Primele 
două seturi au revenit sportivilor 
români cu 15—10 și 15—6. Ț.S.K.A. 

Constanța a terminat la egalitate : 
0—0 cu Dinamo București.

Astăzi sînt programate celelalte 
partide ale'etape}. Universitatea Cra
iova — Jiul ; C.S.M. Reșița — Stea
ua ; Universitatea Cluj — F.C. Ar
geș ; U. T. Arad — Steagul roșu ; 
A. S. A. Tg. Mureș — Politehnica Ti
mișoara ; Sportul Studențesc — Po
litehnica Iași ; Petrolul — C.F.R. 
Cluj.

Jocul Sportul Studențesc — Poli
tehnica Iași începe la ora 16,00 pe 
stadionul Republicii.

a obținut apoi consecutiv trei seturi, 
cu 15—13, 15—13 și 15—12.

Astăzi, Dinamo întîlnește în ulti
mul joc formația olandeză Blokker.

La Varșovia a început un tur
neu internațional de box, la care par
ticipă 56 de pugiliști din Bulgaria, 
Iugoslavia, România și Polonia. în 
prima reuniune, boxerii români au 
obținut două victorii. în limitele ca
tegoriei pană, Mihai Ploieșteanu l-a 
învins pe polonezul Kosiszewski, iar 
Cornel Hoduț (categoria semiușoară) 
l-a întrecut pe Materka (Polonia). La 
categoria mijlocie mică, Tudor Nico
lae a pierdut meciul susținut în com
pania redutabilului pugilist polonez 
Rudkowski.

Actualitatea la tenis
în cadrul turneului internațional de 

tenis de la Miami Beach contînd 
pentru competiția W.C.T.. australia
nul John Alexander l-a învins cu 
1—6, 7—5 pe Ilie Năstase. Alexander 
îl va întîlni în semifinale pe ameri
canul Gorman. în cea de-a doua se
mifinală vor evolua Okker (Olanda) 
și Drysdale (R.S.A.).

în cadrul turneului internațio
nal de tenis, care se desfășoa
ră în localitatea americană La 
Costa și contează pentru grupa a Il-a 
a circuitului W.C.T., asul australian 
John Newcombe l-a întrecut în două 
seturi : 6—3, 6—2 pe Patricio Cornejo 
(Chile). Americanul Stan Smith a cîș- 
tigat cu 6—4, 3—6, 6—3 partida sus
ținută cu jucătorul sovietic Alek- 
sandr Metreveli.

Turneul internațional de tenis 
de la Barcelona (grupa a IlI-a 
W.C.T.) a continuat cu disputa-

Campionatele 
mondiale de biatlon

Sîmbătă, in penultima zi a campio
natelor mondiale de biatlon, care au 
loc în apropiere de Minsk, s-au dis
putat întrecerile probei individuale 
de 10 km rezervate seniorilor. Din 
nou lupta pentru victorie a fost de
osebit de palpitantă. Titlul a revenit 
finlandezului J. Suutarinen, care a 
realizat timpul de 37’42”43/10O (2 
puncte penalizare). Aceasta a fost cea 
de-a doua medalie de aur cucerită 
de finlandez la actuala ediție. Au 
urmat în clasament Bartnik (R. D. 
Germană) — 38’30”73/100 (4 p.) șl 
Wadman (Suedia) — 38’44”03/100 (2p.). 
Confirmînd excelenta formă în care 
se află, schiorul român Gheorghe 
Girniță a ocupat locul patru, cu 
38’46”36/100 (2 puncte penalizare).
Girniță, vicecampion al lumii in pro
ba de 20 km, a schiat din nou exce
lent, dovedindu-se în același timp 
un țintaș remarcabil. El a întrecut 
numeroși campioni ai genului din 
Finlanda, U.R.S.S., Suedia, Norvegia 
și alte țări.

Ceilalți sportivi români au ocupat 
următoarele locuri : 12. Voicu; 44. 
Vestea ; 46. Fontana. Astăzi au loe 
întrecerile probei de ștafetă.

rea partidelor din sferturile de fi
nală ale probei de simplu. Campio
nul suedez Bjorn Borg l-a învins cu 
6—4, 6—4 pe italianul Adriano Pa- 
natta, în timp ce americanul de cu
loare Arthur Ashe a dispus cu 6—4, 
6—2 de englezul Roger Taylor. în ce
lelalte două partide, cehoslovacul 
Vladimir Zednik l-a întrecut cu 7—6, 
6—3 pe Ion Țiriac, iar americanul Ed
die Dibbs a cîștigat cu 6—7, 6—4, 6—1 
în fața compatriotului său Tom Leo
nard.

în sferturile de finală ale turneului 
internațional feminin de tenis de la 
Chicago, jucătoarea engleză Virginia 
Wade a învins-o cu 7—6, 2—6, 6—4 
pe Lesley Hunt (Australia), iar ame
ricana Billie Jean King a eliminat-o 
cu 6—3, 6—2 pe compatrioata sa 
Laura Dupont. Mai sînt calificate in 
semifinale tenismanele americane 
Chris Evert și Rosemary Casals.

tv______
PROGRAMUL I

1.30 Deschiderea programului 
• Gimnastica pentru toți.

8,40 Cravatele roșii... din județul 
Hunedoara.

9,35 Film serial pentru copil : 
„Comoara din 13 case". Epi
sodul V.

10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11,45 Bucuriile muzicii. Concert de 

gală cu orchestra Filarmoni
cii din Dresda. Dirijor : prof. 
Rudolf Neuhaus.

12.30 De strajă patriei. 
13,00 ALBUM DUMINICAL.
16,25 Ctntare patriei — concurs co

ral interjudețean. Participă : 
corul Școlii generale nr. 3 
Alba Iulia ; corul de femei al 
Căminului cultural din comu
na Cobadin, județul Constan
ța ; corul de cameră al Uni
versității din Timișoara ; co

rul Institutului de marină 
„Mircea cel Bătrîn".

18,00 Campionatul mondial de 
handbal masculin : România 
— Suedia.. Transmisiune di
rectă de la Schwerin.

19.15 Lumea copiilor. •
19,30 Telejurnal • Săptămîna po

litică internă și internațională 
în imagini.

30,00 Reportajul săptămînii : „Toți 
copiii din lume...".

20,20 Film artistic : „Regina fecioa
ră". Cu : Bette Davis, Richard 
Todd, Joan Colins. Regia : 
Henry Koster. Premieră pe 
țară.

21,50 - 3 + 1 -= Corina Chirlac, 
Olimpia Panciu, Mihai Con- 
stantinescu șl... debutantul 
Cezar Tătarii.

22.15 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II

10,00 — 11,45 Concert extraordinar 
Ion Voicu. Acompaniază or
chestra simfonică a Filarmo
nicii „George Enescu". Diri
jor : Mircea Crlstescu. In 
program : Concertul în la 
minor pentru vioară și or
chestră de Bach : Concertul 
In mi minor pentru vioară și 

orchestră de Mendelsohn- 
Bartholdy ; Concertul in re 
major pentru vioară și or
chestră de Brahms. In pau
ză : Viața muzicală în actua
litate.

20,00 Film serial : „George".
20,25 De pe scenele lirice ale țării. 

Opera „Ion Vodă cel Cum
plit" de Gh. Dumitrescu 
(partea I). în rolurile princi
pale : Gheorghe Crăsnaru, 
Iulia Buciuțeanu, Constantin 
Iliescu, Constantin Gabor, 
Cornelia Pop. Conducerea 
muzicală : Anatol Chisadjl. 
Regla 'artistică : George Teo- 
dorescu.

21,10 Film serial : „Columbo".

cinema
• Proprietarii : SCALA — 9.15;
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15;
20,30.
• Dincolo de nisipuri : CAPITOL 
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.

• Veronica se întoarce : LUMINA 
— 9; 11,15: 13.30,
• Oamenii de pe „Flamingo" : 
LUMINA — 16; 18.30; 20,45.
• Program de desene animate 
pentru copii j DOINA — 9,30; 11;
12.30.
o Trimestrul Vî DOINA — 14; 
16; 18.
• Idiotul : DOINA — 20.
• Cidul : PATRIA — 9; 12,45;
16,30: 20,15.
• Misterioasa prăbușire ; GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, VOLGA — 10; 12,45, 15,15; 
17,45: 20,15, GLORIA — 8,45; 11,15; 
13,30; 15,45: 18,15; 20,30.
• întoarcerea lui Magellan : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30, BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
• Chemarea străbunilor : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI - 
8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21. FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
O Trecătoarele iubiri : BUCEGI — 
15,30; 18; 20.15, DRUMUL SĂRII — 
15,30: 18; 20.15.
• Omul cu creierul transplantat : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.

• Capcana : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15, FERENTARI — 15,30; 18; 
20,15, COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Domnișoara Streap-Tease — 
14,30; 16,30; 18,45, Madame Du- 
bary ; Carmen — 20,45 : CINE
MATECA (sala Union).
• Aurul negru din Oklahoma :
FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; . 21, MODERN — 8,45; 11,
13,30; 16; 18,30; 21.
• Dosare de mult uitate : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Semurg, pasărea fericirii : RA
HOVA — 18; 20.
• Cojocelul fermecat : RAHOVA
— 14; 16.
• Marele vals : GIULEȘTI — 10; 
16; 19.
• Coloana de la miezul nopții : 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• Insula misterioasă : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15. FLACARA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20,15.
• Nu trișa, dragă î PACEA — 
15,30; 17,45; 20.
• Joe Kidd : LIRA — 15,30; 18;
20,15; ARTA — 15,30; 18; 20,15.
e Cercul : PROGRESUL — 16;
18; 20.
• Aventura lui Darwin : FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Misiunea secretă a maiorului

Cook : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,30: 18; 20,15.
• Luna furioasă : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul ; POPULAR — 10; 
15,30; 19.
• Judo : MOȘILOR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.
• Fantoma lui Barbă Neagră ; 
MUNCA — 16; 18; 20.
• O floare și doi grădinari : 
AURORA — 9; 12,15; 16; 19,30.
• Articolul 420 î CRÎNGAȘI — 
15,30; 19.

teatre

George Enescu — 3 Suite pentru 
orchestră — 20.
• Opera română : Motanul Încăl
țat — 11, Mandarinul miraculos ; 
Sărbătoarea primăverii — 19.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 10,30, Spune Inimioară, 
spune — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Coana Chirlța — 10,30, Simfonia 
patetică — 19,30, (sala Comedia) : 
Părinții teribili — 10,30, Moartea 
ultimului golan — 13.30, Dulcea 
pasăre a tinereții — 19,30.
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 10, Nicnic — 15, O 
noapte furtunoasă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Intre noi doi n-a fost 
decît tăcere — 10, Casa de mode
— 15, Leonce și Lena — 20, (sala 
Studio) : Noile suferințe ale tină- 
rului ,.W“ — 10, A douăsprezecea 
noapte — 15, Valentin și Valentina
— 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon t — 10,30, Philadelphia, ești 
a mea ! — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
10, Paradisul — 19,30, (sala Stu
dio) : Gaițele — 16, Hotelul aste
nicilor — 20.

• Teatrul Giulești : Scufița roșie 
— 10, Comedie cu olteni — 15 
...Eseu — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzei) : Scufița 
cu trei iezi — 10, Nota zero la 
purtare — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
clntec — 11, (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 11.

• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 _ 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Reflectorul re
vistei — 10; 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
16,30; 19,30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 10; 16; 19,30.

• Teatrul evreiesc de stat : A
fost odată un băiat 0 fată —
19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara-
giale" : Labdacizli — 20.
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Cuvin tul tovarășului Nicolae Ceaușescu
•(Urmare din pag. I)

Ținind seama de marile transfor
mări care au loc pe plan Internațio
nal, de intensificarea luptei popoare
lor, a maselor populare pentru o po
litică nouă, de egalitate și respect 
Intre națiuni, avem convingerea eă 
sint create condiții mal bune pentru 
desfășurarea cu succes a luptei de 
eliberare națională in Angola, precum 
și a luptei pe care o duc alte mișcări 
de eliberare națională.

Fără îndoială că desfășurarea eu 
succes a luptelor de eliberare națio
nală, schimbările pe plan Internațio
nal presupun întărirea colaborării șl 
unității tuturor forțelor antiimperia- 
liste, atît pe plan național, eît și pe 
plan internațional. Pornind de la a- 
ceste considerente. Partidul Comu
nist Român se pronunță in mod ferm 
pentru Întărirea acestei colaborări, 
consideră că trebuie să se acționeze 
cu hotărire pentru unitatea forțelor 
naționale antiimperlaliste, progresis
te, din fiecare (ară, pentru Întărirea 
colaborării și solidarității forțelor

progresiste, antiimperlaliste pe plan 
internațional.

Avem deplina convingere că, acțio- 
nînd unite și cu fermitate, forțele 
progresiste antiimperlaliste vor pu
tea obține victorii tot mai mari, atit 
pe plan național, cit fi pe plan inter
național. Sintem convinși că intr-un 
viitor nu prea îndepărtat poporul an
golez iși va cuceri independența na
țională, se vor crea condiții pentru a 
trece la dezvoltarea sa economlco- 
soclală independentă. Știm că in a- 
ceastă luptă Mișcarea Populară pen
tru Eliberarea Angolei are un rol de
osebit de important și ii dorim suc
ces deplin.

Vă urăm dumneavoastră, tuturor 
luptătorilor pentru independența na
țională angoleză succese tot mai 
mari I Urăm poporului angolez să 
obțină independența, spre a putea 
trece la dezvoltarea economico-soela- 
lă de-sine-stătătoare !

Urăm să se dezvolte continuu co
laborarea și solidaritatea dintre 
Partidul Comunist Român și Mișca
rea Populară pentru Eliberarea An
golei, dintre popoarele noastre 1 
(Aplauze).

Cuvintul tovarășului Âgostinho Neta
(Urmare din pag. I)

Firește, o condiție foarte importan
tă a victoriei este întărirea unității 
forțelor naționale. In prezent, noi 
sintem foarte convinși de acest ade
văr și vom acționa, fără îndoială, 
pentru ca această unitate să se În
făptuiască la noi cit mai curind cu 
putință. Noi am luptat și activat pen
tru unitate incă de la întemeierea 
mișcării noastre și vom continua să 
mergem pe acest drum. Firește, ina
micul folosește uneori forme foarte 
subtile pentru a dezbina, pentru a 
diminua, a, fragmenta forțele oare 
luptă — fie pe plan internațional, fie 
la nivel național. Vigilența militanți-

lor noștri, vigilența pe plan Interna
țional no va ajuta să vedem care sint 
forțele reale și care sint forțele false 
introduse împotriva noastră de către 
dușman.

Doresc să vă felicit pentru succe
sele obținute de către națiunea dum
neavoastră in domeniul dezvoltării 
țării, pentru construirea României 
socialiste, care este una dintre cele 
mai importante baze de sprijin pen
tru lupta noastră de eliberare.

Nu ascundem profunda noastră 
prietenie ți profunda noastră solida
ritate cu poporul român, cu Partidul 
Comunist Român și cu dumneavoas
tră, stimate tovarășe Ceaușescu. 
(Aplauze).

Plecarea din București
Simbătă după-amiază a părăsit 

Capitala delegația Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei, conduSS 
de tovarășul dr. Âgostinho Neto, pre
ședintele M.P.L.A., care a făcut o 
vizită în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Paiva Magalhaes Francisco, 
Jose Condesse, membri ai Comitetu
lui Director al M.P.L.A., coman
dant Ananias Escorcio și Dianden- 
gue Jose, șeful secției administra
tive a M.P.L.A.

La plecare, pe aeroportul Otopenî, 
delegația a fost salutată de tovară
șii Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, «ecretar al C.C. 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
C.C. al 
Coman, 
rinescu, 
activiști

Erau
Maria Mambo, reprezentanții perma- 
nenți ai M.P.L.A. la București.

(Agerpres)

Executiv,
«ecretar al C.C. al 

Ștefan Andrei, secretar al 
P.C.R., general-colonel Ion 
Ghizela Vass șl Teodor Ma- 
membri ai C.C. al P.C.R., de 
de partid.
de față Antonio Franța și

în Capitală a avut loc, simbătă 
dimineața, plenara Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii din Re
publica Socialistă România, în cadrul 
căreia au fost analizate activitatea 
desfășurată de C.N.A.P. în 1973 și 
planul de muncă pentru

Au participat membri 
lui, academicieni și alți 
cultură, reprezentanți 
țiilor de masă și obștești, 
didactice, muncitori, reprezentanți ai 
cultelor, pensionari.

Lucrările plenarei au fost deschise 
de prof. univ. dr. Tudor Ionescu, pre
ședintele C.N.A.P.

Darea de seamă asupra activității 
desfășurate de C.N.A.P. in 1973 a fost 
prezentată de Sanda Rangheț, secre
tar al comitetului. Cei prezenți au 
fost informați despre acțiunile orga
nizate de C.N.A.P. și organismele 
sale județene, municipale și orășe
nești pentru popularizarea în mase a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru și asupra par
ticipării reprezentanților comitetului 
la diferite reuniuni 
tema păcii.

Planul de muncă 
a fost prezentat de 
Serafin, secretar al

Pe marginea dării de seamă și a 
planului de muncă au luat cuvintul 
numeroși participant!, care au a- 
probat activitatea desfășurată de 
C.N.A.P. și au făcut propuneri pen
tru îmbunătățirea ei în viitor.

acest an. 
ai comitetu- 

oameni de 
ai organiza- 

cadre

internaționale pe

pe anul în curs 
tovarășul George 
comitetului.

Populară Ungară

DECLARAȚIA COMUNĂ Plecarea unei delegații
cu privire la vizita in Republica Socialistă România a delegației

Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) al U.G. S. R. la lima

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a efectuat, 
Intre 27 februarie și 2 martie 1974 — 
la invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Ungare, Jend Fock — o vizită 
lă de prietenie In Republica 
Iară Ungară.

Președintele Consiliului de 
tri al Republicii Socialiste România 
a fost primit de Jănos Kădăr. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, șl de Păi Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al Republi
cii Populare Ungare.

Cei doi șefi de guverne s-au in
format reciproc asupra mersului 
construcției socialismului în țările 
lor, au trecut în revistă stadiul ac
tual al relațiilor bilaterale dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară, au examinat 
posibilitățile de dezvoltare multila
terală in continuare a acestora și au 
efectuat un schimb de păreri pri
vind probleme actuale internaționale 
de interes comun, îndeosebi în ceea 
ce privește securitatea1 și cooperarea 
europeană.

Prim-miniștrii au acordat o deose
bită atenție relațiilor dintre cele 
două țări și au constatat evoluția po
zitivă a colaborării frățești dintre 
Republica Socialistă România ți Re
publica Populară Ungară. Ei au sub
liniat necesitatea dezvoltării în con
tinuare a relațiilor politice, economi
ce și culturale dintre cele două țări 
și popoare în spiritul celor conve
nite in februarie 1972 de către dele
gațiile de partid și guvernamentale

Populare 
oficia- 
Popu-

Miniș-

conduse la nivelul cel mai înalt, în 
conformitate cu prevederile Tratatu
lui de prietenie, colaborare fi asis
tență mutuală româno-ungar.

Părțile au subliniat că este nece
sar să se folosească șl în continuare 
toate posibilitățile pentru extinderea 
colaborării între popoarele celor două 
țări vecine și socialiste, pentru des
tinderea internațională, pentru pace 
și întărirea unității țărilor socialiste.

Cel doi șefi de guverne consideră 
importante pentru dezvoltarea rela
țiilor economice dintre cele două țări 
convențiile semnate cu prilejul vizi
tei privind cooperarea, specializarea 
și livrările reciproce în domeniul 
chimiei și colaborarea tehnico-știin- 
țifică în domeniul transporturilor fi 
telecomunicațiilor.

Prim-miniștrii au efectuat un 
schimb de vederi privind problemele 
colaborării economice a celor două 
țări pe termen lung în spiritul pro
gramului complex adoptat la cea de-a 
25-a sesiune C.A.E.R., precum șl în 
legătură cu coordonarea planurilor 
naționale de dezvoltare economică pe 
perioada 1976—1980.

Convorbirile s-au desfășurat !ntr-o 
atmosferă cordială, de prietenie fi 
de Înțelegere reciprocă.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare, Jena 
Fock, invitația de a face o vizită ofi
cială de prietenie în Republica So
cialistă România. Președintele Jen8 
Fock a acceptat cu mulțumiri Invi
tația:

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o dele
gație a Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei, condusă de dr. 
Âgostinho Neto, președintele 
M.P.L.A., a efectuat, între 25 fe
bruarie și 2 martie 1974, o vizită de 
prietenie în Republica Socialistă 
România.

în cursul vizitei au avut loc con
vorbiri între o delegație a Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și delegația 
Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei, condusă de tovarășul A- 
gostinho Neto, președintele M.P.L.A. 
Din delegația P.C.R. au făcut parte 
Gheorghe Pană, membru al Comita
tului ExecfitîV, al Pră'ziditflui Per
manent, ș^crelar . al C,Q- al P.C.R.. 
Cornel Burtica, membru / supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. ăl P.C.R., general-colonel 
Ion Coman, Ghizela Văss și Teodor 
Marinescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.Q.R. Din delega
ția M.P.L.A. au făcut parte Paiva 
Magalhaes Francisco și Jose Condes
se, membri ai Comitetului Director 
al mișcării, comandant Ananias 
Escorcio, Diandengue Jose, șeful 
secției administrative a M.P.L.A. Au 
participat, de asemenea, Antonio 
Franța și Maria Mambo, reprezen
tanți permanenți ai M.P.L.A. la 
București.

Convorbirile au prilejuit 0 trecere 
în revistă a evoluției relațiilor bila
terale de prietenie, colaborare și so
lidaritate militantă între P.C.R. și 
M.P.L.A., între poporul român și po
porul angolez, după vizita în Româ
nia, în februarie 1973, a delegației 
M.P.L.A., condusă de dr. Âgostinho 
Neto. Totodată, s-a efectuat un 
schimb de informații și de păreri a- 
supra unor probleme de interes co
mun privind activitatea P.C.R. și a 
M.P.L.A., precum și cu privire la 
unele probleme actuale ale situației 
internaționale, ale luptei anticolo- 
niale, antirasiste și antiimpetialiste, 
pentru independența șl progresul 
economic și social al tuturor popoa
relor.

în spiritul solidarității care a ani
mat și animă relațiile dintre P.C.R. 
și M.P.L.A., dintre cele două po
poare, secretarul general al P.C.R. 
a asigurat conducerea M.P.L.A. 
că Republica Socialistă România 
va acorda, în continuare*  Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei 
și poporului angolez luptător Între
gul său sprijin, sub toate formele, in 
toate domeniile luptei sale pentru 
eliberare națională — politic, diplo
matic, moral și material — pentru a 
accelera victoria luptei populate îm
potriva dominației străine și consti
tuirea Angolei ca stat național, liber 
si independent.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat M.P.L.A., tuturor luptătorilor 
anticolbnialiști succes deplin în lupta 
pentru eliberare națională, a trans
mis tuturor combatanților și patrioți- 
lor angolezi un salut frățesc, împre
ună cu asigurarea că au în poporul 
român, în comuniștii români prieteni 
de i ădejde în toate împrejurările.

Tovarășul Âgostinho Neto a înfă
țișat evoluția actuală a luptei 
M.P.L.A. pentru eliberarea de sub 
jugul colonialismului portughez, pe 
plan politic și militar, evidențiind 
hotărirea patrioților angolezi de a 
intensifica confruntarea cu forțele 
colonialiste, pe toate fronturile de 
luptă, în vederea obținerii victoriei 
finale. El a subliniat, de asemenea, 
manevrele colonialiste și imperialis
te, vizînd distrugerea M.P.L.A. și In
troducerea unor noi forme de domi
nare a popoarelor colonizate. Tot
odată, conducătorul delegației 
M.P.L.A. a subliniat aprecierea deo
sebită de care se bucură interesul și 
sprijinul constant, activ, pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, Partidul 
Comunist Român, poporul român le 
manifestă față de lupta justă a po
poarelor aflate sub dominația colo
nială, pentru eliberarea deplină și 
dezvoltarea lor independentă. El a 
exprimat mulțumirile și recunoștința 
poporului său, ale combatanților 
anticolonialiști pentru solidaritatea 
frățească manifestată de România 
socialistă, pentru sprijinul militant, 
multilateral și consecvent acordat 
poporului angolez — atît direct, pe

M.P.L.A.

Mișcări)

calea bilaterală, cit și în cadrul dife
ritelor organizații și reuniuni in
ternaționale.

Dr. Âgostinho Neto a subliniat sa
tisfacția de a constata că punctele 
de vedere ale P.C.R. și M.P.L.A. 
coincid și a reafirmat hotărirea de a 
acționa în comun cu România so
cialistă pentru înfăptuirea indepen
denței Angolei, a celorlalte țări care 
se mai află sub dominația colonială.

Președintele M.P.L.A. a exprimat, 
de asemenea, solidaritatea deplină a 
M.P.L.A. cu poporul român, căruia 
i-a adresat vii felicitări pentru re
marcabilele realizări înfăptuite, 
urările ca România socialistă să in- ' 
registreze, în continuare, succese in 
toate sectoarele. El a apreciat că re
zolvarea problemelor construcției so- . 
cietății noi în Tțdiri&n’ia ajută . lo’ț1- ' 
odată celorlalte’ ,‘popbâre ' ffle lumii,' ‘ 
vine și in sprijinul' poporului ango
lez.

Conducătorii P.C.R. și M.P.L.A. au 
subliniat caracterul deosebit de po
zitiv al profundelor mutații politice 
și sociale care au loc In lume, marile 
schimbări în raportul de forțe pe 
plan internațional în favoarea fron
tului antiimperialist, a luptei gene
rale împotriva imperialismului, colo
nialismului, neocolonialismului și dis
criminării rasiale, /afirmarea tot mal 
hotărîtă a popoarelor în Viața inter
națională, a voinței lor de a-și ho
tărî în mod suveran destinele.

în acest cadru, ambele părți și-au 
reafirmat solidaritatea militantă cu 
eforturile și lupta popoarelor afri
cane pentru eliminarea definitivă a 
colonialismului de pe pămintul Afri
cii. Ele au salutat cu profundă satis
facție progresele însemnate obținute 
de mișcările de eliberare din Mo- 
zambic, Guineea-Bissau, Namibia, 
Zimbabwe și Africa de Sud și din 
celelalte teritorii coloniale Împotriva 
dominației străine, pentru afirmarea 
dreptului sacru al fiecărei națiuni de 
a trăi într-o societate liberă și inde
pendentă, de a se bucura de o viață 
demnă și prosperă. Totodată*  ele au 
condamnat cu tărie politica nefastă 
a regimurilor rasiste minoritare din 
Africa de Sud și Rhodesia, care În
cearcă să înăbușe cu forța așpira- 
țiile spre autodeterminare ale aces
tor popoare oprimate.

Ambele părți au relevat că lupta 
poporului portughez contra războiu
lui colonial și împotriva fascismului 
constituie un element important al 
procesului de, decolonizare.

P.C.R. și M.P.L.A. consideră că în 
dezvoltarea situației internaționale 
din zilele noastre, lupta pentru eli
berare națională, pentru lichidarea 
colonialismului și neocolonialismului 
ocupă un loc deosebit de însemnat. 
Ambele părți apreciază că schimbă
rile intervenite în viața internațio
nală, accentuarea luptei popoarelor 
pentru eliminarea dominației străine 
au creat condiții mai favorabile pen
tru dezvoltarea cu succes a luptei 
anticoloniale. în acest cadru, părțile 
ău scos în evidență importanța unei 
Strînse colaborări intre toate forțele 
naționale ale poporului angolez pen
tru înfăptuirea cît mai grabnică a 
victoriei hotărîtoare împotriva domi
nației coloniale.

în cursul convorbirilor s-a subli
niat că în etapa actuală colaborarea 
directă și strînsă a forțelor care se 
pronunță șl acționează pentru lichi
darea asupririi coloniale portugheze 
prezintă o importanță majoră. în de
plin consens s-a evidențiat că pro
blema fundamentală care se pune 
astăzi este îmbinarea eforturilor tu
turor forțelor hotărîte să participe la 
scuturarea jugului colonial, pe dea
supra oricăror deosebiri de păreri cu 
privire la dezvoltarea viitoare a ță
rilor aflate sub dominația colonială.

Pentru atingerea acestui scop, păr
țile consideră că ar trebui să se 
ajungă la o coordonare, între toate 
forțele patriotice, a luptei în vederea 
eliberării naționale, la o colaborare 
activă pe plan militar, politic și di
plomatic, care să concentreze efortu
rile tuturor combatanților anticolo
nialiști în direcția înfăptuirii obiec
tivului central actual: cucerirea li
bertății și independenței.

Părțile consideră că, în fața opo
ziției înverșunate și a manevrelor de 
tot felul întreprinse de cercurile im
perialiste și colonialiste care nu vor 
să cedeze pozițiile pe care le mai 
dețin în Africa, mișcările de elibe
rare națională trebuie să iși întăreas
că vigilența și, totodată, să stăpîneas-

că și să folosească, simultan sau 
combinat, cele mai variate forme de 
luptă — militare, politice șl diplo
matice. S-a accentuat că obținerea 
de succese hotărîtoare în lupta pen
tru eliberarea națională presupune in
tensificarea luptei maselor populare 
prin toate mijloacele, inclusiv cele 
armate.

Reafirmînd că lupta armată ră- 
mîne o formă deosebită a acțiunii 
eliberatoare, in condițiile actuale ale 
colonialismului, cele două părți con
sideră că între acțiunile militare și 
lupta politică a maselor populare 
trebuie să existe o strinsă coordo
nare; ele au apreciat că insăși dez
voltarea luptei pe plan militar este 
condiționată de intensificarea luptei 
politice de mașă. Ș-a reliefat, tot- 
odată^ că lupta polilică constituie o 

", latura foarte importantă1 a cauzei eli
berării naționale, că aceasta joacă un 
rol de seamă, în prezent, atit pe plan 
african, cit și în întreaga viață in
ternațională și trebuie folosită mai 
larg, mai intens, cu mai multă fer
mitate.

P.C.R. și M.P.L.A. au relevat, în 
același timp, necesitatea intensificării 
luptei politice pe plan internațional. 
Ele au accentuat rolul deosebit de 
important al sprijinului acordat de 
țările socialiste popoarelor aflate în 
luptă pentru eliberare și Independen
ță națională, împotriva colonialismu
lui. Ele au evidențiat rolul activ pe 
care îl pot avea în sprijinirea luptei 
anticoloniale țările africane, organi
zațiile regionale, precum și necesita
tea întăririi legăturilor de solidari
tate și sprijin cu popoarele Americii 
Latine, a extinderii ajutorului politic 
și material pe care il pot da unele 
cercuri politice realiste, democratice 
din țările Europei occidentale. Am
plificarea acțiunilor politice externe 
ar fi de natură să influențeze pozitiv 
lupta forțelor patriotice din Interior, 
să determine creșterea influenței 
mișcărilor de eliberare în rîndul ma
selor populare și să ducă la intensi
ficarea acțiunilor militare.

O asemenea abordare a probleme
lor decolonizării este confirmată de 
proclamarea independenței Republi
cii Guineea-Bissau, de faptul că in 
rezoluțiile adoptate de O.N.U., de 
alte organizații internaționale, miș
cările de eliberare națională din te
ritoriile aflate sub dominație portu
gheză au fost recunoscute ca singu
rele reprezentante autentice ale po
poarelor respective. în acest context, 
P.C.R. și M.P.L.A. au evidențiat 
importanța hotărîrilor și acțiunilor 
practice întreprinse in cadrul Orga
nizației Unității Africane.

Procedî-nd la o trecere in revistă a 
evoluției 
cretarul 
ședințele 
adincirea 
avut loc 
conturarea unui nou curs în relațiile 
internaționale — cursul spre destin
dere și colaborare. Masele populare, 
forțele păcii și progresului militează 
împotriva vechii politici de domina
ție și dictat a Imperialismului și co
lonialismului, promovează activ și 
energic o politică nouă, bazată pe 
respectarea dreptului popoarelor la 
existență liberă șl independentă, ac
ționează pentru așezarea relațiilor 
dintre toate statele, indiferent de 
mărime, potențial, nivel de dezvol
tare sau sistem social, pe temeiul 
principiilor egalității în drepturi, ne
amestecului 
avantajului reciproc, 
forței sau amenințării 
Pentru continuarea 
acestui curs, care 
ceput, este necesar 
mai puternic rolul 
activă a tuturor 
mijlocii și mici —

situației internaționale, se- 
general al P.C.R. și pre- 
M.P.L.A. au constatat că. 
proceselor pozitive care au 
în ultimii ani au dus la

în treburile interne și 
al nefolosirii 

cu forța, 
și consolidarea 

este abia la în
să se afirme tot 
și participarea 

Statelor — mari, 
_____ _ _ în reglementarea 
problemelor care frâmîntă omenirea, 
să se asigure o democratizare reală 
a relațiilor internaționale, să fie am
plificată și intensificată contribuția 
opiniei publice, a popoarelor în de
terminarea unor soluții conforme cu 
interesele tuturor națiunilor.

P.C.R. și M.P.L.A. au apreciat de 
comun acord că țările din Africa, 
Asia și America Latină, care militea
ză pentru o dezvoltare independentă, 
constituie un element hotărîtor al 
luptei împotriva imperialismului și 
colonialismului, că ele' pot aduce o 
contribuție deosebită la promovarea 
noilor principii ale raporturilor din
tre state si au evidențiat justețea 
luptei acestor state pentru lichidarea

subdezvoltării, pentru asigurarea 
dreptului lor legitim de a folosi, 
fără nici un amestec străin, patrimo
niul național în interesul propriu. în 
acest cadru, s-a relevat necesitatea 
unei abordări noi a problemelor 
energiei și materiilor prime. în gene
ral a raporturilor dintre țările dezvol
tate și țările în curs de dezvoltare, 
care să urmărească reducerea trep
tată a decalajului dintre ele, să 
așeze raporturile internaționale pe 
principiile egalității în drepturi, e- 
chității depline și respectului re
ciproc.

Părțile au salutat eforturile depuse 
pentru crearea unui sistem de secu
ritate și colaborare în Europa, 
prin adoptarea unui ansamblu de an
gajamente și măsuri concrete care 
să ducă la eliminarea^definitivă -a « 

■ Oricărei ___ ,L‘
forței sau amenințării cu forța in re
lațiile dintre statele continentului și 
să asigure dezvoltarea liberă și su
verană a fiecărei țări, precum și co
laborarea fructuoasă între ele pe te
meiul principiilor dreptului interna
țional. Ele și-au exprimat speranța 
că actualele lucrări ale conferinței 
europene vor marca un pas impor
tant în această direcție, contribuind, 
totodată, la dezvoltarea unor relații 
pașnice, constructive între statele eu
ropene și țările de pe alte conti
nente, la promovarea cauzei gene
rale a independenței, colaborării și 
păcii în întreaga lume.

Ambele părți apreciază că lichida
rea focarelor de încordare și con
flict care mai persistă în diferite 
părți ale lumii reprezintă 0 condiție 
necesară a însănătoșirii climatului 
internațional în ansamblu. Ele și-au 
exprimat satisfacția față de progre
sele obținute pe calea restabilirii 
păcii în Indochina, după încheierea 
acordurilor referitoare la Vietnam și 
Laos, au reafirmat sprijinul lor față 
de lupta de eliberare a poporului din 
Cambodgia sub conducerea G.R.U.N.C. 
și au evidențiat necesitatea unor 
noi măsuri care să asigure efectiv 
popoarelor din această parte a lumii 
posibilitatea de a se dezvolta in con
diții de pace, conform voinței și as
pirațiilor lor.

Salutînd cu satisfacție pașii înainte 
tăcuți în direcția reglementării si
tuației din Orientul Mijlociu, prin 
recentul acord de dezangajare mili
tară, părțile au subliniat că asigura
rea unei păci drepte și trainice în 
Orientul Mijlociu se poate realiza 
numai prin retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocupate 
în urma războiului din 1987, prin 
crearea tuturor condițiilor necesare 
pentru ca fiecare stat din această 
zonă să aibă asigurate independența, 
suveranitatea și integritatea terito
rială, să-și poată centra efortu
rile în direcția dezvoltării lor e- 
conomico-sociale. O pace dreaptă și 
durabilă presupune, de asemenea, 
reglementarea problemei poporului 
palestinean, căruia să i se recunoas
că dreptul deplin de a-și hotărî pro
priul destin, în conformitate cu 
năzuințele sale naționale, inclusiv de 
a-și constitui un stat propriu, inde
pendent.

Părțile apreciază că problemele tot 
mai complexe ale vieții internațio
nale, interdependența lor crescindă 
pun în evidență necesitatea sporirii 
rolului și eficienței O.N.U., a celorlal
te organizații internaționale în afir
marea și apărarea dreptului tuturor 
popoarelor la existență liberă și inde
pendentă, împotriva politicii colonia
liste și neocolonialiste, pentru promo
varea unei largi colaborări între 
state pentru rezolvarea marilor pro
bleme ale umanității, în conjugarea 
eforturilor întregii comunități in
ternaționale pentru construirea unei 
lumi mai drepte, mai bune.

P.C.R. și M.P.L.A. au convenit să 
dezvolte șl să adîncească relațiile și 
colaborarea lor frățească în vederea 
înfăptuirii acestor nobile idealuri. în 
acest scop, ele au hotărît să-și inten
sifice conlucrarea atît pe plan bila
teral, cit și in domeniul vieții in
ternaționale, să întărească unitatea și 
solidaritatea cu forțele socialismului, 
democrației și progresului de pretu
tindeni, avînd convingerea că în a- 
cest fel slujesc promovarea cauzei 
întăririi și unității frontului antiim- 
perialist al popoarelor în lupta pen
tru pace, independență națională 
progres social în întreaga lume.

O delegație a Consiliului Central 
al U.G.S.R.," condusă de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., a 
plecat, simbătă dimineața, la Lima 
pentru a participa la lucrările celui 
de-al III-lea Congres national al 
Confederației Generale a Oamenilor 
Muncii din Peru (C.G.T.P.).

(Agerpres)
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Stațiune balneară Băile Hercu- 1 
lane anunță pentru acest an o 
seamă de noutăți, între care : 
mărirea capacității de cazare, de 
alimentație și tratament, spori
rea gradului de dotare și con
fort, extinderea și introducerea 
unor noi 
am aflat 
prinderii 
tovarășul 
tre noile 
introducerea curei de slăbire și 
ameliorarea stării nervoase.

Tot ca noutăți pentru acest 
an, rețin atenția amenajările 
pentru accesul ia punctele tu
ristice și de agrement din îm
prejurimi, ca de pildă spre 
platoul Coronini, care dispune 
de baze sportive și de agre
ment. De asemenea, va fi dat in 
folosință, modernizat și cu o ca
pacitate sporită, ștrandul sta
țiunii. La dispoziția oaspeților 
stațiunii se află două șalupe 
care îi poartă pe apele Cernei 
pînă în zona noului oraș Or
șova.

**

t** j
L

tratamente. După cum 
de la directorul între- 
balneare și de turism, 
Ilie Cristescu, prin- 
tratamente figurează

*

*

*

I
* 
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Primire la C. C. al P. C. R
Tovarășul Gheorghe Pană, membru 

al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit simbătă delegația 
Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia 
(U.S.I.), condusă de tovarășul Dușan 
Petrovici-Sane, președintele Consi
liului U.S.I.

La primire au participat tovarășul 
Mihai Dalea, membru supleant al

Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., și Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.

A fost, de asemenea, de față Petar 
Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București.

A avut loc, cu acest prilej, o con
vorbire care s-a desfășurat intr-a 
atmosferă cordială, prietenească.

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Pățan, ministrul comer
țului exterior, a primit, simbătă di
mineața, delegația de specialiști chi- 

. nezi, condusă de Tsao Lu, prim-ad-

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Partidului Comunist Român

DR. ÂGOSTINHO NETO 
președintele Mișcării Populare 

pentru Eliberarea Angolei

rării româno-chlneze în acest dome
niu, dezvoltarea relațiilor economice 
dintre cele două țări.

La întrevederi au fost preienți 
::i<0âe ; prip-adjunct al nîf-

istrujui industriei ușoare, alte per
soane oficiale.

A fost de fațâ Li Tin-ciuan, amba
sadorul R. P. Chineze la București.

nezi, condusă de Tsao Lu, prim-ad- Ni<x>lae; pripi-adjunct at nu-
■junct al ministrului industriei' ușoare nisțru)ti| industriei ușoare, alte per-

și alimentare din Republica Popu
lară Chineză. Au fost abordate diver
se aspecte ale colaborării și coope-

Un nou spital la Tirgoviște
Ieri, 2 martie, la Tirgoviște â fost 

dat in folosință un spital cu o ca
pacitate de 700 paturi. Noul edificiu, 
construcție cu șase niveluri funcțio
nale, dispune de secții specializate 
în boli interne, chirurgie, obstretică, 
ginecologie, nou născuți și pediatrie, 
de servicii tehnlco-medicale paracli- 
nice.

La construcția noului spital, dat în 
folosință cu șase luni mai devreme 
față de termenul planificat, au parti
cipat — alături de constructorii 
trustului „Carpați" București — 
cuitori din toate cele 69 comune
Județului, numeroși muncitori din 
întreprinderi și instituții, care 
efectuat peste 150 000 ore de muncă

10- 
ale

voluntar-patriotică, a căror valoare 
depășește un milion lei.

în imediata apropiere a spitalului 
se află în fază avansată de con
strucție o policlinică nouă (cu cabi
nete de consultații separate pentru 
adulți și copii, care este destinată să 
asigure o strînsă legătură între ser
viciile de diagnostic și tratament ale 
spitalului).

Constructorii și cadrele medicale, 
participanții la festivitatea de inau
gurare a spitalului din Tirgoviște au 
adoptat textul unei telegrame d« 
mulțumire, pe care au adresat-o con
ducerii superioare de partid, tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

au Constantin SOCI 
corespondentul „Scînteli'

REPUBLICA GUINEEA
Perla Africii occidentale

COORDONATE GEOGRAFICE. în 
nordul golfului Guineei se găsește 
țara cu același nume, care, pentru 
varietatea și frumusețea peisajului 
său, a fost denumită perla Africii 
occidentale. Suprafața sa de 
kmp este împărțită în

245 857 
. . __ ... patru

zone naturale. Tara de jos, o fișie 
îngustă și mănoasă, ce se întinde 
de-a lungul oceanului, Guineea de 
mijloc, așa-numltul „castel de apă" 
al Africii occidentale (de aici Izvo
răsc trei mari fluvii : Senegalul, 
Gambia și Nigerul), Guineea de sus, 
sau zona platourilor, și regiunea ma
rilor păduri.

traordinară, a proclamat independența 
țării. Acest act este urmat de o serife 
de măsuri pe linia consolidării tînă- 
rului stat. Sînt naționalizate băncile, 
Companiile de asigurare, de transport, 
de electricitate, de distribuire a apei, 
centrele culturale străine. încercînd 
să oprească acest curs, cercurile im
perialiste, împreună cu reacțiunea in
ternă, au organizat o serie de complo
turi ce urmăreau răsturnarea ordinii 
legale din țară, acțiuni care au cul
minat, în noiembrie 1970, cu o agre
siune directă. Mercenarii străini de-

POPULAȚIA depășește 5,2 milioa
ne locuitori și este alcătuită din mai 
multe grupuri etnice : șousson, pe
nei, tenda malinke și altele.

ISTORIA. Populația de pe aceste 
meleaguri s-a făcut cunoscută din cele 
mai vechi timpuri. Un grad ridicat 
de civilizație a fost atins în epoca 
imperiilor Ghana și Mali, ultimul a- 
vînd capitala la Niani, pe cursul su
perior al Nigerului, în raza actualului 
teritoriu guineez. în urma unei pu
ternice răscoale a populației din zona 
Guineei de mijloc a luat ființă un 
stat independent. Spre sfîrșitul seco
lului al XIX-lea, acest stat devine 
protectorat francez. Pe parcursul în
tregii perioade a colonialismului, po
porul guineez a luptat cu înverșunare 
pentru cucerirea independenței. După 
cel de-al doilea război mondial, în 
condițiile avîntului mișcării de eli
berare națională din Africa, în Gui
neea lupta pentru libertate capătă un 
caracter din ce în ce mai organizat, 
în anul 1947 a fost creat Partidul De
mocratic din Guineea, sub conducerea 
căruia masele populare organizează 
acțiuni de împotrivire față de ad
ministrația colonială. La referendu
mul din 28 septembrie 1958, majori
tatea zdrobitoare a poporului gui
neez — 98 la sută — se pronunță 
pentru crearea unui stat independent, 
deziderat înfăptuit la 2 octombrie a- 
celași an, cînd Adunarea Teritorială 
a Guineei, convocată în ședință ex-

Documentar
barcați în Guineea au primit o ri
postă hotărîtă din partea poporului 
guineez, care a dovedit în acest fel 
din nou că știe să-și apere indepen
dența cucerită prin numeroase sacri
ficii.

ECONOMIA. „Independența politi
că — declara președintele Seku Ture 
— nu constituie decît o primă etapă a 
independenței naționale, care nu poa
te exista decit ca urmare a eliberării 
economice1*.  în Virtutea acestui crez 
politic, guvernul guineez a trecut la 
inventarierea bogățiilor naționale, la 
valorificarea lor. Prospecțiunile au 
scos în relief faptul că Guineea dis
pune de mari zăcăminte de bauxită, 
de rezerve apreciabile de minereu de 
fier, diamante, metale prețioase și 
un potențial energetic considerabil, 
toate acestea constituind o temelie 
solidă pentru făurirea unei economii 
naționale de-sine-stătătoare. Ca ur
mare a înfăptuirii programelor de 
dezvoltare, pe harta țării au apărut 
circa 40 de întreprinderi moderne, 
proprietate de stat.

De o atenție specială se bucură și • 
agrioultura, ramură de bază a econo
miei naționale, în cadrul căreia își 
desfășoară activitatea peste 80 la sută 
din populație. Politica agricolă a gu
vernului guineez are drept obiectiv

diversificarea culturilor, îmbunătă
țirea dotării tehnice. în rîndul țără
nimii se dezvoltă, în prezent, o am
plă mișcare cooperatistă. Și în, do
meniul învățămîntului, căruia i se 
acordă anual un sfert din bugetul 
țării,, s-au înregistrat importante 
realizări pe calea formării de cadre 
naționale proprii.

RELAȚIILE ROMANO-GUINEEZE. 
Poporul român a urmărit cu simpatie 
și și-a manifestat solidaritatea activă 
Cu lupta dreaptă a poporului guineea 
pentru independență și suveranitate, 
pentru dreptul de a fi stăpîn pe des
tinele și bogățiile sale, salutînd incă 
de la început apariția noului stat pe 
harta Africii. Animat de profunde 
sentimente internaționaliste, poporul 
român a condamnat cu hotărîre ac
țiunile imperialiste întreprinse Îm
potriva Republicii Guineeze.

Deși sînt situate la mii de kilo
metri depărtare, România și Guineea 
își dezvoltă continuu relațiile de co
laborare. O expresie a acestor rela
ții o constituie acordurile și înțele
gerile semnate între țările noastre 
privind colaborarea economică, teh- 
nico-științifică și culturală. Un factor 
stimulator al prieteniei și colaboră
rii dintre cele două țări îl constituie 
dezvoltarea colaborării între Partidul 
Comunist Român și Partidul De
mocrat din Guineea. Cu prilejul 
schimburilor de delegații de partid și 
guvernamentale s-a reliefat existen
ța unor largi posibilități pentru 
adincirea și extinderea raporturilor 
politice, economice, tehnico-științifi- 
ce și culturale între cele două țări 
și popoare.

De cea mai mare însemnătate pen
tru evoluția relațiilor româno-gui- 
neeze este apropiată vizită oficială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Republica Guineea, ca răspuns Ia in
vitația președintelui Seku Ture. 
Această vizită se înscrie în contextul 
dorinței comune a celor două țări și 
popoare de a amplifica raporturile 
bilaterale, în interesul reciproc, al 
cauzei colaborării și păcii în lume.

Augustin BUMBAC



viața internațională
CORESPONDENȚĂ DIN LIBERIA

„Este o mare bucurie pentru noi să primim
ORIENTUL

APROPIAT

Sesiunea Comisiei româno-polone 
de colaborare tehnico-științifică DE

vizita președintelui Nicnlae Ceausescu
Monrovia, capitala Liberiei — pri

ma republică independentă apărută 
pe harta Africii — cunoaște atmos
fera specifică din preajma marilor 
evenimente politice. Aici este aș
teptată cu deosebit interes și caldă 
simpatie sosirea președintelui Con
siliului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, care, la invitația 
președintelui William Olbertt jr., 
vor face o vizită oficială de priete
nie în' Liberia.

Despre pregătirile pentru acest 
important eveniment în relațiile ro- 
mâno-liberiene ne-au vorbit cu 
multă căldură oficialitățile liberiene, 
reprezentanți ai instituțiilor și or
ganelor guvernamentale, preocupate 
de definitivarea ultimelor detalii 
privind desfășurarea vizitei. Sem
nele pregătirilor apar reporterului 
la tot pasul. Marile bulevarde ce 
urcă spre colina Fort Norris, de 
unde vechiul far scrutează apele o- 
ceanului, iar obeliscul înălțat aici 
reamintește momentul istoric al în
temeierii Republicii Liberia, au 
arborat mii de stegulețe multico
lore, alcătuind un mare pavoaz pe 
care Liberia l-a ridicat, în semn de 
înaltă prețuire, în așteptarea vizitei 
președintelui Nicolae' Ceaușescu. 
Este un gest simbolic, un omagiu 
adus României, politicii sale de 
prietenie și colaborare, conducăto
rului statului român, a cărui prodi
gioasă activitate în slujba idealuri
lor de libertate, pace și progres, de 
înțelegere și colaborare între toate 
popoarele este și aici larg cunoscută 
și apreciată.

Alăturarea dintre drapelul trico
lor al României și cel al Liberiei, 
a cărui emblemă înfățișează un vas 
ancorat la țărm, în apropierea unui

plug care brăzdează pămîntul, apare 
ca un simbol cu sensuri profunde, 
evocind dorința de dezvoltare a unor 
raporturi prietenești între două po
poare caracterizate prin vocația lor 
pașnică.

în convorbirile cu personalități 
politice, cu exponenți ai opiniei pu
blice, ai cercurilor economice din 
Liberia se poate constata un inte-

Viu interes și 
intense pregătiri 

la Monrovia

res deosebit pentru apropiatele con
vorbiri la nivel înalt, aprecierea u- 
nanimă că ele vor marca un moment 
istoric în evoluția relațiilor româno- 
liberiene.

„Vizita președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, in Liberia este 
pentru noi un prilej de mare bucu
rie — ne-a declarat domnul Mckind- 
ley Deshield, secretar general al 
partidului „The True Whig Party", 
ministrul comunicațiilor. L-am cu
noscut pe șeful statului român cu 
ocazia unei vizite in țara dv. și 
am fost profund impresionat de 
personalitatea sa, de clarviziunea 
politică și înțelepciunea de care dă 
dovadă. Pot afirma că este unul 
dintre cei mai mari, mai apreciați 
lideri politici din Europa și din lu
me. Vizita pe care domnia sa o va 
efectua in Liberia deschide largi 
posibilități de colaborare în multiple

domenii de activitate. Vizitînd 
România am putut să-mi dau seama 
de progresele înregistrate in țara 
dv., ceea ce, consider, creează largi 
posibilități de cooperare. Am fost 
impresionat de nivelul de dezvol
tare al învățămîntului și educației — 
domenii în care cred că putem co
labora, Liberia avind o mare ne
voie de cadre calificate necesare 
progresului său. De asemenea, pri
vim cu interes experiența partidu
lui dv. in conducerea vieții econo
mice, sociale și politice și conside
răm. ca deosebit de utilă intensifi
carea contactelor dintre partidele 
noastre".

„Sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Liberia — ne spunea 
dl. A. Tolbert, cunoscută personali
tate politică fiberiană, vicepreședin
te al companiei „Lisco" — este o 
urmare a bunelor relații rornăno- 
liberiene. Dialogul la nivel înalt 
prezintă o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea relațiilor econo
mice dintre cele două țări. Intere
sul pentru România își găsește ex
plicația in faptul că poporul nostru 
nutrește o mare simpatie față de 
România, cunoaște și dă o înaltă 
apreciere activității depuse de con
ducătorul statului român. Așteptăm 
această vizită cu convingerea că ea 
va contribui la extinderea și inten
sificarea legăturilor de prietenie șl 
colaborare dintre țările și popoarele 
noastre". „Este un eveniment deo
sebit de important, pe care-l vom 
cinsti așa cum se cuvine — ne-a 
declarat dl. T. P. Swansen, di
rectorul plantației „Firestone". Vom 
face totul ca domnul președinte 
Ceaușescu să se simtă cit mai bine 
între noi".

I. SOCACIU

CAIRO 2 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar Sadat, l-a pri
mit simbătă pe Andrei Gromiko, 
ministrul afacerilor externe 
U.R.S.S., aflat 
la Cairo — 
T.A.S.S.

Președintele __  T......... „........
de externe sovietic au examinat un 
amplu cerc de probleme ale relații
lor dintre țările lor, făcînd, de ase
menea, un schimb de opinii în pro
blema asigurării păcii în Orientul 
Apropiat,

Andrei
afacerilor externe ai 

într-o vizită oficială 
informează agenția

egiptean și ministrul

*
Președintele Egiptului, Anwar Sadat, 

a avut convorbiri cu Robert McNa
mara, președintele Băncii Internațio
nale pentru Reconstrucție și Dezvol
tare (B.I.R.D.), aflat la Cairo pentru 
a examina cu oficialitățile egiptene 
perspectivele existente în vederea 
participării B.I.R.D. la unele proiec
te de dezvoltare economică a țării, 
în special la finanțarea lucrărilor de 

a Canalului Suez și la 
rețelei feroviare.

deblocare 
ameliorarea

DAMASC 
Kissinger și 
fez Al-Assad, 
israeliene privind dezangajarea for
țelor pe înălțimile Golan. Un purtă
tor de cuvînt oficial de la Damasc 
a declarat : „Aceste idei nu au fost 
acceptate, președintele Hafez AI- 
Assad prezentind, la rindul său, idei
le siriene asupra dezangajării. 
Henry Kissinger va examina aceste 
idei, în vederea continuării convor
birilor asupra dezangajării forțelor".

După convorbirile pe care le-a 
avut la Damasc, Henry Kissinger a 
sosit la Riad, unde a fost primit de 
regele Feisal.

2 (Agerpres). — Henry 
președintele Siriei, Ha- 

au discutat ideile

VARȘOVIA 2 (Corespondență de 
la Gh. Ciobanu). — Intre 28 februarie 
și 2 martie 1974 s-au desfășurat, la 
Varșovia lucrările sesiunii a 21-a a 
Comisiei româno-polone de colabo
rare tehnico-științifică.

In cadrul sesiunii s-a examinat 
modul de îndeplinire a hotărîrilor a- 
doptate la sesiunea precedentă, 
constatîndu-se rezultatele pozitive 
privind schimbul de specialiști în 
vederea cunoașterii experienței în 
producție și a realizărilor tehnico- 
științifice în probleme care intere
sează cele două părți.

Comisia a examinat, de asemenea, 
rezultatele colaborării tehnico-știin- 
țifice desfășurate nemijlocit 
unele ministere, organe 
organizații de cercetare 
similar din Republica 
România și Republica 
Polonă, constatînd dezvoltarea 
cestor relații.

S-a subliniat că, în perioada care 
a trecut de la sesiunea precedentă, 
au fost încheiate programe de coope
rare pentru realizarea unor lucrări 
de cercetare, îndeplinirea cărora a 
dus la obținerea unor rezultate po
zitive în construcțiile de mașini, e- 
lectronică, energie nucleară etc.

Comisia a stabilit noi teme de 
colaborare tehnico-științifică de inte
res pentru cele, două părți — în spe
cial în domeniul construcțiilor de 
mașini, tehnicii de calcul, electro
nicii, chimiei și agriculturii — ce ur
mează să fie realizate în anul 1974.

Cu prilejul sesiunii a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la direc
țiile și problemele principale ale co
laborării în cercetarea științifică și 
dezvoltarea tehnologică pe perioada 
1976—1980.

Au fost stabilite măsuri concrete 
pentru definitivarea obiectivelor 
cooperării pe perioada menționată,

precum și pentru îndeplinirea hotări- 
rilor adoptate la prezenta sesiune.

Protocolul sesiunii a 21-a a comi
siei a fost semnat din partea română 
de Mihai Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știință 
și' Tehnologie, iar din partea polonă 
de Tadeusz Podgorski, 
ministrului 
superior și

Lucrările 
atmosferă prietenească, de deplină 
înțelegere reciprocă.

intervenția șefului delegației române

O nouă propunere constructivă a R. P. D. Coreene; Premierul Messmer;

adjunct al
științei, învățămîntului 

tehnicii 
sesiunii au decurs într-o

Convocarea Conferinței politice 
consultative a Nordului și Sudului PENTRU FRANȚA”
PANMUNJON 2 (Agerpres). — La

ijQn s-a desfășurat, la cerere? 
l.p.D. Coreene, cea d'e-a 4-a 

a vicepreședinților Comiter 
coordonare Nord-Sud din

părții R 
întilnire 
tului de 
Coreea.

După 
A.C.T.C., 
președintele părții R.P.D. Coreene a 
cerut părții Coreei de sud să pună 
capăt activităților, de provocare și 
calomnii la adresa Coreei de nord, 
subliniind, totodată, necesitatea res
pectării spiritului declarației comune 
a Nordului și Sudului.

Evidențiind lipsa de temei a refu
zului constant al părții sud-coreen? 
de a se proceda la o reorganizare a 
Comitetului de coordonare pe baze 
largi, populare, vicepreședintele păr
ții R.P.D. Coreene a făcut o nouă 
propunere constructivă : în condițiile 
menținerii actualului Comitet de

cum relatează agenția 
în cadrul intilnirii, vice-

coordonare să se convoace o Con
ferință politică consultativă a Nor
dului Și Sudului cu participarea re
prezentanților tuturor partidelor po
litice, organizațiilor de masă și per
sonalităților de seamă ale tuturor pă
turilor sociale din cele 
ale Coreei fără deosebire 
gerile lor politice, care să dezbată 
modalitățile de realizare 
reuriificării naționale a Coreei.

★
DACCA 2 (Agerpres). — Cu pri

lejul unei întrevederi cu membrii u- 
nei delegații comerciale guverna
mentale a R.P.D. Coreene aflate în 
vizită la Dacca, primul ministru al 
statului Bangladesh, Mujibur Rah
man, a declarat că problema reuni- 
ficării Coreei trebuie reglementată 
de coreeni, fiind o problemă inter
nă a poporului coreean.

două părți 
de convin-

rapidă a

PARIS 2 (Agerpres). — Primul mi
nistru francez, Pierre Messmer, a de
clarat că amil 1974 va fi un ăn di
ficil pentru Franța și, în consecin
ță, a lansat un apel la sprijinirea 
noului său cabinet.

Messmer a precizat, de asemenea, 
că prima reuniune a noului guvern 
francez va avea loc săptămîna vii
toare și va dezbate problema ener
giei. El a subliniat că sarcina prio
ritară a noii echipe guvernamentale 
o constituie reglementarea proble
melor energetice și, în special, a e- 
fectelor creșterii prețului la petrol 
asupra prețurilor la gaz, electrici
tate și cărbune. „Este vorba de ho
tăriri care vor angaja viitorul 
Franței chiar și pe o perioadă mai 
îndelungată", a adăugat primul mi
nistru.

GENEVA 2 (Agerpres). — Pe baza 
progreselor realizate la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa in definirea elementelor care să 
fie cuprinse în documentele finale, 
joi și-a început activitatea, la Gene
va, organul de lucru care aristă co
mitetul de coordonare in examina
rea celui de-al patrulea punct al or
dinii de zi, urmările conferinței. La 
dezbateri au luat cuvîntul pînă acum 
reprezentanții a 11 state, care au e- 
vidonțiat importanta continuării e- 
forturilor îndreptate spre întărirea 
securității și dezvoltarea multilate
rală a cooperării pe continent.

Reprezentantul Cehoslovaciei a 
prezentat documentul de lucru de
pus de țara sa referitor la înființa
rea unui comitet de consultări, în 
cadrul căruia ar urma ca statele par
ticipante să realizeze schimburi de 
vederi, ca o completare la întrevede
rile ce se practică, curent, sub dife
rite forme, inclusiv pe plan bilateral.

Reprezentantul Iugoslaviei a rele
vat necesitatea stabilirii unui orga
nism permanent, care să permită 
continuitatea procesului de edificare 
a securității europene cu participarea 
tuturor statelor europene, S.U.A. și 
Canadei și pe baza normelor și re-

(---------------------------
WASHINGTON

A

Un cald omagiu la adresa

științei romanești
Revista „The Chemist" despre semnificația conferirii 
tovarâșei Elena Ceaușescu a titlului de membru 
de onoare al Institutului American al Chimiștilor

— e-
loc

Ziarul nostru a relatat, la 
timpul respectiv, despre 
solemnitatea conferirii to
varășei Elena Ceaușescu, 
doctor inginer, director ge
neral al Institutului cen
tral de cercetări chimice 
din București, a diplomei 
de membru de onoare al 
Institutului American al 
Chimiștilor (A.I.C.), 
veniment ce a avut
la sediul Academiei Na
ționale de Științe 
S.U.A. Acordarea 
tui înalt titlu, 
unei recunoașteri de sem
nificație internațională a 
meritelor omului de știință 
care aduce' o valoroasă con
tribuție la progresul cerce
tărilor în domeniul chi
miei, a constituit, in ace
lași timp, o mărturie a 
prețuirii de care se bucură 
știința românească, aportul 
ei la sporirea patrimoniu
lui științei universale.

Revista americană „THE 
CHEMIST", editată de In
stitutul American al Chi
miștilor — publicație de 
înaltă ținută științifică, cu 
o mare reputație atît în 
S.U.A. cît și pe plan inter
național — a consacrat a- 
cestui eveniment o suită de 
materiale.

în numărul recent apă
rut, revista publică un 
articol redacțional în care 
relevă faptul că tovarășa 
Elena Ceaușescu este pri
mul om de știință străin că-

din 
aces- 

semn al

ruia i se acordă această dis
tincție. „Titlul a fost confe
rit — se arată in articol — 
ca recunoaștere a distinsei 
sale capacități de conduce
re a unui prestigios institut 
de cercetări, a eminentelor 
sale studii asupra unor 
programe economice, socia
le și științifice, a contribu
țiilor sale remarcabile la 
evoluția științifică și pro
gresul învățămîntului nu 
numai in patria sa, ci și, 
în general, în lume". Re- 
ferindu-se la cuvîntul 
rostit cu prilejul ceremo
niei de președintele Insti
tutului American al Chi
miștilor, Ernest Gilmont, 
articolul relevă elogiile sa
vantului american la adre
sa activității depuse de 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
în calitatea sa de director 
al Institutului central de 
cercetări chimice 
București, precum 
realizărilor sale, larg recu
noscute în Europa,. Asia 
și America Latină. în a- 
cest sens, este evocat fap
tul că dr. Elena Ceaușescu 
a fost aleasă membru de 
onoare al Societății inter
naționale de chimie indus
trială, membru activ al 
Academiei de științe 
New York, membru 
onoare al Asociației 
miștilor și inginerilor 
miști din Costa 1 
membru de onoare al l 
siliului Universității

din 
și a

din 
i de 

chi- 
chi- 

Rica, 
Con-
cen-

trale din Ecuador și pro
fesor onorific al Universi
tății naționale tehnice din 
Lima.

Rălevînd 
American 
și-a mutat ___ .
din New York la Washing
ton pentru a putea colabo
ra mai bine cu celelalte 
instituții științifice din ca
pitala americană, articolul 
menționează că acest înalt 
for „a stabilit modalități 
pentru recunoașterea me
ritelor reprezentanților pro- 
eminenți ai profesiunii 
noastre, onorînd pe cei 
care înfăptuiesc o ope
ră de excepție". O distinc
ție majoră în acest sens o 
constituie titlul de mem
bru de onoare al Institu
tului American al Chimiș
tilor, conferit „acelora care, 
în virtutea serviciilor adu
se publicului sau profesiu
nii noastre și a realizări
lor profesionale, se afirmă 
într-un mod cu totul deo
sebit. Doamna Elena 
Ceaușescu este primul 
neamerican apreciat ca fi
ind corespunzător acestor 
criterii".

în paginile următoare, 
revista publică o notă bio
grafică a tovarășei Elena 
Ceaușescu și textul integral 
al cuvîntului ce l-a rostit 
la ceremonia înminării di
plomei. Cuvîntarea tovară
șei Elena Ceaușescu este

că Institutul 
al Chimiștilor 
recent sediul

publicată sub titlul : „Lau- 
teata îndeamnă la coopera
re" și este însoțită de o 
notă redacțională in care 
se arată : „Vă prezentăm 
traducerea cuvîntului de 
acceptare a,l dr. Elena 
Ceaușescu, rostit la dejunul 
oferit în onoarea sa de In
stitutul American al Chi
miștilor. Este semnificativ 
că doamna Ceaușescu s-a 
pronunțat cu fermitate în 
favoarea colaborării din
tre chimiștii și oame
nii de știință din toate, 
țările. Acest punct al dis
cursului a fost întîmpinat 
cu aplauze îndelungate, e- 
logiind faptul că oratorul 
recunoaște cerințe ale în
tregii lumi".

Revista publică, de ase
menea, în facsimil, 
scrisorii 
transmisă
Elena Ceaușescu conduce
rii institutului, după reîn
toarcerea în țară, numeroa
se fotografii de la fești

textul
de mulțumire, 

de tovarășa

vitate, precum și lista 
prestigioaselor personalități 
care au participat la deju
nul de la Academia Națio
nală de Științe a Statelor 
Unite, cu prilejul conferirii 
distincției.

Evocarea amplă a mo
mentului conferirii tovară
șei Elena Ceaușescu a di
plomei de membru de o- 
noare al Institutului Ame
rican al Chimiștilor, înalta 
apreciere dată de revista 
„The Chemist" acestui e- 
veniment și semnificației 
sale deosebite se înscriu 
ca un nou omagiu la adre
sa întregii științe româ
nești și a slujitorilor ei, a 
contribuției lor la colabora
rea prietenească între oa
menii de știință de pretu
tindeni, corespunzător as
pirațiilor de pace, colabora
re și progres ale tuturor 
popoarelor.

C. ALEXANDROAIE

y

între 
centrale și 

cu profil 
Socialistă 
Populară 

a-

a-gulilor democratice de procedură 
doptate la actuala conferință.

în același sens s-au pronunțat re
prezentanții Finlandei, U.R.S.S., Ci
prului, Norvegiei, Elveției. Spaniei 
și Poloniei.

în intervenția sa, șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a evidențiat importanța tre
cerii la examinarea aprofundată și 
detaliată a problemei urmărilor in
stituționale ca o componentă inte
granta a lucrărilor in. această etapă 
importantă de redactare, a documen
telor. în concepția României, pro
gresul in elaborarea hotăririior pe 
care conferința urmează să le ia cu 
privire la principiile relațiilor dintre 
state și măsurile de punere in apli
care a acestor principii, inclusiv pe 
calea extinderii largi a cooperării pe 
diverse planuri, este strins legat și 
de progresul în stabilirea formei con
crete de concertare, in continuare, a 
acțiunilor menite să ducă Ia stator
nicirea de noi raporturi in Europa, 
în acest, proces istoric conferința este 
un mijloc ce trebuie să guverneze 
în mod logic și necesar cadrul in
stituțional care să permită, pe par
cursul procesului început la această 
conferință, coordonarea eforturi
lor susținute, perseverente și con
stante pe care le reclamă construi
rea, etană cu etapă, a edificiului de 
securitate și cooperare europeană. 
Ca atare, a continuat reprezentantul 
român,. acest proces privește toate 
statele europene, S.U.A. și Canada, 
și trebuie înfăptuit cu participarea 
activă. în Condiții de deplină egali
tate. a tuturor. Desigur, paralel cu 
intensificarea eforturilor pe plan 
general european se impune dezvol
tarea tot mai largă a relațiilor bila
terale pe toate planurile.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
„România se pronunță ferm pentru 
crearea unui organism permanent cu 
participarea tuturor statelor europe
ne, a S.U.A. și Canadei, care să con
stituie cadrul necesar pentru conti
nuarea eforturilor de Înfăptuire a 
securității pe continent".

DEMISIA GUVERNULUI
ITALIAN

ROMA (Cor. * ondență de la R. 
Bogdan). — Guvernul de centru- 
stînga, condus' de Mariano Rumor, 
și-a prezentat simbătă demisia. Eve
nimentul reprezintă o consecință di
rectă a surprinzătoarei hotăriri de de
misie a ministrului trezoreriei, Ugo 
La Malta, intervenită în urmă cu do
uă zile și urmată de retragerea tutu
ror reprezentanților partidului repu
blican din guvern. Intr-o scrisoare 
adresată primului ministru, La Malfa 
a explicat gestul său prin prisma 
neînțelegerilor dintre partidul repu
blican și cel socialist in legătură cu 
împrumutul acordat recent Italiei 
de către F.M.I și, îndeosebi, în le
gătură cu condițiile pe care Italia 
s-a angajat să le respecte pentru a 
putea fi beneficiara acestuia. Aceste 
condiții privesc, după cum au apre
ciat observatorii, o serie de măsuri 
deflaționiste, de restrîngere a cre
ditelor și a investițiilor productive, 
măsuri care, în opinia socialiștilor, 
nu numai că nu pot duce la depă
șirea actualelor dificultăți economi
ce, prin care trece Italia, dar care 
în același timp nu sînt în nici un 
fel conforme cu interesele clasei 
muncitoare și ale celorlalte forțe 
productive ale țării.

Demisia guvernului de centru- 
stinga, venit Ia conducerea țării în 
iulie anul trecut, deschide o gravă 
criză, avînd mai ales în vedere com
plicata situație economică a țării. 
Președintele republicii, Giovanni 
Leone, primind demisia guvernului 
Rumor a rugat pe fostul premier să 
rămînă în funcțiune pentru rezolva
rea chestiunilor curente. începînd 
de luni, președintele Italiei va în
cepe consultările cu . principalele 
personalități politice pentru desem
narea unui nou prim ministru.

ANGLIA

LONDRA 2 (Corespondență de la 
N. Plopeanu). în cursul zilei de sîm- 
bătă au continuat intense consultări 
în vederea constituirii unui nou gu
vern.

Intr-o declarație, publicată simbătă 
dimineața de Comitetul Politic al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie, se subliniază că „indiferent de 
ce guvern se va afla la putere, co
muniștii vor continua să acționeze 
în unitate cu forțele de stingă pen
tru măsuri care să deschidă calea spre 
progres social". în declarație se 
menționează, totodată, că alegerile 
actuale, mai mult decît în trecut, au 
demonstrat caracterul nereprezenta
tiv al sistemului electoral.

Din datele oficiale publicate sîm- 
bătă rezultă că laburiștii, deși dețin 
cel mai mare număr de mandate — 
301 — au primit 11 657 461 voturi. în 
timp ce conservatorii, care au cu cinci 
mandate mai puțin, au primit mai 
multe voturi — 11 916 319.

Exemplul liberalilor 
locv.ent : aceștia dețin 
munelor 14 mandate, 
6 056 713 voturi.

este și mai e- 
în Camera Co- 
deși au primit

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Convorbirile consultative 

dintre cele două părți sud- 
vietnameze. In suburbia pari* 
ziană La Celle Saint-Cloud s-a des
fășurat, vineri, cea de-a 43-a șe
dință din cadrul convorbirilor con- 

. sultative dintre cele două părți sud- 
vietnameze. Cu acest prilej, un re
prezentant al G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud la aceste con
vorbiri a arătat că și în acest an re
gimul saigonez a continuat 'să atace 
populația din zonele eliberate, numai 
în primele 20 de zile ale lunii fe
bruarie fiind întreprinse de către 
trupele saigoneze peste 1 500 de ope
rațiuni ofensive contra teritoriului 
controlat de G.R.P. al R.V.S.

In cadrul alegerilor legis
lative d‘n statul Uttar Pradesh, 
Partidul Congresul Național Indian 
al premierului Indira Gandhi a ob
ținut majoritatea în alegeri. în sta
tul Orisa, unde nu dispune de numă
rul suficient de mandate, Partidul 
Congresului va forma un guvern îm
preună cu reprezentanți ai Partidului 
Comunist din India.

Houari Boumediene, Pre- 
ședințele Consiliului Revoluției, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, a sosit la Phenian, pen
tru o vizită de stat în R.P.D. Core
eană, la invitația președintelui Kim 
Ir Sen.

la sălile Muzeului Național din 
San Jose a avut loc, sub patro
najul Ministerului Culturii, Tine
retului și Sporturilor, al Ambasa
dei României și al Direcției Ge
nerale a Artelor și Literelor din 
Costa Rica, vernisajul expoziției 
de gravură română contempora
nă. Expoziția a fost inaugurată 
de ministrul interimar al cultu
rii, tineretului și sporturilor, 
Guido Saenz.

A răspuns ambasadorul român 
in Costa Rica, Constantin Stă- 
nescu, arătind că această mani
festare artistică se înscrie pe li
nia dezvoltării relațiilor româno- 
costaricane, care au căpătat un 
puternic impuls prin vizita pe 
care președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut-o în Costa 
Rica, in septembrie 1973.

Forțele armate etiopiene, 
care au ocupat, la 27 februarie, 
punctele strategice din capitala țării, 
s-au retras în cazărmi — anunță a- 
gențiile occidentale de presă. „Cir
culația densă și activitatea normală 
în toate instituțiile publice — scrie 
agenția France Presse — permit să 
se tragă concluzia că situația a reve
nit la normal".

La Tripolis_a ^escb‘s cea de-® 
12-a ediție a Tirgului internațional 
din capitala libiana. Participă un nu
măr de 31 de țări, între care și Româ
nia.

Ln Havana a fost semnat un 
acord pe anii 1974—1975 privind cola
borarea dintre Asociația importatori
lor și exportatorilor din Argentina și 
Camera de Comerț a Cubei, Se pre
vede, între altele, crearea de misiuni 
comerciale reciproce în cele două 
țări.

• EXCENTRICITATE?! 
D-na Louis Hopp, din South 
Norwalk, statul Connecticut, re
simte o profundă decepție pen
tru că tribunalul i-a respins ac
țiunea. Ea cerea să i se recu
noască titlul de proprietate asu
pra... Statelor Unite. Excentri
citate ? Reclamanta ’susține că, 
în 1864, marele șef indian 
Sitting Bull a vîndut Statele 
Unite bunicii sale, pe care o 
moștenește legal, în schimbul 
sumei de 99 milioane dolari, plă- 
tibili în rate. (Ultimul milion a 
fost achitat în 1963). Tranzacția, 
afirmă d-na Hopp, s-ar fi efec
tuat cu... garanția dată de pre
ședintele Abraham Lincoln și 
de Congres. Potrivit declarații
lor ei, ar exista două exempla
re ale acestui titlu de proprie
tate, dintre care unul ar fi de
ținut de un șef indian din Ca
lifornia, pe nume „Eagle" (Vul
tur). Tribunalul a ales calea mai 
elegantă (și mai cu umor) a 
respingerii acțiunii, arătind în 
decizie că dreptul invocat s-a... 
prescris — cererea trebuia in
trodusă în cel mult 6 ani de la 
achitarea ultimei rate. Or, au 
trecut unsprezece...

• BULETIN DE VOT 
GIGANT. La 5 martie, alegă
torii danezi sînt chemați la urne 
spre a desemna componența 
consiliilor municipale și pro
vinciale. Din dorința de a simpli
fica operațiunile de despuiere a 
scrutinului, inițiatorii noii legi 
electorale au preconizat ca toți 
candidații dintr-o comună și din 
regiunea respectivă să figureze 
pe un singur buletin de vot. în 
consecință, cei trei milioane și 
jumătate de alegători vor tre
bui să dea dovadă nu numai 
de... discernămînt politic, ci și 
de o mare îndeminare pentru 
manipularea buletinului de vot 
avînd dimensiunile de 84/45 
centimetri. Centrele de vot au 
fost dotate, în plus, cu pupitre 
speciale și urne gigant pentru 
„înghițirea" neobișnuitelor bu
letine.

• IN VIRSTĂ DE 2 000 
DE ANI. De-a lungul celor 

cincizeci de ani de muncă în 
mină, inginerul Evghenii klaio- 
rovici din R.P. Bulgaria a co
lecționat un număr impresio
nant de lămpi de miner. Printre 
exemplarele cele mai valoroase 
se numără o lampă din peri
oada tracică, descoperită în- 
tr-una din cele .mai vechi mine 
din Munții Rodopi. Se aprecia
ză că lampa amintită atinge 
virsta de 2000 de ani.

• MISTERUL PETELOR 
NEGRE DE PE MERCUR. 
Pe baza unor recente observa
ții, astronomul sovietic Nikolai 
Kozîrev a ajuns la concluzia că 
Mercur — planeta cea mai apro
piată de Soare — ar avea at
mosferă. După cum relatează 
agenția T.A.S.S., observațiile 
asupra planetei au fost efec
tuate la 10 noiembrie anul tre
cut, cînd Mercur a trecut, ur- 
mindu-și traiectoria, prin fața 
discului solar — fenomen ce 
poate fi înregistrat numai o da
tă la 14 ani. Pe fotografiile efec
tuate la Observatorul din Cri- 
meea al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. se poate distinge, in 
mod clar, o margine întunecată 
care înconjoară planeta și care, 
potrivit lui Kozîrev, este rezul
tatul reflecției luminii în at
mosfera lui Mercur. După păre
rea sa, atmosfera planetei ar 
fi formată din hidrogen mole
cular, iar presiunea ei ar fi ega
lă cu una pînă la două sutimi 
din cea a atmosferei terestre.

• ONASSIS SE RE- 
STRINGE. Compania „Olym
pic", aparținînd magnatului 
Aristotelis Onassis, care deține 
monopolul transporturilor aeri
ene interne și externe ale Gre
ciei, și-a elaborat un plan de 
„austeritate" pentru a face fată 
creșterii prețurilor la carburanți. 
Una din primele măsuri luate a 
fost concedierea a 60 de piloți. 
Printre celelalte restricții decise 
figurează reducerea personalului, 
renunțarea la mai multe zbo
ruri, atît în interiorul Greciei 
cit și în străinătate, suprimarea 
mai multor birouri ale com
paniei. Onassis speră că In ur
ma acestor măsuri profiturile 
companiei sale vor rămîne to
tuși neștirbite...

• TV LA CAPITOLIU ? 
în Congresul S.U.A. au fost ini
țiate studii și sondaje de opinie 
destinate să evalueze posibili
tățile de a televiza sau radiodi
fuza parțial — sau total — șe
dințe ale Senatului și Ca
merei Reprezentanților. Ase
menea transmisiuni din incinta 
Capitoliului nu au mai avut loc 
din 4 ianuarie 1947, cînd tele
viziunea era Ia începuturile ei. 
în prezent sînt admise doar une
le interviuri televizate pe cu
loarele și în anumite săli ale 
parlamentului american, tele
vizarea adunărilor festive, a dis
cursurilor prezidențiale, dar este 
interzis accesul camerelor TV 
la dezbateri și votări. Ideea 
stirnește de pe acum contro
verse, adversarii ei invocînd mai 
ales „intimitatea" procedurii le
gislative.
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