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Mesajele de felicitare
adresate președintelui

Republicii Socialiste România,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

"N

r
0 întrecere cu milioane

de participant, în folosul

din țară: glasul dragostei poporului, cuviotul

înflorirea socialistă a patriei
prosperității întregii țări• •

i
DE PESTE HOTARE: expresia prețuirii si respee

■

Distincțiile acordate fruntașilor din 1973 — puternic imbold pentru 
realizarea planului și a angajamentelor in anul gloriosului jubileu 

al eliberării patriei și Congresului al Xl-lea al partidului român, a prestigiului ioternational al României
Desfășurată în impresionanta 

ambianță a omagiului unanim pe 
care Întregul nostru popor îl aduce 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul alegerii sale ca intiiul pre- 
ș dinte al Republicii Socialiste 
România. festivitatea inminârii 
unor înalte distincții organizațiilor 
județene de part'd, consiliilor 
populare județene. întreprinderilor 
și institutelor de cercetare și pro
iectare pentru rezultatele deosebite 
obținute in îndeplinirea și depă- 
șirca sarcinilor de plan și a ang-s- 
japientelor pe anul 1973 a consti
tuit o expre-ie grăitoare a prețui
rii pe care partidul și statul 
nostru o acordă fruntașilor muncii, 
fruntașilor întrecerii socialiste. 
Este un aci de profundă semnifi
cație faptul că printre primele de
crete prezidențiale semnate de 
președintele Republicii Socialiste 
România a fo«t cel prin care s-au 
conferit distincții menite sâ cin
stească munca harnici, creatoare a 
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității» eforturile pline de 
abnegație ale oamenilor muncii, 
indiferent de naționalitate, consa
crate înfăptuirii hotăririlor Con
gresului al X-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R.. edificării so- 
rielMii socialist? mtilliUicral dez
voltate in patria noastră.

La numai o -i după impresio
nantul document programatic pe 
c.-.re l-a constituit cuvin tarea rosti
tă la șed:-.ța solemnă a Marii 
Adunări Naționale care l-a învestit 
cu înalta funcție de președinte 
al republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insotit conferirea dis
tincțiilor acordate fruntașilor în
trecerii socialiste de o cuvin tare in

care calda apreciere pentru succe
sele dobindite se Îmbină eu în
demnul mobilizator spre rezulta
te superioare în anul 1974 — 
a. ul in care poporul nostru sărbă
torește cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării țării de sub jugul fc«- 
cisț, anul in care va avea loc fo
rumul suprem al comuniștilor din 
R tmănia. Congresul al XI-iea al 
P.C.R.

Cuvintul rostit în cadrul festivi
tății de reprezentanții comitetelor 
județene de nartid și a celorlalte 
unități distinse, angajamentele ex
primate în mesajele de felicitare 
adresate președintelui republicii, 
știrile care «iu sosit din toate col
turile țârii anunțînd Îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de 
plan pe urimul trimestru al acestui 
an atestă ecoul profund pe care 
chemarea mobilizatoare adresată 
de secretarul general al partidului 
a găsit-o în rândurile clasei mun
citoare. a milioanelor de cetățeni ai 
patriei.

Erie una dintre trăsăturile ca
racteristice ale partidului nostru, 
ale conducerii sale, respingerea 
oricărei tendințe de automulțu- 
mire. efortul permanent spre per
fecționarea activității in toate do- 
n-’ "iile, aștfe] incit* și rele rnai 
îmbucurătoare rezultate sint privi
te ca trepte spre altoie — superi
oare. ca un imbold spre descope
rirea «î punerea în valoare a noi 
resurse de accelerare a progresu
lui. Tocmai în acest spirit relevă 
partidul necesitatea imperioasă de 
a activiza și dezvolta căutările 
creatoare, strădaniile pline dc ini
țiativă și inventivitate ale tuturor

In atelierul construcții metalice ol întreprinderii de utilai 
terasier din Buzău

Calculatorul 
in impas

Tnainrrul-fef de la oțelăria g'iMfeanâ relatează pe 
cel mai firesc un fapt de-a dreptul senzațional. 

D :-,-a cr.m te ?I1«, instalațiile moderne de producere 
a oțelului „de Du .Are* sint înzestrate ți cu un calcu
lator electronic. Torte bune. Numai co, depățindu-se 
parametrii proiectați, inregistrindu-se vîrfuri de pro- 
ducție chiar peste limitele năzuite, specialiștii de aici 
t-r,u aflat in fața unei situații Imprevizibile, inedite : 
n. deliii matematic al calculatorului n-a mai corespuns.

PICĂTURA DE CERNEALĂ
A fost pur pe o treaptă de inferioritate. In postura 

o ru i.ai ține pasul cu ritmurile umane. „Si a- 
i. nci“ „Atunci am reînnoit modelul matematic al 
mașinii, e drept, și el gindit de om, dar întrecut tot 
de inteligența omului".

Ațadar, oțelar.i de pe platforma riderurgiet gălățene 
cv adus fn impas creierul calculatorului — cea mai 

[compfcxd <i modernă mașină „ginditoare". îmi place 
faptul — văd in el un adevărat simbol a! progresului. 
Nu numai pentru adevăratul înțeles al competiției din- 
Ir? om unealta ia ultramodernă, despre care *e 
t ^rrbcțtc afit in ultima vreme, ci, înainte de toate, 
mr.tr-j afirmarea superbelor ritmuri umane ale muncii 
jindite cu inteligență.

^..$i atunci
..Atunci am reînnoit modelul matematic al calcula- 
rului“.„
Deci tot omul e cel ce scoate din impas calculatorul.

Ilie TANASACHE

colectivelor de muncă pentru ca In 
anul 1974 sâ depășească considera
bil cota celor mai bune rezultata 
dobindite in anul 1973.

Marea întrecere socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
cantitative și calitative ale planu
lui pe acest an, declanșată de 
chemările unităților fruntașe, este 
o întrecere a tuturor celor ce mun
cesc. in care fiecare organizație de 
partid, fiecare colectiv din indus
trie, agricultură și din celelalte ra
muri și sectoare — muncind cu 
pasiune și abnegație, cu compe
tență și spirit gospodăresc — are 
deschise toate posibilitățile de a 
ocupa un loc de frunte. „Eu vă 
urez tuturor sâ lucrați cit mai bine. 
Fiecare să candidați la locul întii" 
— spunea secretarul general al 
partidului la festivitatea înrninării 
înaltelor distincții. Evident, din a- 
ceastâ entuziastă întrecere deschi
să tuturor, au de ciștigat nu numai 
învingătorii, ci toate județele, toa
te colectivele’ care, reali zîndu-și 
planul și angajamentele, se auto- 
depășcsc ; are de ciș'.ig.at econo
mia națională, poporul Întreg — 
benefici.tr direct a tot ce se în
făptuiește prin munca sa crea
toare.

C&eg ce ne cere partidul tuturor, 
pentru realizarea programului de 
dezvoltare In ritm rapid a tării, este 
înțelegerea faptului că in societatea 
noastră socialistă dubla calitate a 
oamenilor muncii — de producă
tori și proprietari ai mijloacelor 
de producție — le impune o- 
bligația de a Imprima muncii
(Continuare in pat», a Il-a) J

Carnet
cultural
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Mă Întorc din ulti
mele rămășițe ale co
drului Vlusiel unde 
mă duc ori de cite ori 
mă cuprinde dorul de 
pădure.

Este vremea întine
ririi naturii, vremea 
sădirii pomilor, timpul 
miraculos cind din- 
tr-un puiet cit nu
iaua. scos dintr-o pe
pinieră. se întrupează 
intr-un pâmint nou 
bucuria de flori a pri
măverilor viitoare și 
rodul bogat al toam
nelor de mai tirziu. 
Este vremea cind pă
durea odrăsleate si 
cere omului ajutor, 
singura lună din an 
cind povirnișurile ple
șuvite acceptă trans
plantul de viață al 
arborilor, pentru ca 
ploile să nu le mai 
spele pămintul. văile 
să nu mal fie muti
late de eroziuni : este 
vremea cind golurile 
din munte se pot 
transforma In pușculi
țe ale naturii in care 
dnbinzile cresc pe ne
simțite ei recompensa 
de mai tirziu se a- 
nuntâ generoasă. A- 
vem o tară mindră. o 
tară plină de frumu- 
■ »ti cu o natură dar
nică. dar care ii cere 
omului să nu se com
porte in ea ca intr-un 
templu, ci ca intr-un 
atelier.

„Păcat că luna pă
durilor n-are declt 30 
de zile* — Îmi spu
nea deunăzi prietenul 
meu din codrii Bra- 
tocei, brigadierul sil
vic Ion Piriianu. zis 
Brăduț, om care șl-a 
trăit toată viata prin 
păduri, ca un adevă
rat vistier In minele 
de aur verde ale ță
rii. „Dar cit ar trebui 
să tină o astfel de 
lună, moș Brăduț, ca 

nu fie păcat 7“ — 
II Întreb. „Păi ar tre
bui să tină cit .T'ul, 
deși asta nu pare cu 
outintâ. dar dacă o 
lună sădim, anil e?‘e

se

I
ț

Vedere parțială o termocentralei din 
lași

In industria

municipiului Roman

Rezultate

de prestigiu la finele

primului trimestru

Marea întrecere socialistă, 
care se desfășoară în unitățile 
economice din municipiul Ro
man, a fost marcată de obține
rea unui Important și prestigios 
succes : realizarea planului pe 
primul trimestru al anului cu 
2 zile mai devreme. Acest re
zultat a creat condițiile pentru 
ca la 31 martie oamenii mun
cii din industria municipiului 
Ruinau să raporteze producerea 
suplimentară a 2 000 tone țevi 
din oțel fără sudură, 100 bucăți 
prăjini de foraj Ia mare adin- 
cime, 50 tone mașini și utilaje 
pentru prelucrarea lemnului, 
700 metri cubi prefabricate din 
beton armat, 250 000 bucăți că
rămizi și blocuri ceramice. 
150 000 unități de plăci de tera
cotă, mobilă în valoare de peste 
700 000 lei și multe altele.
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Și duminica hărnicia
e la loc de cinste pe ogoare...

Așa cum s-a mai anunțat, pînă la sfirșitul săptăniinii
care a trecui a tost îns&mințată o suprafață de 1 103 500 

, hectare cu culturi din epocile I și a Il-a. In această 
săptămină va continua semănatul florii-soarelui și, 
in unele zone, se va trece masiv la semănatul porum
bului. Aceasta înseamnă că lucrările se vor aglomera 
foarte mult. Iată de ce si în cursul zilei de ieri, asa 
cum ne informează corespondenții „Scinteii". pe 
ogoare s-a lucrat cu spor.

SATU-MARE
întrucât In județul Sntu- 

Mare insămînțatul culturi
lor din epoca I s-a încheiat 

ru-.citeVa zile în urma, 
lucrătorii ogoarelor au lu- 
cr.it iei! în ritm susținut 
1;. pregătirea patului ger
minativ pentru cînepă iți 
porumb. Circa 1000 de 
tractoare, cele mai multe 
din raza consiliilor Inter- 
cooperatiste Tiream, Cărei, 
Sanislău etc., au discuit și 
gripat peste 15 000 ha, asi- 
gurind astfel un pat germi
nativ dc bună calitate care 
va permite Insămințarea 
tn condiții optime a cinepii 
și porumbului. Paralel cu 
aceasta acțiune, in multe 
unități, țăranii cooperatori 
au transportat și împrăștiat 
îngrășăminte naturale pe 
terenurile care vor fi cul
tivate cu porumb. Un 
exemplu edificator îl con- 
sfltuie cooperativa agricolă 
„Someșul" Satu-Mare, uni
tate fruntașă pe țară la 
cultura porumbului, unde 
au fost transportate ieri 
peste 400 tone îngrășăminte

naturale. Duminică a con
tinuat, de asemenea, bătă
lia pentru combaterea efec
telor lipsei de apă -din sol. 
îndeosebi în cooperativele 
agricole Ghirișa, ACiș, Ve
lis, Oar, Boghiș Păuîești, 
precum și la întreprinde
rile «agricole de stat Dorolț 
șî< Odoreu au funcționat 
duminică fără Întrerupere 
200 de agregate cu ajuto
rul cărora s-a irigat o su
prafață de 700 ha cultivată 
cu legume și plante fura
jere.

Octav GRUMEZA

TELEORMAN
Ieri, In județul Teleor

man s-a lucrat din plin la 
semănat. După cum ne 
spunea ing. Emillan Mihăi- 
lescu, directorul direcției 
agricole, și in această zi 
toate cadrele de conducere 
și specialiștii organelor 
agricole s-au aflat pe teren 
pentru a acorda sprijin 
concret, Ia fața locului, in 
vederea executării la timp 
și in bune condiții a lu-

crărilor. în multe coopera
tive agricole, printre care 
Drăgănești-Vlașca, Puti- 
neiu, Voivoda, Purani și 
altele, precum și la I.A.S. 
Toporu și Alexandria, se 
lucrează din zori pină in 
noapte, folosindu-se cupluri 
de semănători pentru ur
gentarea lucrărilor. Rezul
tate foarte bune au înre
gistrat mecanizatorii și co
operatorii din cadrul consi
liilor intereooperatiste Fur- 
culești, Brinceni, Piatra, 
Narov, Orbească, Fintinele 
și Turnu-Măgurele. Ca ur
me re a bunei organizări a 
muncii, ieri s-a terminat 
semănatul florii-soarelui. 
De asemenea, datorită mă
surilor luate pentru folosi
rea cu randament sporit a 
tractoarelor și mașinilor, in 
județ a fost însămînțată 
întreaga -.-pra*:
ficata pentru sfecla de za
hăr — 6 500 ha, cartofi
timpurii — 1 400 ha. In 
majoritatea cooperativelor 
agricole și în I.A.S. prin
cipalele forțe sint concen
trate acum la pregătirea 
terenului pentru porumb și 
soia — lucrare executată pe 
mai mult de 80 000 ha.

Alexandru BRAD

Duminică ogoarele
mchedințene s-a lucrat in
tens, cu toate forțele, din

zori pînă seara. După ce 
s-a încheiat in urmă cu 
trei zile semănatul cultu
rilor din epoca I, conside- 
rindu-se că este momentul 
optim s-a trecut în toate 
unitățile la semănatul po
rumbului. „Numai azi, dur 
minică — ne spunea Mar- 
cu Floarea, ingineră șefă 
a cooperativei agricole din 
Salcia — noi am pregătit 
210 ha teren care au și fost 
insâmințate cu porumo. Se
mănatul acestei culturi pe 
cele aproape 1 000 ha cile 
ne-am prevăzut se va în
cheia in cei mult 4 zile și 
jumătate". La cooperativa 
agricolă din Jiana, unde 
ne-am oprit in cursul zilei, 
mecanizatorii reușiseră sâ 
însămințeze pină la ora 
prinzului peste 85 ha cu 
porumb. Pină în seară — 
după cite ne-au spus ei — 
urma să mai însămințeze 
alte 65 ha. La Izvoarele. 
Pătule, Rogova, Bicleș și 
Vinju-Mc'v se lucra în ace
lași ritm intens la semă
natul porumbului. Num.il 
în cursul zilei de dumi
nică, in unitățile agricole 
de stat și cooperatiste din 
județ s-a pregătit terenul 
pe mai bine de 2100 ha. 
s-au insămințat cu floarea- 
soarelui 1 100 ha și peste 
1 000 ha cu porumb. Tot 
duminică s-au plantat 83 
ha cu pomi și peste 110 ha 
cu ' legume timpurii în 
cîinp.

Vlrgll TATARU

necesar ca unsprezece 
să îngrijim si mai fl
ies să învățăm a iubi 
pădurea. Trebuie să în
vățăm oamenii, și mai 
ă' -s pe tineri să-i în
vățăm să prețuiască 
pădurea șl s-o îngri
jească așa cum iși în
grijesc casele si dra
gostele lor, si s-o în
mulțească. și să 6e 
uite la lemn ca la aur. 
și să-i doară inima 
cind taie fără să pună

prin pasiunea tinere
tului participant la 
„Luna pădurilor", se 
nasc livezi noi. codrii 
tineri cresc apărați 
prin lege, demonstrîn- 
du-se astfel grija pre
zentului față de vii
tor. atitudinea omului 
socialist față de moș
tenirea pe care o are 
de lăsat generațiilor 
de mîine. Viitorii ma
sivi păduroși plantați 
în Vilcea, Prahova,

Comitetului Central ol 
Uniunii Tineretului 
Comunist pe 1974 pre
vede in acest dome
niu împădurirea — 
prin munca voluntară 
prestată de și
studenti — 410
hectare. în plus, ti
neretul din toate ju
dețele tării i-a anga
jat să preia in între
ținere 23 996 hectare 
de Dăduri — prelun
gind astfel „Luna

Luna pădurilor"
nu are doar 30 de zile!
la loc. căci fiecare 
pom e ca un om...".

Frați buni de-ai 
noștri ne-au fost co
drii. și baladele popu
lare dovedesc prin 
toată vibrația cuvin- 
tului lor acest lucru. 
O frățietate între ro
mân și codru, amar
nic vitregită cindva. 
cind vintul nebun 
ne-a dat iama prin 
păduri șl cind nimeni 
dintre cei ce trăiau cu 
adevărat „ca in co
dru" nu se gindea să 
pună ceva In loc. de 
ne-au rămas multe 
văi sterpe si munți 
dezgoliți care au în
ceput s-o pornească la 
vale, ori ne-au ajuns 
ca niște peisaje lu
nare — așa cum pu
tem vedea In Putna 
Vrancei sau pe dealu
rile din stingă Buzău
lui, de la Plopeasa 
nină la Pleșcoi.

De un șir de ani, 
prin- grija «tatuțul și

..ca

Buzău și Vrancea, în 
locurile cel mai greu 
afectate de despădu
riri, 
verzi 
peste

în 
cești 
fost „-------
munca voluntară a ti
neretului. Peste patru 
milioane de arbori și 
pomi fructiferi au fost 
plantați In 1973 de ti
neretul tării, aproape 
un pom pentru fie
care tinăr. Pentru a- 
ceasta au funcționat 
in „Luna pădurilor", 
șl nu numai in a- 
ccastă lună. 7 883 de 
șc.ntiere și puncte de 
lucru la care au răs
puns „prezent" pentru 
o zi sau pentru mai 
multe zile 1 500 000 de 
brigadieri. S-au aco
perit șapte mii 
hectare cu livezi 
peste nouă mii 
hectare cu păduri.

Planul de acțiune al

sint SDeranțele 
ale codrilor ue 
cîteva decenii, 

mare parte, a- 
pui de codri au 

plantați prin

de 
si 

de

pădurilor" peste toa
te anotimpurile anu
lui — și. totodată, să 
planteze de-a lungul 
drumurilor aproape 
600 000 de plopi, iar 
pionierii să strlngă 
160 000 kg semințe de 
pădure si 616 500 kg 
fructe de pădure. 
Dacă la aceste anga
jamente adăugăm alte 
lucrări prevăzute cum 
sint : lucrările din do
meniul sericiculturii, 
care prevăd plantarea 
cu duzi a peste 250 de 
hectare, sau cele din 
domeniul pomiculturii. 
constind în sădirea a 
4 470 000 de pomi fruc
tiferi. avem tabloul 
vast al modului cum 
tineretul tării înțelege 
sâ răspundă in 1974 
la una dintre cele mai 
nobile datorii ale sale.

Desigur, amploarea 
acestor lucrări capătă 
caracterul unui lmena 
•antler la scară natio-

nală, un șantier In 
continuă mobilitate, 
dotat organizatoric și 
tehnic cu tot ceea ce 
îi este necesar. Iar 
necesarul nu înseam
nă deloc festivism de 
zile mari. Din par
tea organelor de re
sort, a ministerelor 
interesate, această ac
țiune tinerească 
clamă un ajutor 
creț, acordat cu 
tâ grija pentru 
ținerea eficienței 
rale șl materiale scon- 

nu uităm 
inițiative 

gen din

re-
con-

mo-

Sâ 
unele 

de acest 
anii trecut! s-au pier
dut în alura festivlstă 
a declanșării lor sau 
datorită unei „organi
zări" care cîteodată 
făcea ca. atunci cind 
erau puteți să nu e- 
xiste cazmale. sau 
cind se aduceau sape 
și hîrlețe să se uite pe 
undeva pomii și arbo
rii de pepinieră. Ade
vărata sărbătorire e 
firesc 9â se facă la 
8fîrșitul campaniilor, 
atunci cind bucuria 
victoriei a fost bine
meritată. Realizarea 
obiectivelor de acest 
gen. care antrenează 
peste 50 000 de stu- 
denti si aproximativ 
1.5 milioane de elevi, 
se cere a fi astfel 
călăuzită Incit fiecare 
șantier să devină o 
școală de educație co
munista, nnde tinerii 
•3 descopere satisfac
țiile și responsabilită
țile muncii.

Peste șapte milioa
ne de puiețl asteaDtâ 
să le crape mugurii 
pe ramuri, dar pentru 
aceasta mai așteaptă 
ceva: Intîlnirea cu 
entuziasmul tineretu
lui nostru.

Șapte milioane de 
speranțe verzi pentru 
tot atitea brațe 
nere.

loan 
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Sportul argeșean în
competiție cu el însuși

Cu citva timp în urmă, tntr-una 
din ședințele sale de lucru, biroul 
Comitetului județean de partid Ar
geș a discutat pe larg — in spiri
tul răspunderii ce revine organizații
lor de partid prin hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie—2 
martie 1973 cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului — modul in care iși realizează 
sarcinile mișcarea sportivă argeșea- 
nă. A fost, fără îndoială, un prilej 
pentru cei prezenți de a cunoaște și 
a dezbate o serie întreagă de as
pecte ale activității sportive de pe 
aceste meleaguri.

Cum e și firesc, forurile locale de 
resort s-au preocupat, in principal, de 
lărgirea caracterului de masă al spor
tului.

în asociațiile sportive sindicale, 
calendarul activităților destinate 
masei mari a salariaților a cuprins 
numeroase întreceri permanente (în 
special la jocurile sportive), con
cursuri ocazionale între care parti- 
cipări la etapele de masă ale unor 
competiții cu caracter republican, 
drumeții etc. în vederea promovării 
activității sportive in rindul femei
lor au fost organizate concursuri 
speciale, care s-au bucurat de un

frumos succes. Răspunzlnd intere
sului manifestat de săteni, in unele 
locuri s-au constituit și funcționează 
cu frumoase rezultate centre de ini
țiere sportivă (la Tițești, Lerești 
etc). Prin preocuparea organizațiilor 
de pionieri și U.T.C. au fost orga
nizate multe excursii, drumeții.

O bună orientare se constată și în 
ceea ce privește activitatea de per- . 
formanță. Sportivii argeșeni sint in .. 
ultima vreme mereu prezenți — și 
cu rezultate meritorii — la nume- ♦ 
roase competiții de nivel republican, 
unii dintre ei, în special juniorii, 
deținind titluri sau recorduri. Pal
maresul anului 1073 este edificator : 
un titlu de campion mondial (tine
ret) la lupte greco-romane, un loc 
trei la „europenele" atleților juniori, . 
12 titluri balcanice (la atletism și 
lupte libere), 64 de titluri de cam- | 
pioni naționali și 82 de recorduri 
naționale. O bogată activitate are si 
echipa de fotbal F.C. Argeș — cu
noscută nu numai în l 
peste hotare.

Este de reținut
I(

(Continuare in pa

Actualitatea spoi
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PREMIERE TEATRALE
• In cadrul ciclului ..Oameni 

zilelor noastre". TI AERUL IV 
zintâ marți. 2 aprilie 1774. oro 20.35,
pr. 1. in premierii absolută. sprH .- 
| ' t t cu piesei . I’rrsnnalitair pentru 
roneurs nrliu Marcu. lncrn-

I la concursul 
ediția 1973.
el Coman. Cos- 
e Gheorghiu. 

J, Draga Olteanu. Jana 
je Grigore Bălănescu, 

luliu Moldovan, Mihai Me- 
AlevMjdru, Constantin 
trrnftR : »rh. Theodor.-, 
gia artistică : Letițla

• TFATUUL „LUCIA STURD7A 
Bl I.AXDR A* a înscris pe afișul său : 
Chfțlmia de Ion Râicșu. Regia A- 
lcxandru Tatos : asistent : Victoria De- 
ianu. Scenografia : Helmut Stilrm- r. 
în distribuție : Octavian Cotescu. Ro
chea Tapalagă, ștefan Bănică. Ovldiu 
Schumacher, Mihai Mereuțâ. Dan 
Nuțu. Dan Condurache.

• TE ATRUL M AGHIAR DE STAT 
DIN CLUJ iși Invită spectatorii la

Electra" dc Sofoclc. adap- 
Rogia : Horvath 

: Baasz Imre. Cos-

ogral

• TE ATRUL GERM AX DE STAT 
DI.X TIMIȘOARA < înscris pe af ș 
comedia: ..O familie îndoliată" d. 
Branislav Nuslci. Regla : Dan Radu 
Ionescu. Scenografia : arh. Traian 
Zațnfirescu.

• TE ATRUL „MULAI EMINESCU" 
DIN BOTOȘANI prezintă in premie
ră pe țară spectacolul cu piesa 
„Soare apune, soare răsare" de Su- 
zana Ciortea. dedicat celei de-a 
XXX-a aniversări a insurecției na
ționale antifasciste armate. Regia : 
Emil Mândrie. Scenografia : Vasile 
Jurje.
TEATRUL DE STAT DIN PLOIEȘTI 

— 25 ANI DE ACTIVITATE
O sâptămînă jubiliară marchează 

aniversarea unui sfert de veac do la 
: - TEATRULUI DE STAT
DIX PLOIEȘTI. Sâotâmîna care În
cepe astăzi va include numeroase 
dintre spectacolele teatrului (care vor 
fi prezentate atit la sediu cit și la 
Silnic și la clubul Rafinăriei—Plo
iești).

Evenimentele săptăminii
muzicalitatea, intuiția 
culorilor, a construirii 
contrastelor, pasiunea 
cu care purcede m 
descoperirea sensului 
fiecărei știme. Într-un 
cuvin!. despre Orches
tra dc cameră a Ra- 
diotclcviziunii putem 
vorbi ca despre un co
lectiv omogen, cu mari 
resurse interpretative, 
un colectiv care poate 
da mari satisfacții și 
celui mal exigent pu
blic.

e Ultimul concert al 
Radioteleviziunii a fost 
dirijat de Pietro Ar- 
gento. Atit de mult do
rim să ascultăm muzi
că românească în in
terpretarea muzicicni-

• în ac • tn stacki
n' . filarmonic* „Gcor- 
rv Enrscu" a propus 
publicului debutul u- 
nul tinâr dirijor : Au
rel Niculcscu. Cunos
cut pentru calitățile 
sale dc Instrumentist 
(este un bun violonce
list). in ultimii ani 
Aurel Niculcscu, care a 
suit la pupitrul mai 
multor orchestre sim
fonice din țară, a știr- 
nit — prin simplitatea 
gestului său, prin clari
tatea de analist cu care 
a știut să expună difi
cile opusuri — un de
osebit interes. De cu- 
rind i s-a încredințat 
conducerea unui can

al filarmonicii, 
prima sa cola

borare, ca dirijor, cu 
acest prestigios an
samblu. O inițiativă 
lăudabilă (sperăm să 
nu fie o excepție), iar 
pentru Aurel Nicules- 
cu — după succesul 
obținut — o carte de 
vizită deosebit de sem
nificativă.

• Orchestra dc ca
meră a Radiotelcviziu- 
nii a susținut cel de-al 
doilea concert din a- 
c< astă stagiune. Și-a 
alcătuit programul e- 
chilibrind opusurile 
clasice cu cele moder
ne. alăturind lucrări 
care au afinități : Vi
valdi (un Concerto 
grosso) și Concertul 
pentru flaut și orches
tră de coarde de Joli- 
vet (excelentă parti
ciparea lui Ioan Catia- 
nis. strălucirea cu care 
a parcurs aceste ex
trem de dificile pa
gini). apoi un Divertis
ment de Mozart și 
Simfonia simplă de 
Britten. Un concert in
teresant prin însuși 
programul propus. Pe
tre Bocotan și-a dez
văluit o dată mai mult

MUZICALA
lor străini, incit era 
firesc să ne bucurăm 
văzind in programul a- 
cestui concert Diver
tismentul rustic de Sa
bin Drăgoi. Păcat însă 
că dirijorul italian nu 
a audiat în prealabil 
vreo imprimare cu a- 
ceastă 
Drâgoi. 
doinit, 
căușâ... intr-un cuvint. 
de nerecunoscut mo
mentele Divertismen
tului... Ilinca Dumi
trescu, in cadrul ace
leiași seri de muzică 
ne-a prezentat Con
certul in la minor n: 
tru plan și orchestră 
de Grieg, intr-o ver
siune personală. Fără 
a accentua nota pate
tică. dramatică, con
flictele tipic romanti
co ale muzicii compo
zitorului norvegian, 
interpreta a înclinat

lucrare a 
Bocetul 
colinda

>en-

mai mult spre subli
nierea mnleabilit.'ițli 
frazelor.
• Săptămina trecută, 

Teatrul dc estradă din 
Dcv.i a fost oaspt icle 
publicului bucuroși- un 
Cu un an in urmă 
l-am aplaudat pentru 
revista de succes 
„Sus cortina la Cetate' 
Teatrul din Deva ofo 
rea atunci 
ta col mai 
multe din 
zentate de colectivei' 
dc estrada din Capi
tală. De data aceasta 
ni s-a propus : „Aduni 
și... Deva" de Al. Da
cian și C. Zărncscu, o 
fantezie in care Ideile 
se arătau molcome, in 
care satira nu-și recla
ma in nici un fel as
cuțimea. spiritul, in 
care muzica părea o 
lungă improvizație, or
chestrată fără culoare. 
Ca să nu mai amintim 
acea tobă infernală 
care a bătut neobosită 
același și același ritm 
timp de două ore... De
sigur. consemnind 
spectacolul ..Adam și... 
l)e\a". nu vom omite 
să evidențiem trio-ul 
talentat — Adrian Ni
colau. Andrei Portasc, 
George Casan. prezen
ța actorului C. Radu- 
lian. a soliștilor Li- 
via Ivan și Puiu Faur, 
4 cunoscutului cu
plu de dansatori 
Tică și Eli Hanea. Dar 
deși s-au depus efor
turi lăudabile, nici o 
fărimă de umor. de 
glumă. nici o frază 
muzicală nu au trecut 
rampa. De ce oare nu 
a funcționat exigența 
față de un text fără 
calități ? Cind exigenta 
nu-și face datoria, a- 
tunci in luminile ram
pei apar umbre... ne
dorite !

Smaramla 
OȚEANU

Al 16-lea start al handbalului

Startul in cea de-a 10-a ediție a campionatelor diviziei A la handbal s-a 
dat ieri. 31 martie.

In competiția masculină, principalele pretendente la titlul de campi
oană națională au obținut victorii in deplasare : Steaua la Tg. Mureș (22—9 
cu A.S.A.), iar Dinamo la Bacău (14—13 cu Știința). Alte rezultate : Uni
versitatea Ciul—Independenta Sibiu 18—13 ; Minaur Baia Mare—Politehnica 
Timișoara 20—17 ; C.S.M. Reșița—Dinamo Brașov 17—20.

Meciurile din cadrul campionatului feminin s-au încheiat astfel : I.E.F.S.— 
Voința Odorhei 11—8 : Universitatea București—Confecția 9—9 ; Rulmentul 
Brașov—Mureșul Tg. Mureș 15—13 ; C.S.M. Sibiu—Textila Buhuși 4—10 ; 
Universitatea Iași—Rapid 14—8 ; Universitatea Timișoara—Constructorul Ti
mișoara 13—12.

ECRANUL EXPOZIȚII
UN NOU FILM ROMANESC
• UN COMISAR ACUZA - pro

ducție a Casei de filme 1. Scena
riul : Sergiu Nicolaescu, Vintilă Cor
bul. Eugen Burada, Mircea Gindilă, 
după o idee de Sergiu Nicolaescu. 
Rejăa : Sergiu Nicolaescu. Imaginea: 
Alexandru David. Muzica : Richard 
Oschanitzky. Decoruri : arh. Marcel 
Bogos. Coloana sonoră : A. Salam.a- 
nian. Costume : Ol tea Ionescu. Mon- 
tîjul : Drago? Witkovska. In distri
buție : Amza Pellea, Gheorghe Di
ni că. Ion Besoiu, Sergiu Nicolaescu, 
Jean Constantin. Emmerich Schaffer. 
Ștefan Mihâilescu-Brâila.

• ȚARUL IVAN ÎȘI SCHIMBA 
PROFESIA, producție a studiourilor 
sovietice. Scenariul : V. Bahnov. L. 
Gaidai, după piesa lui Mihail Bul
gakov ..Ivan Vasilievici". Regia : 
Leonid Gaidai. Comedie de moravuri, 
cu clemente din recuzita științificn- 
fastasticâ și gaguri din perioada fil
mului mut

Popova. Ștefan Guliamdjis, Anton 
Karastoianov. Un film despre cinci 
constructori de șasele — oameni ai 
zilelor noastre.

ÎN SĂLILE 
DE CONCERT

Echipele gazdă in dificultate

REZULTATE TEHNICE
• Rapid — steaua 2—0 (2—0). Au marcat : Năsturescu (mln. 13) și 

Ncagu (min. 24).
• Universitatea Craiova — Universitate» Cluj 3—2 (1—1). Au mar

cat : Țarălungă (mln; 25). Dcselnicu (min. 82) si Marcu (min. 89)j 
respectiv' — Fanea Lazăr (min. 5) și Murcșan (mln. 56). In min. 65, 
Oblemenco a ratat (bară 1) un pcnalti.

• A.S.A. Tg. Mures — F.C. Argeș 0—2 (0—2). Au marcat : Din 
(min. 20) și Prepurgel (min. 43).

• Politehnica Timișoara — Politehnica Iași 2—1 (0—1). Au marcat : 
Bojin (min. 62) și Dașcu (min. 74) ; respectiv — Marlca (min. 30).

• F.C. Petrolul — C.S.M. Reșița 1—0 (0—0).
• Steagul roșu —, F.C. Constant» 1—0 (0—0). A marcat : Anghelînl 

(min. 89).
• Jiul — U.T.A. 2—2 (0—2). Au marcat : Kun (min. 17 șl 45) pentru 

oaspeți; Roznai (min. 53) și Llbardi (min. 88) pentru gazde.
• C.F.R. Cluj — S.C. Bacău 2—0 (2—0). Au marcat : Petrescu (min. 

14) și Adam (min. 35).
• Sportul studențesc — Dinamo. La închiderea primei ediții, partida 

era in curs de desfășurare. Pină 1a pauză nu se marcase nici un 
gol.

CLASAMENTUL
Univ. Craiova 22 14 4 4 4G-25 32
Dinamo 21 10 5 6 30-22 25
F. C. Argeș 22 11 3 8 34-32 25
Steagul roșu 22 10 4 8 25-18 24
F. C. Constanța 22 10 4 8 35-26 21
U.T.A. 22 10 4 8 25-26 24
Steaua 22 9 5 8 27-22 23
C.S.M. Reșița 22 7 8 7 29-26 22
Poli. Timișoara 22 7 8 7 24-25 22
A.S.A. Tg. M. 22 9 4 9 27-35 22
Jiul 22 8 5 9 28-26 21
Univ. Cluj 22 8 5 9 20-20 21
Rapid 22 7 6 9 21-26 20
Sportul stud. 21 8 3 10 28-26 19
F. C. Petrolul 22 7 5 10 19-27 19
C.F.R. Cluj 22 7 5 10 23-35 19
Poli. Iași 22 7 2 13 21-33 16
S. C. Bacău 22 6 4 12 23-35 16

ETAPA
VIITOARE

7 APRILIE

Sportul studențesc — Univer
sitatea Craiova ; F.C. Constan
ta — C.S.M. Reșița ; Rapid — 
C.F.R. Cluj ; Universitatea 
Cluj — Politehnica Timișoara ; 
F.C. Argeș — Jiul ; Politehnica 
Iași — Steaua ; S.C. Bacău — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Steagul 
roșu — Dinamo ; U.T.A. — F. C. 
Petrolul.

• BĂRBAȚI FARA OCUPAȚIE - 
producție a studiourilor bulgare in 
regia lui Ivan Terziev. Cu : Ștefan 
Peicev, Katia Paskaleva, Meglena

• în Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii, marți 2 aprilie, ora 
20, va avea loc un concert dezbatere 
cu tema „Creația populară — creația 
cultă".

• Este așteptat cu mult interes 
recitalul flautistului Voicu Vasinca 
— miercuri 3 aprilie, ora 20. Sala 
mică a Palatului. în program : prime 
audiții de muzică veche și pagini de 
muzică modernă semnate de : Toli- 
vet. Myriam Marbe. Vârâse, Peter 
Kolman. Messiaen, St. Niculcscu, Li- 
viu Glodeanu

• Simfonicul Radioteleviziunii. joi 
4. ora 20, va fi dirijat de Emanuel 
Elenescu. Solist : violonistul sovietic 
Ghidon Kremes.

• La Galeriile de artă „Orizont" 
(B-dul N. Bălcescu nr. 23) pot fi 
vizitate două noi expoziții de pictu
ră. Este vorba d? lucrările GABRIE- 
LEI PATULEA DRĂGUȚ și ale lui 
ȘTEFAN ȘTIRBE.

• MARIANA POPA prezintă lu
crări de desen și gravură la Gale
riile de artă „Galateea" (Calea Vic
toriei 132).
• Expoziția pictorului GHEOR

GHE STAICU COLONEȘT.I se află 
deschisă la Galeriile dc arta „Amfo
ra" (str. Mihai Vodă nr. 2).

• LA TG. MUREȘ a avut loc ver
nisajul expoziției artiștilor plastici 
din județ, manifestare dedicată celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei. In cric 6 săli de expoziție ale 
muzeului județean — secția de isto
rie — sint înmănuncheate cele mai 
reprezentative lucrări ale artelor 
plastice de pe aceste meleaguri : 
pictură, grafică, țesături, ceramică, 
sculptură și artizanat. (Deaki Lo
rand).

• Muzeul Banatului din Timișoa
ra găzduiește expoziția omagială TI- 
BERIU BOTTLIK. prilejuită de împli
nirea de către artistul plastic ’bănă
țean a 90 de ani de viață.

In cîteva rînduri
In 

avut 
mătatca competiției, 
pe primele două locuri, la egalitate 
de puncte (cite 36) se află formațiile 
bucureștene Steaua și Grivița roșie, 
lata rezultatele înregistrate în a- 
ceastă etapă : Știința Petroșani — 
Universitatea Timișoara 0—3, Agro
nomia Cluj — Vulcan 6—0, Steaua — 
Rulmentul Birlad 28—8, Dinamo — 
C.S.M. Sibiu 13—3, Gloria — Farul 
0—!. Politehnica Iași — Grivița ro
șie 0—3. Partida Chimia Năvodari — 
Sportul studențesc a fost aminată.

La bazinul Floreasca din Capitală 
s-a disputat ieri dimineață meciul 
derbi dintre echipele bucureștene 
Dinamo și Rapid, contind pentru 
campionatul republican de polo pe 
apă. La capătul unui joc echilibrat, 
sportivii de la Dinamo au terminat 
Învingători cu scorul de 4—3 (0—0.
1—0, 2—2. 1—1).t .... ....

• Campionatul mondial de hochei 
pe gheață (Grupa B) de la Liubliana 
s-a încheiat simbătă seara tirziu 
cu victoria echipei S.U.A. în ultimul 
meci, nord-americanii au 
cu 5—2 (2—0, 1—1, 2—1) 
nata R. F. Germania.

campionatul de rugbi, ieri a 
loc ultima etapă, a 13-a. La ju- 

in clasament.
(Urmare din pag. I)

Manifestări culturale județene
• „Slăvim patria și partidul". Sub 

acest generic, simbătă și duminică, la 
Casa de cultură din Cimpulung Mol
dovenesc au avut loc zilele montaju
lui literar-muzical sucevean. La am
pla manifestare cultural-artisticâ. de
dicată celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și celui de al XI-lea 
Congres aJ P.C.R.. și-au dat concursul 
un număr de 18 formații ale cămine
lor culturale, cluburilor muncitorești 
și caselor de cultură, precum si nu
meroși recitatori artistici. (M. Corcaci, 
corespondentul ..Scinteii").

organizat de Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România. 
Timo de trei zile, pe scenele casei 
de cultură a studenților, liceului de 
muzică „Ion Vidu" și clubului uni
versității au evoluat' ansambluri co
rale. coruri de cameră, grupuri 
vocale, orchestre simfonice și de ca
meră. soliști instrumentiști și vocali 
din contrele universitare București, 
Iași. Cluj. Timișoara. Craiova. Brașov, 
Galați. Tg. Mureș și Bacău.

TIMIȘOARA (Corespondentul „Scin- 
tei; '. Cezar Ioana). Vineri a început 
la -Timișoara suita de spectacole din 
cadrul celei de-a TX-a ediții
FESTIVALULUI NAȚIONAL AL 
ARTEI STUDENȚEȘTI, secția forma
ții corale, instrumentale și vocale.

a

CRAIOVA (Corespondentul „Scin- 
tcii". N. Țuicu). Ziua internațională a 
teatrului a fost sărbătorită de colec
tivul Teatrului National din Craiova 
in’r-un mod cu totul deosșbit In fața 
publicului a fost prezentat. în pre
mieră. un spectacol de balade și li
rică populară românească din princi
palele regiuni folclorice ale țării, sub 
genericul „SOARELE ȘI 
Au interpretat actrițele 
Bașta, Elena Gheorghiu, 
Stoia. Smaragda Olteanu,

tv
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19.00 Muzică populară oltenească. 
19.20 JfiOl de seri : Bugs Bunny șl

prietenii săi.
19.20 Telejurnal.
20.00 Reportaj TV : Meridiane ale 

inteligenței.
T' 25 rstnria operetei în persona ie 
20.45 F!tm serial de desene anima

te : ..Pebbles și Bamm Baram 
au crescut...".

21.30 Revista lherar-artlstîcă TV. 
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL D

r
- v

"r-'ex.
„ zObum coral.

,45 Viratele peliculei — magazin 
de cultură cinematografică 
Ediție specială — Western pro 
șl contra

15.20 1MJ1 de ser! : Bugs Bunny șl 
prietenii săL

1P ?n Te'eiumal.
20.W Film serial pentru copil : 

„Comoara din 13 case*.
30.39 Viata economică a Capitalei
30.50 Singură... tr.tr-un studio Ann 

Christie Film muzical reali
zat de televiziunea, belgian#

21.10 Muzlr» românească In con
temporaneitate sinteze : Mu
zica programatică

E.4C Baladă pemru acest pămlnt 
Șapte scări — sau cum se 
mai poate alunge la Piatra 
Ma re

j’.55 Ga!a maeștrilor.

LUNA".
Marina 

Iosefina 
_____„_  _____ . Ileana 

Sandu. Mihaela Arsenescu și Constan
ta Nicolau. Regia spectacolului este 
semnată de Marina Bașla și Emil 
Boroghină. scenografia de Eustațiu 
Gregorian, iar ilustrația muzicală a 
aparținut cunoscuților interpreți 
Gheorghe Zamfir, Marin Popa și 
Constantin Chisâr.

SLOBOZIA (Corespondentul „Scin
teii". Lucian Ciubotaru). In județul 
Ialomița săptămina trecută — 
foarte bogată in manifestări cul- 
tural-artistice — s-a încheiat du
minică la Slobozia prin concursul 
și festivalul „FLOARE DE PE BA- 
RAGAN". organizat de comitetul de 
cultură și educație socialistă in co
laborare cu comitetul U.T.C. Au par
ticipat soliști de muzică populară din 
județele Iași, Teleorman. Sibiu. Bra
șov. Bihor. Ialomița, Brăila. Prahova, 
Buzău. Ilfov, Constanța. Gorj, Dolj 
și Olt. Festivalul a fost precedat de 
un simpozion cu ternei : „Coordonatele 
folclorului in contemporaneitate" care 
a prilejuit o sesiune de comunicări 
prezentate de cercetători de la mu
zeele din București, Sibiu, Brașov, 
Ialomița și Iași. Notăm, de asemenea, 
expoziția volantă de artă populară din 
județul Ialomița — avanpremieră a 
apropiatei inaugurări a muzeului de 
etnografie a Bărăganului. La Călă
rași. teatrul popular din localitate a 
găzduit turneul unui ansamblu de 
cintece din R.P. Bulgaria, care a pre
zentat spectacolul folcloric „Vecini 
în cintece și jocuri".

intrecut 
șglecțio- 

__  In penulti
mul meci al competiției, reprezen
tativa Iugoslaviei a învins cu 9—4 
(4—0, 1—2, 4—2) formația Olandei, 
rezultat care i-a adus o binemeri
tată medalie de argint.

• La Herisau (Elveția) a luat 
sfirșit Campionatul european de 
hochei pe gheață (Grupa A) rezer
vat echipelor de juniori. Pe primul 
loc s-a clasat selecționata Suediei, 
care a întrecut, in meciul decisiv, 
cu 4—1 (2—0, 0—1, 2—0) formația 
U.R.S.S.

e La -------- ------------- -- . ..
tiinirea amicală de hochei pe gheață 
dintre ____ ' ‘1
Suediei și U.R.S.S. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (0—0, 1—1, 
0—0). Gazdele au deschis scorul in 
minutul 39 prin Sederstrom. După 
numai cîteva secunde, Malțev a 
egalat.

® La sfirșitul săptămînii trecute în 
Capitală a fost programat primul din 
ultimele trei .turnee de sală ale cam
pionatelor naționale de baschet. In 
grupa 1—6 a campionatului feminin. 
Politehnica a dispus cu ușurință in 
primele două jocuri de formațiile 
Universitatea Timișoara și „U“ Cluj 
(91—68 și 82—63). Cea de-a doua cla
sată, Voința — revelația actualei edi
ții — a trecut prin mari emoții, ciști- 
gind, în finaluri pasionante, la a- 
ceeași diferență : un singur punct — 
(71—70 cu ,.U“ Cluj și 75—74, după 
prelungiri, cu Rapid).

TENIS. — în semifinalele tur
neului internațional de tenis de la 
Rotterdam, perechea Ilie Năstase 
(România), Pierre Barthes (Franța) 
a învins cu 6—2, 6—2 .cuplul Ma
nuel Orantes (Spania), Tony Roche 
(Australia). în finală. Năstase 
Barthes ii întîlnesc pe Hewitt 
McMillan, care i-au eliminat 
6—3, 6—3 pe Gorman șl Van Dillen.

NATAȚIE. — în cadrul unui con
curs internațional, la Praga, înotă- 
toarea româncă Anca Groza a cîști- 
gat proba de 200 m fluture cu 
timpul de 2'26"7/10.

Stockholm s-a disputat în-
echipele reprezentative ale

și 
cu
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(Urmare din pag. I)
un caracter creativ, astfel incit 
experiența și inteligența colectivă 
a maselor, inițiativele născute in 
cadrul întrecerii să amplifice me
reu rodnicia muncii. Iată principa
la direcție a activității organizato
rice și politico-educative a tuturor 
organizațiilor de partid îndreptate 
spre asigurarea premiselor necesa
re îndeplinirii ritmice a planului și 
angajamentelor, ridicării calitative 
a întregii activități economice in 
anul 1974. ca o condiție esențială a 
realizării marelui obiectiv national 
— cincinalul înainte de termen. 
Contaclul viu, permanent, cu oame
nii muncii, consultarea lor sistema
tică asupra căilor pentru a produce 
mai mult, mai bine, mai economic 
reprezintă una dintre principalele 
cerințe de care depind stabilirea 
celor mai bune soluții privind In
troducerea rapidă in producție a cu
ceririlor științei și tehnologiilor

moderne, creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost, economisirea materiilor prime, 
combustibilului și energiei electri
ce — într-un cuvînt, impulsionarea 
tuturor factorilor de care depinde 
creșterea eficienței economice.

Ne mai despart cîteva săptămini 
de 1 Mai, cind, așa cum a anunțat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vor fi 
distinși cu ordine -și alte distincții 
ale Republicii Socialiste România 
muncitori, ingineri, activ'ști de 
partid, cadre de conducere din eco
nomie care au obținut rezultate 
deosebite in întrecerea socialistă 
din anul trecut. Această practică 
va deveni o tradiție, consemnind 
an de an prețuirea pe care societa
tea noastră socialistă o acordă ace
lora care, prin succesele lor in 
muncă, se situează in primele rin- 
duri ale luptei pentru Înfăptuirea 
politicii partidului pusă in slujba 
înfloririi patriei socialiste, aspira
țiilor de progres și bunăstare ale 
întregului popor. Este un Îndemn

pentru fiecare cetățean al țării, un 
imbold de a munci cu elan și dă
ruire, cu tot ce are mai bun ca 
putere de muncă, pricepere și ini
țiativă, pentru a-și aduce o contri
buție sporită la realizarea cincina
lului înainte de termen, la accele
rarea dezvoltării economico-sociale 
a României.

Buchetul de înfăptuiri cu care 
fiecare colectiv de muncă va întim- 
pina gloriosul jubileu al eliberării 
patriei și cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. va reprezenta o minunată 
mărturie a înaltei conștiințe socia
liste a oamenilor muncii, a patrio
tismului lor înflăcărat, a unității și 
coeziunii întregului nostru popor 
In jurul Partidului Comunist Ro
mân. al secretarului general al parti
dului și președintelui republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre. în
cercatul conducător al partidului șl 
statului nostru pe calea spre viito
rul comunist al României.

sportive argeșene se acordă priori
tate atletismului, luptelor și boxului, 
pentru care există nu numai un po
tențial uman de acum verificat, ci 
— urmarea acestui fapt — un ca
dru organizatoric și condiții mate
riale dintre cele mai propice. Spor
tul de performanță argeșean con
tează azi pe 12 unități organizatorice 
(la Pitești, Cimpulung Muscel și 
Curtea de Argeș), unde procesul de 
pregătire este asigurat de peste 60 
de cadre tehnice.. Reprezentative 
pentru performanța sportivă din ju
deț sint Liceul central de atletism 
de la Muscel, mai recent, Centrul 
național de atletică grea1 șl școlile 
sportive din Pitești. Nu este deci 
intimplâtor că Argeșul se situează 
printre fruntași in clasamentul pri
vind contribuția județelor la alcătui
rea loturilor olimpice pentru 1976.

Perseverență și sprijin pe plan lo
cal s-au manifestat și cu privire la 
asigurarea bazei materiale : terenuri, 
săli, stadioane și alte numeroase 
spații au fost construite 6au amena
jate, deopotrivă pentru activitatea 
sportivă de masă, ca și pentru per
formanță. Impresionează in mod 
plăcut „salba" de baze sportive din 
Cimpulung Muscel, grupul de săli' 
ale școlii sportive „Viitorul", sta
dioanele (de fotbal și de atletism) 
din Pitești.

Pentru continuarea acestui frumos 
demaraj, pentru ca rezultatele să fie 
și mai bune decit pină acum, spor
tul argeșean are nevoie in conti
nuare de un sprijin substanțial, în 
primul rind din partea forurilor și 
activiștilor \ i.t: I 21.. j_2_'t. 72 
trunzind, ca să spunem așa, in rin- 
dul județelor cu o bogată și diversă 
activitate sportivă. Argeșul și-a do
vedit. intr-adevăr, capacitatea or
ganizatorică, dar și-a asumat și obli
gații suplimentare. Căci îndeplinirea 
sarcinilor in domeniul sportului ne
cesită o muncă permanentă, pe mul
tiple planuri. Entuziasmul, pasiunea 
celor ce răspund de organizarea 
sportului, ca și dorința celor ce vor 
să-1 practice trebuie. continuu între
ținute, continuu stimulate. Ședința 
biroului comitetului județean de 
partid a apreciat că incâ nu s-au fă
cut suficiente eforturi pentru ca 
sportul să aibă o arie de cuprin
dere cu adevărat de masă, iar acti
vitatea să fie continuă. Așa se face, 
spre exemplu, că la o unitate ca 
„Textila" Pitești, cu mii de salariați 
(in mare majoritate femei), sportul 
de masă este o noțiune acceptată in 
teorie, acordindu-i-se atenție... nu
mai in planurile de măsuri. Gim
nastica zilnică la locul de muncă — 
posibil să fie practicată pe scară 
largă — se desfășoară sporadic și 
numai de către un foarte mic nu
măr de salariați. Alte activități ? 
Mai nimic, dacă exceptăm, bineîn
țeles, echipa masculină de fotbal, de 
a cărei „viață" (undeva, în coada 
clasamentului diviziei C) se ocupă 
cu mult zel intreg consiliul asocia
ției sportive. Din păcate, acest exem
plu nu este singular. Consiliul ju
dețean al sindicatelor recunoaște in 
mod autocritic (ceea ce, desigur, 
nu-i suficient) că formele simple, 
ușor accesibile de practicare a spor
tului. a exerclțiilor fizice sint -încă 
slab folosite, că asociațiile sportive 
din întreprinderi nu pun accent pe 
organizarea și desfășurarea acțiuni
lor de. masă la nivelul secțiilor de 
producție, schimburilor, grupelor 
sindicale. Tendința de a neglija ve
rigile de bază ale mișcării sportive 
in favoarea organizării unor acțiuni 
reprezentative, adesea cu caracter 
festivist, pentru popularizarea în 
primul rind... a organizatorilor, 
apare destul de frecvent.

Referirile de mai sus privesc, de
sigur in bună măsură și organiza
țiile de tineret și pionieri. In școli 
șl in Întreprinderi, la sate, In. dife
rite alte locuri de muncă, un număr 
mult prea mare de tineri și tinere 
rămin In afara sportului. Vina nu-i 
numai a lor, ci, poate, mai cu sea
mă a celor care au răspunderea de a 
asigura toatp condițiile necesare. 
Analiza și discuțiile despre sportul 
argeșean au arătat că există sufi
ciente mijloace și condiții pentru o 
activitate sportivă cit mal largă și 
permanentă. Mai e nevoie să se 
facă unele amenajări, mai trebuie 
procurat poate echipament ori ma
terial sportiv. Dar. concomitent cu 
preocupările pentru îmbunătățirea 
baze.l materiale/ trebuie acționat cu 
mult mai multă insistență și în 
strinsă colaborare — activiștii tu
turor forurilor locale cu atribuții în

sportivi din județ. Fă-

argeșean
sport — pentru transpunerea in viață, 
la nivelul sarcinilor stabilite de docu
mentele de partid, a cerinței ca 
sportul să fie la indemina tuturor, 
să devină prieten al tuturor.

Un plus de atenție, un mai mare 
sprijin necesită, totodată.-și sportul 
de performanță. Neajunsurile din 
activitatea nucleelor de performanță 
au, in majoritatea situațiilor, cauze 
pe plan local. Nu e firesc, spre 
exemplu, ca la un liceu de speciali
tate sportivă, cum este cel de atle
tism din Cimpulung Muscel, să se 
constate că mai bine dc o treime din 
efectiv o alcătuiesc elevii nedotați 
pentru performanță. Rabatul ce s-a 
făcut la selecția inițială, la admite
rea in liceu, iși arată efectele. Din 
păcate, abia dună ce s-au irosit 
sume de bani și munca profesorilor 
de specialitate ! In acest sens, ni se 
pare îndreptățită solicitârea condu
cerii liceului ca. In viitor, cu spri
jinul F.R.A., al conducerii C.N.E.F.S.. 
să se asigure, pe țară, o preselecție 
a tuturor elementelor cu aptitudini, 
cei mai buni elevi-atleți urmînd a 
fi îndrumați să dea examen de ad
mitere la acest liceu.

Aceste aspecte ale sportului arge- 
șzan (și încă altele, la fel de im
portante) au prilejuit biroului comi
tatului județean sublinierea obliga
țiilor ce revin tuturor organelor și 
organizațiilor locale cu îndatoriri prin 
lege in domeniul sportului, pen
tru impulsionarea, pentru dezvol
tarea continuă a activității gene
rale a cetățenilor, pentru afirma
rea și mai pregnantă a SDortului 
de performanță argeșean. Una din 
principalele condiții de reușită este 
— așa cum s-a arătat in concluziile 
ședinței — ca la nivelul județului, la 
municioiu, in orașe și in comune, 
în intrenrinderi și in ș~oli, organi
zațiile soortive. de sindicat. U.T.C.. 
consiliile ponulare. permanent în
drumate și controlate de organiza
țiile de partid, să colaboreze indea- 
proaDe, să acționeze împreună cu 
înalt simț de răspundere. '

Rezultate în divizia B
Scria I. Metalul Mija — Gloria Bu

zău 1—0, Petrolul Moinești — Cea
hlăul Piatra Neamț 1—1, C.S.M. Su
ceava — S. C. Tulcea 1—0, F. C. 
Galați — Știința Bacău 1—0, Victoria 
Roman — C.S.U. Galați 0—0, Celulo
za Călărași — Metalul Plopeni 2—1, 
Oțelul Galați — Progresul Brăila 3—2, 
Viitorul Vaslui — C.F.R. Pașcani 
2—1, Caraimanul Bușteni — Con
structorul Galați 3—2.

In clasament, după 21 de etape, 
conduce Gloria Buzău (29 p). urmată 
de C.S.M. Suceava și Știința Bacău 
(ambele cite 28 p).

Seria a II-a. Autobuzul București— 
Nilramonia Făgăraș 3—1, Minerul 
Motțu — Gaz Metan Mediaș 2—1, 
Flacăra Moreni — Metrom Brașov 
0—0,. Carpați Brașov — Dunărea 
Giurgiu 0—0, Tractorul Brașov — Di
namo Slatina 1—0, C. S. Rimnicu 
Vilcea r- Electroputere Craiova 1—0, 
Șantierele Navale Oltenița — Pro
gresul București 0—1, Șoimii Sibiu — 
C. S. Tirgoviște 4—0, Metalul Dro- 
beta Turnu-Severin — Metalul Bucu
rești 2—1.

După 21 de etape. în clasament 
conduce C. S. Rîmnicu-Vîlcea (29 p.). 
urmată de Șoimii Sibiu (23 p.) fi 
Tractorul Brașov (27 p.).

Seria a IlI-a. Minerul Baia Mare — 
C.F.R. Timișoara 3—0, Corvinul Hu
nedoara — Olimpia Oradea 0—0. Mi
nerul Cavnic — Metalurgistul Cugir 
2—1, U. M. Timișoara — Vulturii 
Textila Lugoj 0—0, Textila Odorhei — 
Unirea Arad 0—0. Mureșul Deva — 
Industria Sirmei Cimpia Turzii 1—0, 
Minerul Anina — Arieșul Turda 2—1, 
F. C. Bihor — Olimpia Satu-Mare 
2—0, Victoria Cărei — Gloria Bistri
ța 2—0.

în clasament, după 21 de etape, 
pe locul intîi : Olimpia Satu-Mare 
(28 puncte). Pe locul doi — F. C. Bi
hor (26 p), iar pe trei — Minerul 
Baia Mare (24 p).

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu dobindă și ciștiguri Ieșite cîștigătoare la tra

gerea Ia sorti pentru trimestrul 11971

Nr. libretu
lui ciștigător

Valoarea ciștigurilor
parțială totală

1 1 592 907 50 000 50 000
1 1 574 539 40 000 40 000
1 377 129 30 000 30 000
1 954 447 20 000
1 2 493 284 20 000
1 1 313 806 20 000
1 595 291 20 000
1 1 140 467 20 000 100 ooo

Terminația
libretului

31 49 275 10 000
31 33 457 10 000 620 00031, 46 538 5 00031 12 590 5 00031 61621 5 00031 03 491 5 00031 53 432 5 00031 95 064 5 000 930 000CtȘTIGUHI

ÎN 309 cu 4 focuri 9 79*’ 2 010ARAGAZURI 621 090
CU 309 cu 3 focuri

BUTELIE
309

7 444
1 325 2 000

545 076

309 0 284 2 000309 4 709 2 000 1 854 000309 4 190 1 000309 2 948 1 000309 6 426 1 000309 7 271 1 000309 7 368 1 000 1 545 000
309 8 616 500309 6 474 500309 8 434 500309 2 942 500309 3 544 500309 1 038 500309 2 316 500 1 081 500

TOTAL: 5 509 ciștiguri în obiecte. în valoare de lei : 7 416 666
~ ---- -----------

— Titularii libretelor cîștigătoare 
pot alege, in limita valorii câștiguri
lor ce li se cuvin, obiectele preferate.

— Ciști.gurile, inclusiv cele in ara
gazuri cu butelii, se acordă integral 
titularilor libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10% din valoarea ciștigu- 
lui. Pentru ceilalți titulari, ciștigul

este de 10 ori mal maro decit soldul 
mediu trimestrial al libretului. Li-, 

. bretele cu sold mediu trimestrialSșatl8m 50 161 bcne«S de 

Ciallsătorii de aracaruri cu butelii 
ma clei 13 su«"-salele(filialele) C.E.C. în termen de 30 zile 

de la data tragerii la sorți.
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Mesaje de felicitare adresate
președintelui Republicii Socialiste România,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Prin votul forumului suprem al 

puterii de stat — Marea Adunare 
Națională — s-a Împlinit voința u- 
nanimâ a națiunii noastre socia
liste. de a desemna in funcția de 
președinte al țarii pe cel mai des
toinic conducător al destinelor sa- 
' — ' nu in telegrama lor Comi
tetul județean Cluj al P.C.R. și 
consiliul popular al județului.

Vibrantul JurAmint rostit cu gre
utatea cumpătării. Înțelepciunii și 
răspunderii marilor conducători de 
popoare, legămintul făcut cu țara, 
Intruchipind hntârirca neabătută, 
devotamentul nețărmurit de a sluji 
cele m u sfinte idealuri ale poporu
lui român, de înfăptuire neclintită 
a comandamentelor majore ale 'Te
rnii aduc noi raze de lumina în 
conștiința tuturor celor ce muncesc 
cu brațele si cu mintea si trăiesc 
In Patria noastră socialistă.

Strins uniți în lutul partidului, 
atașați trun si suflet cauzei socia
lismului. oamenii muncii de pe a- 
c. ste meleaeuri — români. ma- 
ghiari. germani și de alte naționa
lități — dau glas hotăririi lor fer
me de a \ ă urma neabătut in tot 
c-a ce cirditi și Întreprindeți snre 
binele si fericirea patriei noastre. 
Rămin permanent vii in mințile 
noastre prețioasele indicații pe care 
ni le-ati dat cu orilejul vizitei de 
lucru aici, la Cluj. Ele ne însufle
țesc in munca noastră de a realiza 
In mod exemplar obiectivele planu
lui pe 1974, de a înfăptui actualul 
cincinal înainte de termen, in ac
tivitatea de ridicare a nivelului de 
pregătire profesională și politico- 
ideologicâ a oamenilor, de lărgire 
a orizontului lor general de cu
noaștere. de dezvoltare a conștiin
ței socialiste si de așezare a rela
țiilor dintre oameni pe baza nor
melor de viată și muncă comuniste.

Dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca nimeni altul, ați pus 
In slujba patriei noastre patru de
cenii de muncă însuflețită, ați ac
tivat cu mare dăruire și înalt simț 
de răspundere pentru binele și fe
ricirea poporului român, pentru 
libertatea sa. Nicicind țara noas
tră nu s-a bucurat de un prestigiu 
international ca ccl de astăzi și 
nirirind poporul nostru nu a avut 
o viață mai înfloritoare ca cea de 
astăzi — se subliniază în telegra
ma Prezidiului Academiei Republi
cii Socialiste România. Remarcabi
lele succese doblndite de țara 
noastră ir. ’oale domeniile di- 
torează politicii înțelepte a Parti
dului Comunist Român, dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Strins uniți în jurul partidului, 
vom ir.timpina aniversarea elibe- 
râni tării și a celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român prin noi rezultate in mun
că, prin contribuția noastră activă 
la aplicarea în viață a sarcinilor 
stabilite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale Partidului 
Comunist Român.

însuflețiți de exemplul și de ac
tivitatea dusă permanent de dum
neavoastră pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste, ne angajăm să 
contribuim prin munca noastră la 
dezvoltarea științei și culturi! ro
mân ești. la progresul economic și 
social al tării, la ridicarea necon
tenită a prestigiului ei interna
țional.

Dumneavoastră, mult Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, sinteti 
pentru noi simbolul conducătoru
lui do partid și de stat consecvent 
Si înflăcărat, muncind și luptînd 
pentru afirmarea tot mai plenară 
a României socialiste în ansamblul 
relațiilor internaționale, pe calea 
promovării legăturilor de prietenie 
și colaborare cu toate țările socia
liste și cu toate forțele revoluțio
nare din lume, a instaurării unor 
relații de deplină echitate între 
state — se spune în telegrama cer
cetătorilor de la Institutul de crea
ție științifică și tehnică.

Cercetătorii, inginerii, tehnicienii 
si toți salariații Institutului pentru 
crieație științifică si tehnică din 
București, in frunte cu comuniștii, 
sint hotăriți ca in acest an. in care 
ne pregătim să întimpinăm cea 
d?-a XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei de sub dominația fas
cistă și cel de-al XI-lea Congres 
al partidului, să munceasă mai 
mult și mai bine pentru a contri
bui la realizarea celor mai înari
pate idealuri ale țării noastre. 
Vom avea permanent în minte 
exemplul dumneavoastră de mun
că neobosită și plină de abnegație, 
exemplu pe care colectivul nostru 
îl va urma în dorința sa de a sluji, 
laolaltă cu toate forțele creatoare 
a'e poporului, la creșterea presti- 
giv'-ii ș: nteț și tehnicii româ
nești. a prestigiului României.

Luind cunoștință de alegerea 
dumneavoastră in funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, ne exprimăm. stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, totala 
noastră stimă și respectul pentru 
activitatea neobosită desfășurată de 
dumneavoastră in fruntea partidu
lui și statului — se spune în tele
grama constructorilor navalf din 
Galați.

înaltele dumneavoastră calități,
prestigiul și personalitatea, unanim 
recunoscute de întregul nostru po
por. sint considerentele pentru ca
re in totalitatea sa națiunea româ
nă salută cu căldură alegerea dum
neavoastră. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in funcția de 
președinte al scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă Româ
nia.

Apreciem că prin această funcție 
contribuția dumneavoastră la ex
tinderea și consolidarea relațiilor 
externe ale României cu toate sta
tele lumii va cunoaște o nouă și 
puternică ascensiune, va spori tot 
mai mult contribuția și prestigiul 
(României pentru triumful binelui si 
>i păcii in lume.

Sentimentele pe care le încercăm, 
marea bucurie pe care o trăim iz
vorăsc din încrederea fără de mar- 
gini că prezentul fi viitorul patriei, 
destinele sale comuniste vor fi slu
tite întotdeauna cu devotamentul 
si pasiunea revoluționară ce vă ca
racterizează întreaga viată si operă
— se scrie in telegrama adresată 
de Comitetul județean Hunedoara 
al I’.C.R. și de consiliul popular 
județean.

Puternic însuflețiți de pilda atit 
de luminoasă a vieții și activității 
dumneavoastră. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. comuniștii, toti 
oamenii muncii din județul Hune
doara — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — nu-si 
precupețesc energia, talentul si spi
ritul de dăruire pentru a da viată, 
prin rezultate cit mai rodnice, po- 
lilicii intelepte, clarvăzătoare a 
Partidului Comunist Român.

învestirea dumneavoastră cu cea 
mai inaltă și de răspundere func
ție de stat constituie un puternic 
imbold de a acționa in continuare 
cu si mai multă hotărire pentru a 
Intimmna istoricele evenimente ale 
anului — a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al P.C.R. — cu noi victorii 
de prestigiu in toate domeniile de 
activitate. în acest sens. încercăm 
o deplină satisfacție de a vă putea 
raporta, stimate tovarășe președin
te. intr-un moment atit de înălță
tor si solemn, că sarcinile celui 
de-al 4-lea an al cincinalului se 
realizează cu succes.

Ne alăturăm glasul si voința ho- 
târirii solemne a aleșilor națiunii
— de a vă încredința conducerea 
mipunatului nostru popor, a lumi
nosului său destin — adresîndu-vă 
dumneavoastră, intitul președinte 
al României, urarea fierbinte și de 
ales respect : ..Să trăiți la multi 
ani. multă sănătate. putere de 
muncă in conducerea operei de 
făurire a viitorului socialist și co
munist".

Subscriind cu nemărginită în
credere și insuflcțită convingere la 
alegerea dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in funcția supremă de 
președinte al Republicii Socialiste 
România, se spune in telegrama 
Ministerului Justiției, ne exprimăm 
marea satisfacție și profunda recu
noștință că în fruntea țării vă a- 
flați dumneavoastră, militant revo
luționar, clarvăzător, ințclcpt și 
curajos, care, clipă de clipă, vă 
consacrați neobosita activitate în
floririi multilaterale a României.

Trăind astăzi această profundă 
satisfacție, transmițindu-vă gindu- 
rile și sentimentele noastre fier
binți de admirație și respect, na 
angajăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să muncim cu dăruire, 
perseverență șl exigență comunistă 
pentru a asigura respectarea neabă
tută a Constituției și legilor țării, 
pentru Înfăptuirea cu succes a po
liticii partidului și statului nostru, 
snre binele și prosperitatea patriei 
ale cărei destine le conduceți, a în
tăririi și înfloririi națiunii noastre 
socialiste.

Alegerea dumneavoastră în func
ția supremă de stat — se spune in 
telegrama adresată de colectivul 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice din Turnu-Mâgurele — repre
zintă încă o dovadă a recunoașterii 
marilor dumneavoastră merite, a 
muncii neobosite pe care o desfă
șurări pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru, pentru 
binele patriei și al poporului ro
mân. Colectivul nostru iși exprimă 
recunoștința sa pentru ajutorul 
acordat și grija părintească pe care 
ne-o purtați și* vă asigură că va 
face totul pentru a-și spori contri
buția la opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate in Republica Socialistă Româ
nia.

Ne exprimăm deplinul acord, 
sincera satisfacție și bucurie in le
gătură cu investirea dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cu înalta misiune de 
președinte al Republicii Socialiste 
România — scriu în telegrama lor 
cadrele didactice și studenții insti
tutului agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" — București.

Neobosita dumneavoastră activi
tate Închinată continuei dezvoltări 
social-economice a țării, dinamis
mul și spiritul novator, fermitatea 
și profundul umanism cu care 
conduceți destinele noastre au da
rul să n? mobilizeze in a urma 
exemplul dumneavoastră, in a în
deplini exemplar sarcinile ce ne 
revin pentru realizarea mărețelor 
obiective stabilite de către partid 
in domeniul pregătirii cadrelor și 
al dezvoltării agriculturii noastre 
socialiste.

Noi, cei ce am devenit sub con
ducerea partidului comuniștilor 
stăpini și producători — se scrie in 
telegrama adresată de colectivul 
inireprinderil „Laminorul" din 
Brăila — ne exprimăm atașamentul 
și deolina adeziune față de Parti
dul Comunist Român, de activita
tea dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru că în
treaga viață v-ați consacrat-o 'rea
lizărilor poporului nostru.

Cu ocazia acestui măreț eveni
ment din viața dumneavoastră și 
a întregului ponor, laminoriștii 
brăileni vă asigură că se vor stră
dui să realizeze obiectivele actua
lului cincinal înainte de termen, 
?.duc!ndu-și astfel o contribuție tot 
mai sporită la ridicarea României 
pe culmi tot mal Înalte de progres 
și civilizație.

DIN ȚARĂ
Sintem deosebit de mindri că in 

funcția de șef al statului vă găsiți 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. patriot înflăcă
rat si internationalist consecvent, 
respectat si stimat de întregul nos
tru popor, de toii coi care aspiră 
la o viață liberă, independentă si 
suverană — se scrie in telegrama 
Comitetului județean Sălaj al 
I’.C.R.

Prezenta dumneavoastră în a- 
ceastă inaltă funcție, energia și 
pasiunea revoluționară ce vă ca
racterizează. principialitatea si 
consecventa cu care militați pentru 
realizarea dezideratelor majore ale 
poporului român constituie garan
ția certă a progresului și prosperi
tății multilaterale ale României so
cialiste.

Ca semn al nemărginitei noastre 
recunoștințe și prețuiri față de 
dumneavoastră, permiteți-ne să vă 
adresăm din adincul inimilor noas
tre cele mai fierbinți urări de să
nătate și putere de muncă in exer
citarea înaltelor responsabilități, in 
nobila dumneavoastră activitate 
consacrată binelui și fericirii între
gului popor, cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Subliniind satisfacția deosebită si 
profunda bucurie pentru alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
înalta funcție de președinte al 
României, in telegrama Ministeru
lui Sănătății se arată : Bogata 
dumneavoastră activitate revoluțio
nară de militant comunist, de pa
triot înflăcărat, clarviziunea cu care 
conduceți înfăptuirea programului 
complex al făuririi socialiste 
multilateral dezvoltate, dinamis
mul, spiritul dumneavoastră de 
dreptate și echitate, stimate tova
rășe secretar general, sint pentru 
noi, pentru intreg personalul sani
tar, un model și un exemplu însu- 
flețitor, pe care ne străduim să-l 
urmăm in întreaga noastră activi
tate.

E.xprimindu-ne din adincul ini
mii adeziunea totală, dragostea si 
încrederea deplină in politica ști
ințifică și clarvăzătoare a partidu
lui și statului nostru, al cărei pro
motor sinteți dumneavoastră. vâ 
asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, alături de 
întregul popor, ne vom consacra 
toate forțele înfăptuirii neabătute 
a sarcinilor complexe ce ne revin 
în ocrotirea sănătății populației.

în telegrama trimisă de pa
triarhul Bisericii ortodoxe române, 
Justinian, in numele ierarhilor, 
preoților și credincioșilor acestei 
biserici, se spune : însuflețiți de 
sentimente de inaltă cinstire și pa
triotic atașament, vâ adresăm cele 
mai alese felicitări cu prilejul în
făptuirii actului istoric al alegerii 
domniei voastre, domnule Nicolae 
Ceaușescu, in funcția supremă de 
președinte al Republicii Socialiste 
România.

Din toată inima, vă urăm ani 
mulți de viață, cu sănătate deplină 
și puteri reînnoite de muncă, spre 
a continua, și in noua demnitate 
de mare răspundere, in care ați 
fost inălțat de încrederea și dra
gostea întregului popor român, să 
lucrați cu neobosit zel și totală 
dăruire pentru înălțarea și înflo
rirea patriei noastre, pentru feri
cirea tuturor fiilor săi, pentru dez
voltarea cooperării frățești cu toate 
popoarele și pentru triumful defi
nitiv al păcii in lume.

Sîntem deosebit de fericiți să vă 
transmitem in numele organizației 
de partid și al colectivului celor 
30 000 oameni ai muncii urările 
noastre cele mai fierbinți de să
nătate, fericire și viață îndelunga
tă. cu ocazia alegerii dumneavoas
tră in cea mai inaltă funcție de 
stat, aceea de președinte al Repu
blicii Socialiste România — se spu
ne in telegrama întreprinderii de 
transport București.

Vâ asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că grijii 
permanente ce o manifestați de a 
asigura întregului nostru popor un 
nivel de viață inalt și un loc demn 
In rindurile celorlalte popoare din 
lume, noi ii vom răspunde punind 
Întreaga capacitate, putere de mun
că și dăruire comunistă in slujba 
înfăptuirii politicii partidului și sta
tului.

Acum, cind ați primit această 
înaltă funcție, ingăduiți-ne, tova
rășe secretar general, să ne mani
festăm recunoștința față de acti
vitatea care ați desfășurat-o. afir
marea elocventă a deosebitelor 
dumneavoastră calități de condu
cător politic și de stat, patriot 
înflăcărat și internaționalist mili
tant, exemplu de voință, realism 
și energie puse in slujba libertății, 
bunăstării și fericirii celor ce mun
cesc — se scrie in telegrama 
Comitetului de partid I.A.S. Insula 
Mare a Brăilei.

Avem convingerea nestrămutată 
că alegerea dumneavoastră in 
funcția de supremă răspundere 
constituie chezășia înfloririi conti
nue și multilaterale a patriei noas
tre, a înaintării ei neabătute pe 
drumul luminos al comunismului 
— scriu in telegrama lor oamenii 
muncii de la întreprinderea de 
rulmenți Birlad.

Noi, constructorii de rulmenți, 
vă asigurăm iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a da 
viață angajamentului asumat de a 
realiza sarcinile de plan pe cei 
patru ani ai cincinalului pină la 
23 August 1974, pentru a realiza 
peste plan în acest an 50 000 rul
menți și o producție-marfă de 
12 000 000 leL

Tn telegrama Comitetului Jude
țean Satu-Mare al P.C.R. se spune: 
Strălucitele izbinzi obținute de 
poporul nostru pe drumul socia
lismului. in epoca rea mai bogată 
in fapte mărețe din întreaga sa 
istorie, sint o expresie minunată 
a clarviziunii de care ați dat 
dovadă in fruntea partidului și 
statului nostru, a neobositei ac
tivități consacrate perfecționării e- 
dificlului nostru politic, economic 
si social, afirmării fără precedent 
a României în viața internaționa
lă. in soluționarea marilor proble
me cu care se confruntă azi ome
nirea.

Alegerea dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca președinte al republicii consti
tuie pentru comuniștii și toți oa
menii muncii din judelui Satu- 
Mare, fără deosebire de naționa
litate. un îndemn la o și mai pu
ternică mobilizare a energiilor, la 
afirmarea mai vie a profundului 
nostru atașament la politica inter
na si externă a partidului, a hotă
ririi nestrămutate de a urma cu 
devotament înalta dumneavoastră 
pildă de patriotism înflăcărat și 
internaționalism consecvent.

în aceste momente cu profundă 
semnificație istorică, in numele co
muniștilor. al tuturor oamenilor 
muncii sătmăreni — români, ma
ghiari. germani șl de alte națio
nalități — ne angajăm, scumpe to
varășe secretar general al partidu
lui și președinte al republicii, să 
muncim cu inaltă responsabilitate 
pentru înfăptuirea luminosului 
program de edificare a socialis
mului multilateral dezvoltat pe pă- 
mintul scumpei noastre patrii.

Ne exprimăm totala noastră ade
ziune la istorica hotărire a Marii 
Adunări Naționale, care ilustrează 
din plin aprecierea unanimă, dra
gostea și stima de care vâ bucu
rați pentru meritele excepționale 
în conducerea partidului și statului, 
pentru contribuția Inestimabilă ce 
o aduceți, zi de zi, cu tenacitate, 
curaj. șL înțelepciune, ,1a.. ridicarea 
României socialiste pe culmi tot 
mai înalte de progres și civilizație 
— se spune in telegrama Comitetu
lui organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist.

Noi, veteranii români din războiul 
antihitlerist, vedem in alegerea 
dumneavoastră ca președinte al 
Republicii Socialiste România în
truchiparea propriilor noastre gin- 
duri și simțăminte, chezășia înfăp
tuirii neabătute a idealurilor nobile 
de pace și progres ale națiunii noas
tre socialiste, a dezvoltării și în
floririi patriei.

Sintem mindri că destinele po
porului nostru se află in miinile 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care prin înțe
lepciunea, devotamentul, fermitatea 
comunistă și munca neobosită pe 
care o desfășurați pentru a ridica 
pe culmi înalte prosperitatea patri
ei ați creat un mare prestigiu 
României in întreaga lume, se arată 
in telegrama oamenilor muncii din 
Centrala cărbunelui Petroșani.

Felicitîndu-vă din toată inima și 
urindu-vă cel mai deplin succes in 
îndeplinirea nobilei dumneavoastră 
misiuni pentru împlinirea năzuin
țelor de bunăstare, fericire și pace 
ale poporului român, pentru fău
rirea viitorului comunist al țării, 
pentru creșterea măreției și strălu
cirii României in lume, vă rugăm 
să primiți, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, încredințarea 
că minerii din întreaga industrie 
carboniferă iși vor face cu fermi
tate datoria muncind cu hărnicia și 
abnegația care-i caracterizează, a- 
ducindu-și in felul acesta contribu
ția la înflorirea continuă a patriei 
socialiste.

Lucrătorii Radioteleviziunii își 
alătură glasul voinței și simțămin- 
telor întregului partid și întregului 
popor, adresind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — intr-o telegramă — 
urarea lor pornită din inimă.

Să ne trăiți, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mulți și glo
rioși ani, in fruntea partidului și 
statului, in fruntea poporului ro
mân, care a cucerit, in acest de
ceniu de culme a bimilenarei sale 
istorii, recunoașterea unanimă a 
capacității sale de a-și făuri, liber, 
propria soartă, de a contribui cu 
strălucire la pacea și progresul o- 
menirii. Un popor a cărui unitate 
va rămîne, cu siguranță, un exem
plu in istorie își stringe și mai 
mult rindurile, astăzi, in jurul 
dumneavoastră, primul președinte 
al României.

Pentru prima dată în istoria ță
rii, glasul dumneavoastră a făcut 
să răsune, in ziua de 28 martie 
1974, jurămîntul președintelui re
publicii. Dați-ne voie să socotim 
cuvintele pe care le-ați rostit, cu 
mina pe Constituție, in fața între
gului popor, drept jurămîntul nos
tru, al tuturor, al întregului popor, 
ai celor douăzeci de milioane de 
cetățeni ai României socialiste, care 
vâ urează încă o dată : Mulți ani 
de viață, de luptă, de muncă, de 
biruințe și succese în fruntea noas
tră, înconjurat de stima și de dra
gostea noastră, de respectul Între
gii omeniri 1

Este o mare bucurie pontru noi 
— se spune în telegrama adresată 
do întregul personal din Comanda
mentul infanteriei șl tancurilor — 
că innltn funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România v-a 
fost încredințată dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
care întruchipați personalitatea cea 
mai remarcabilă a patriei noastre, 
modelul conducătorului de partid 
și de stat comunist devotat trup și 
suflet cauzei poporului, patriot în
flăcărat, de numele căruia este le
gat Întregul curs al politicii parti
dului nostru, realizările obținute In 
înflorirea și întărirea capacității de 
apărare a patriei, prestigiul de care 
se bucură România socialistă pe 
plan internațional.

învestirea dumneavoastră în 
funcția de președinte al republicii 
reprezintă pentru noi garanția si
gură că politica interna și externă 
a partidului va fi înfăptuită cu 
succes, că patria noastră va fi ri
dicată pe noi culmi de progres și 
civilizație.

Ne angajăm, tovarășe comandant 
suprem, să nu precupețim nici un 
efort pentru a obține rezultate su
perioare in munca de concepție, in 
activitatea de control. în pregătirea 
viitorilor ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri, in exploatarea tehnicii 
de tancuri și auto, in modernizarea 
bazei materiale a instrucției astfel 
ca. in cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist și a celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, să vă rapor
tăm că am îndeplinit cu cinste or
dinul dat de dumneavoastră pri
vind întărirea necontenită a capa
cității de apărare a țării.

Tineretul Capitalei, alături de 
ceilalți oameni ai muncii bucurcș- 
teni, de întregul popor, animați de 
sentimentele de dragoste. inaltă 
recunoștință și aleasă prețuire ce 
vi le purtăm, vă adresează, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai fierbinți și en
tuziaste felicitări cu prilejul ale
gerii dumneavoastră ca președinte 
al Republicii Socialiste România •— 
se scrie in telegrama Comitetului 
municipal al U.T.C. Dorim și pe 
această cale să vă asigurăm de 
adeziunea și atașamentul deplin al 
tuturor tinerilor Capitalei la politi
ca internă și externă a partidului 
și statului nostru, de hotărirea lor 
fermă de a milita neabătut pentru 
transpunerea- hotărită-în- viață a 
ho.tăririlor Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale partidu
lui, pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen.

Viața și activitatea dumnea
voastră, care și-au pus amprenta 
holăritor asupra realizărilor și suc
ceselor obținute de poporul nostru, 
reprezintă pentru noi, tinerii, 
exemplul viu al revoluționarului 
intransigent și comunistului inflă- 
cărat, ale cărui îndemnuri și fapte 
călăuzesc întreaga noastră muncă 
și viață. Vă asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu toaxă 
fermitatea pentru înfăptuirea nea
bătută a indicațiilor date de 
dumneavoastră, astfel incit să ridi
căm întreaga activitate a organiza
ției tineretului comunist din 
Capitala la nivelul exigențelor ac
tuale, să sporim capacitatea ei de 
mobilizare a întregului tineret la 
o participare activă, responsabilă 
la intreaga viață economică și so- 
cial-politică a tării, la înfăptuirea 
politicii partidului și statului nos
tru.

In telegrama trimisă de Comi
tetul municipal de partid Baia 
Mare si de consiliul popular mu
nicipal se spune : Susținem din 
toată inima alegerea dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România, exprimindu-ne prin a- 
ceasta, incă o dată, stima și pre
țuirea noastră față de activitatea 
neobosită pe care o desfășurați 
pentru ridicarea prestigiului Româ
niei socialiste in rindul popoarelor 
lumii, atit pe plan intern, cit și pe 
plan internațional.

Sintem conștienți că în această 
supremă funcție cu care ați fost 
învestit veți veghea și veți acționa 
cu și mai multă putere spre binele 
țării. Noi știm cit de prețioase sint 
indicațiile dumneavoastră pentru 
bunul mers al muncii. La rindul 
nostru, vă asigurăm, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
mobiliza toate forțele și capacitatea 
noastră creatoare pentru ca la cele 
60 ie zile avans, obținute de uni
tățile economice din municipiul 
Baia Mare, in realizarea sarcinilor 
cincinalului, să adăugăm un spor și 
mai mare pentru a intimpina a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei de sub jugul fascist și Congre
sul al XI-lea al P.C.R. cu rezul
tate cit mai însemnate in toate do
meniile de activitate.

Este o mare fericire pentru noi 
toți — se spune in telegrama adre
sată de constructorii tractoarelor 
românești — că înalta funcție de 
președinte al republicii este înde
plinită de dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, perso
nalitatea cea mai remarcabilă a 
patriei. în care noi vedem întru
chiparea modelului de conducător 
de partid și de stat, devotat cauzei 
poporului, patriot înflăcărat, omul 
care militează perseverent pentru 
socialism și pace in lume.

Comuniștii din citadela construc
torilor de tractoare, întregul nostru 
colectiv, urmind exemplul dumnea
voastră luminos, de inaltă dăruire 
patriotică, se angajează să nu pre
cupețească nici un efort pentru tra
ducerea in viață a hotărîrilor-parti- 
dului și statului, pentru Înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin, 
spre a intimpina cu realizări deo
sebite glorioasa aniversare a elibe
rării patriei și cel de-al XI-lea 
Congres al partidului.

DE PESTE HOTARE
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia alegerii dumneavoastră de către Marea Adunare Națio

nală în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, vă trans
mit, in numele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane și 
în numele meu personal, felicitări cordiale.

Sint convins că relațiile dintre Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, bazate pe principiile internaționalismului 
socialist, se vor dezvolta și întări permanent, în alianță frățească cu 
Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice și cu celelalte state ale comu
nității socialiste.

Tn înalta dumneavoastră funcție, vă doresc, stimate tovarășe 
Ceaușescu, noi succese în construcția societății socialiste multilateral dez
voltate, putere de muncă și fericire personală.

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii So
cialiste România sint fericit să vă exprim în numele poporului arab 
sirian și al meu personal cele mai sincere felicitări pentru încrederea 
poporului român exprimată persoanei dumneavoastră prin votul repre
zentanților săi în Marea Adunare Națională.

în același timp, vă exprim cele mai bune urări de succes în înalta 
responsabilitate încredințată și sint sigur că relațiile de prietenie și coo
perare care există între țările noastre și care s-au întărit în urma vizitei 
pe care ați făcut-o în Republica Arabă Siriană vor continua să se dez
volte pentru binele popoarelor noastre și in interesul luptei lor juste 
pentru realizarea nobilelor lor țeluri.

Vă doresc fericire și sănătate, iar poporului român prieten progres 
și prosperitate.

hafez al-assad

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al repu
blicii de către Marea Adunare Națională în ședința din 28 martie 1974, 
întregul popor al Guineei, Partidul său democratic și guvernul său mi 
se alătură in a vă exprima bucuria profundă și felicitările lor cele mai 
călduroase și frățești.

Această alegere este o mărturie a fidelității dumneavoastră față de 
popor și năzuințele sale nobile și, în același timp, ne asigură pe noi, mi- 
litanții Partidului Democratic Guineez, că cooperarea guineezo-română 
va fi de o deosebită însemnătate în istoria relațiilor internaționale.

Alăturîndu-ne acestui semn de încredere, vă dorim, scumpe tovarășe 
și prieten, o sănătate de fier pentru a asigura în mod eficace și cu dem
nitate răspunderile ce decurg din noua dumneavoastră funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste România.

Vă transmitem înalta noastră prețuire și stimă frățească.

AHMED SEKOU TOURE
Președintele Guineei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă felicit cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte 

al Republicii Socialiste România.
Vă urez mult succes în activitatea pe care o veți depune în conti

nuare pentru binele țării dumneavoastră și multă fericire personală.

Pentru președintele 
Republicii Federale Germania

' HANS FILBINGER
Președintele Bundesratulul

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii, dumneavoastră ca președinte al Republicii Socia
liste România, vă transmit felicitările mele cordiale și urările cele mai 
călduroase pentru noi succese în cadrul înaltei dumneavoastră respon
sabilități avînd ca țel binele poporului prieten al României și promovarea 
păcii în lume.

Arhiepiscopul MAKARIOS
Președinte al Republicii Cipru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate tovarășe Ceaușescu,
Permiteți-mi cat in numele secretariatului Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc și al meu personal, să—vă felicit cu ocazia alegerii 
în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.

în noua funcție vă dorim din toată inima succese în înalta dum
neavoastră activitate de stat, îndreptată spre binele poporului român 
și Întărirea prieteniei și colaborării dintre țările socialiste.

Cu profundă stimă,

bl. FADDEEV
Secretar al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Aflind că Marea Adunare Națională v-a ales, stimate tovarășe, 
la 28 martie 1974, președinte al Republicii Socialiste România, vă rog’ 
să primiți cele mai cordiale salutări cu această ocazie și cele mai bune 
urări de continui, succese și multă sănătate.

SAMUIL MIKUNIS
Secretar General al Partidului 

Comunist din Israel

J



v i ața intern ați onală

In Irlando de Nord continua incidentele intre elementele extre
miste și forțele de ârdine britanice dislocate in această provincie, in 
noaptea de vineri spre simbătă, persoane necunoscut© au aruncat 
bombe ortizanale in două restaurante din Belfast, provocind moartea 
o două persoane și rănirea altor 20. precum și mari pagube clădi
rilor din vecinătate. Potrivit relatărilor presei britanice, numărul per
soanelor care și-au pierdut viața in cei patru ani și jumătate de tul
burări din Irlanda de Nord se ridică, in prezent, la 987.

Autoritățile provinciale ou luol măsuri severe pentru prevenirea 
inc.identeior declanșate de forțele extremiste, o căror frecvență a 
sporit in ultimele săptăm:ni. Ca urmare a unei razii intr-un cartier din 
Belfast, a fost descoperit un important depozit de arme și explozibil, 
aparținind grupurilor teroriste. Potrivit declarației unui purtător de 
cuvint al armatei, aceasto este cea mai importantă captură de arme 
de ia inceputul tulburărilor din Irlanda de Nord. In fotografie : Aspect 
de la locul unei explozii in orașul Belfast, soldată cu rănirea a 24 
de persoane.

ORIENTUL APROPIAT
AMMAN 31 (Agerpres). — Reîn

tors ia Amman, după un turneu de 
vizite în Statele Unite si Marea Bri- 
tanie. in care l-a insolit pe suveranul 
hasemit. primul ministru al Iorda
niei. Zeid Rifai, a declarat că. in 
cadrul dialogului dc la Washington 
cu oficialitățile guvernamentale ale 
S.U.A.. partea iordaniană și-a expus 
poziția în ce privește conflictul israe- 
liano-arab si actuala situație din zonă. 
El a relevat câ autoritățile iorda- 
niene se pronunță pentru ..retrage
rea Israelului din toate teritoriile a- 
rabe ocupate și restabilirea dreptu
rilor legitime ale poporului palesti- 
nean". pentru o reglementare a si
tuației din Orientul Apropiat pe baza 
rezoluțiilor 242 și. respectiv. 338 ale 
Consiliului de Securitate.

DAMASC 31 (Agerpres). — Noi in
cidente au opus, in noaptea de sim
bătă spre duminică, forțele armate 
siriene si israeliene de pe frontul din 
Golan — informează un purtător de 
cuvint sirian, mentionind că două pa
trule de infanterie ale forțelor si
riene au făcut fată unor ambuscade 
declanșate de inamic.

TEL AVTV 31 (Agerpres). — Tru
pele israeliene si siriene din secto
rul septentrional al înălțimilor Go
lan au susținut un schimb de focuri 
în noaptea de simbătă spre dumi
nică — au anunțat, duminică, la Tel 
Aviv. corespondenții militari ai zia
relor israeliene. Potrivit afirmațiilor 
acestora, focul a fost deschis de ar
tileria si carele blindate siriene.

Analfabetismul în lume
UN DOCUMENT PUBLICAT B2 UNESCO

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres).
— Intr-un document publicat de Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Educație. Știință și Cultură (UNESCO) 
se arată că. in perioada 1960—1970, 
numărul analfabeților a crescut cu 
aproximativ 50 milioane persoane, 
cifră inferioară insă nivelului creș
terii mondiale a populației. Tn 1970 
erau circa 783 milioane analfabeți, 
adică 34.2 la sută din populația glo
bului. iar in 1960. această cifră repre
zenta 39.3 la sută din totalul popu
lației globului. în ce privește repar
tizarea pe continente, cel mai ridicat 
procentaj de analfabeți il dețin Asia
— 46,8 la sută — și Africa — 73,7 la 
sută.

Pe de altă parte, documentul re
levă că în lume există circa 240 000 
de cinematografe comerciale capabile

să găzduiască 78 milioane persoane. 
Această cifră reprezintă o repartiție 
de 27 de locuri pentru 1 000 de per
soane. In lume există, de asemenea. 
720 milioane aparate de radio de 
toate tipurile, revenind un număr de 
200 de aparate la 1 000 persoane, in 
timp ce repartiția televizoarelor este 
de 70 bucăți pentru 1 000 persoane, 
adică un total de 261 milioane de 
aparate.

In ce privește producția de carte, 
se relevă că in 1971 cifrele erau du
ble față de 1955, ajungind de la 
285 000 noi titluri, la 548 000. Aceas
ta reprezintă 148 de titluri la un mi
lion de locuitori. în rindul țărilor 
care editează cele mai multe cărți, 
Uniunea Sovietică deține primul loc, 
cu 85 487 noi titluri, fiind urmată de 
Statele Unite cu 80 569 și R.F. Ger
mania cu 40 354.

r
VENEZUELA

Ministrul român al afacerilor externe
comuniste și muncitorești din Europa occidentală

PARIS 31 (Corespondență de la P. 
Diaeonescu) — Simbătă după- 
amiază s-a desfășurat la L.von o in- 
tilnire publică organizată de partide 
comuniste și muncitorești din Euro
pa occidentală, avind ea temă : 
comuniștii in fața situației economi
ce, politice și sociale din tarile vest- 
europeno. Intilnirea a avut loc sub 
semnul unei largi unități de acțiune 
a forțelor populare din Europa ocri- 
dentâlă și a reunit peste zece mii de 
oameni ai muncii din numeroase re
giuni ale Franței, precum și delega
ții din alte țări vest-europene.

Cu acest prilej au luat cuvîniul 
Georges Marchais, secretar general 
el Partidului Comunist Franc- z. 
Gian-Carlo Pa jet ta. membru al Bi
roului Politic al Partidului Comu
nist Italian. Herbert Mies, președinte 
al Partidului Comunist German. 
Louis Van Gevt, președinte al Parti
dului Comunist din Belgia. John 
Gollan, secretar general al Partidu
lui Comunist din Marea Britanic, și 
Jean Vincent, secretar al Partidului 
Elvețian al Muncii.

Analizînd situația economică, poli-

Mesajul adresat 
Conferinței internaționale 

de la Stockholm 
DE PREȘEDINTELE G.R.P. 

AL REPUBLICII VIETNAMULUI 
DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 31 (Ager- 
pres). — Huynh Tan Phat, președin
tele Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, a adresat Conferinței interna
ționale pentru aplicarea Acordului de 
la Paris asupra Vietnamului un 
mesaj in care exprimă sentimentele 
de gratitudine ale G.R.P. și ale popu
lației sud-vietnameze pentru spri
jinul acordat pe plan international 
cauzei drepte a poporului vietnamez. 
Mesajul exprimă, totodată, convin
gerea că lucrările conferinței vor 
contribui la dejucarea manevrelor și 
acțiunilor contrare drepturilor legiti
me ale populației sud-vietnameze.

a sosit la Praga
lieft și socială din țările lor, vorbito
rii au exprimat îngrijorarea unor 
largi pături alo populației față de 
procesul Inflaționist, față do agrava
rea șomajului, față de politica anti
socială dusă de unele guverne și 
cercuri patronale, subliniind faptul 
că lupta revendicativă a clasei mun
citoare din Europa, occidentală nre 
o serie de obiective comune. Au fost, 
de asemenea, analizate rolul și im
portanța pe care le nre in Franța și 
in alte țări ale Europei occidentale 
colaborarea dintre comuniști, socia
liști și alte forțe democratice, in 
lupta pentru progres social, democra
ție, pace și independență.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a plecat dumi
nică dimineața în Republica Socia
listă Cehoslovacă, intr-o vizită ofi
cială, la invitația ministrului aface
rilor externe, Bohuslav Chnoupek.

La plecare, pe aeroportul Otopcni, 
George Macovescu a fost salutat de 
Vasile Gliga și Cornel Pacoste, ad
junct! ai 
terne.

A fost,

Benda. însărcinat cu afaceri a. I. al 
R. S. Cehoslovace la București.

ministrului afacerilor ex-

de asemenea, prezent Jirl

0 □

agențiile de presă
Noul guvern al Italiei,

condus de Mariano Rumor, s-a în
trunit. pentru a examina raportul 
general asupra situației economice a 
tării, document ce urmează să fie 
prezentat parlamentului. Anul 1973, 
afirmă raportul, a fost un an di
ficil pentru Italia. El a debutat cu 
intrarea în vigoare a takei pe va
loare adăugată (taxă instituită in ță
rile membre ale Pieței comune), care 
a perturbat grav sistemul italian al 
impozitelor indirecte. In aceeași pe
rioadă. Italia a simtit efectele in- 

' stituirii unui curs flotant al lirei, 
precum și ale crizei energetice in
ternaționale.

Argentina susține reinte
grarea Cubei în sistemul 
interamerican. -Argentina va 
susține la viitoarele reuniuni minis
teriale ale Organizației Statelor A- 
mericane (O.S.A.) reintegrarea 
Cubei in sistemul interamerican". a 
declarat ministrul argentinean al re-

MARGINALII

Dilemă între „pagubă
sau

Soarta programului 
„Concorde" a fost re
pusă in discuție. De 
data aceasta la Lon
dra. In raortrtul pre
zentat in Camera Co
munelor. noul mi
nistru al industriei. 
Wedgwood Benn, a ți
nut să precizeze că 
guvernul este călăuzit 
in aprecierile sale de 
..dorința de a informa 
cit mai corect parla
mentul asupra acestui 
subiect"-.

In rezumat, elemen
tele înfățișate contu
rează o situație ex
trem de complicată 
pentru factorii de de
cizie : „Concorde" este, 
intr-adevăr. singurul 
avion supersonic co
mercial construit in 
Occident, cu o reușită 
tehnică recunoscută ; 
primele două prototi
puri au zburat cu 
succes. A fost autori
zată producția 
supersonice, 9 
comandate de 
tish Airways și 
France. Totuși, preo
cuparea principală ră- 
mîne amploarea efor
tului financiar pentru

a 16 
fiind
Bri- 
Air

dezastru"
bugetele celor două 
țări, confruntate cu 
suficiente dificultăți 
economice.

..Cheltuielile de dez
voltare a actualei ver

siuni a apăratului 
„Concorde" — constată 
raportul — se ri
dică. potrivit ulti
mei estimări globale, 
la 1 070 000 000 lire 
sterline (12 144 000 000 
franci francezi). Din 
această sumă, nimic 
nu va putea fi recu
perat. Prețul de vin- 
zare posibil nu ar fi 
în măsură să acopere 
cheltuielile de produc-

In același timp, 
întilnindu-se la Bris
tol cu salariații firme
lor „British Aircraft 
Corporation (BAC)“ și 
..Rolis Royce". care 
construiesc in coope
rare supersonicul. W. 
Benn a dat asigurări 
că guvernul nu a luat 
nici o decizie. „A re
nunța la supersonic ar 
fi un dezastru" — a 
precizat el. De unde, o 
dilemă insolubilă :
vinzarea s-ar face în 
pagubă. continuarea

producției ar însemna 
pagubă, iar sistarea ei. 
după atitea 
cheltuite, o 
mare pagubă.

Dincolo de 
Iul Minecii. 
tățile mențin 
r.erea făcută Londrei, 
luna trecută, de a su
plimenta cu încă trei 
aparate programul a- 
supra căruia s-a con
venit piuă acum.

îngrijorate de soar
ta și perspectivele su
personicului, sindica
tele britanice de ra
mură au propus or
ganizarea, cit mai cu- 
rind posibil, a unei in- 
t-lniri cu muncitorii 
francezi care partici
pă la construirea apa
ratului pentru a sus- 

comun o

fonduri 
si mai

Cana- 
oficiali- 

propu-

ține în 
campanie de apăra
re a ___
„Concorde".

Dificila întrebare 
..Cum poate fi evitat 
marele dezastru al a- 
bandonării proiectu
lui?" rămine în conti
nuare fără răspuns.

programului

P. STĂNCESCU

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI: "X

ITALIA

Spre recuperarea aiai grabnică
a resurselor naționale petroliere

Actualitatea politică 
venezueleană este do
minată in prezent de 
problema naționalizării 
petrolului înainte de 
1983 (termenul stabilit 
prin „legea reversiu- 
nii“), existind in aceas
tă privință un consens 
între principalele forțe 
politice.

Fie câ este vorba de 
punctul de vedere gu
vernamental, fie de 
proiectele prezentate 
in parlament de parti
dele politice, de acțiu
nile unor organizații 
sindicale ori profesio
nale. toate aceste luări 
de poziții au ca numi
tor comun ideea nece
sității naționalizării 
anticipate, deosebirile 
de păreri referindu-se 
doar la perioada de 
timp in care ar urma 
să fie concretizată o a- 
semenea măsură.

Poziția guvernului a 
fost definită astfel 
de președintele Carlos 
Andres Perez : „Vom 
realiza vechea aspira
ție a poporului nostru 
ca petrolul să devină 
venezuelean. Există 
dispozitive legale care 
garantează recuperarea 
principalei noastre bo
gății, dar azi a deve-

nit clar că procesul 
trebuie grăbit". Tocmai 
in acest scop, recent a 
fost creată o comisie 
guvernamentală, care, 
in termen de șase luni, 
va prezenta guvernu
lui un raport cu prin- 
zind și recomandări, 
urmind ca ultimul cu
vint să-1 aibă Congre
sul Național. Președin
tele Andres Perez a 
atras atenția că actul 
naționalizării nu este 
suficient prin el însuși, 
că o veritabilă recupe
rare presupune forma
rea de personal califi
cat pentru viitoarele 
acțiuni ce decurg din 
această decizie, că re
dobândirea și utilizarea 
adecvată a petrolului 
este „parte dintr-o po
litică mai amplă de va
lorificare a resurselor 
naționale".

Pentru Venezuela, 
petrolul (3,3 milioane 
barili extrași zilnic) re
prezintă peste 90 la 
sută din încasările pro
venite din exporturi si 
înseamnă ca valoare 
două treimi din buget. 
Datorită creșterii pre
țului pe piața interna
țională. Venezuela va 
încasa, in 1974. din vin-

zarea petrolului, apro
ximativ opt miliarde 
de dolari, calculind 
după nivelul actual al 
prețurilor. Această 
creștere extraordinară 
a atras implicit atenția 
asupra sporirii profitu
rilor — și așa imen
se — ale companiilor 
străine. Aceste venituri 
sint transferate in pre
zent in afara granițe
lor țării, fapt care, 
după cum spunea mi
nistrul economiei. Hec
tor Hurtado, a dus Ia 
„conștientizarea" tu
turor forțelor politice 
asupra necesității gră
birii procesului de 
naționalizare a petro
lului. Este cunoscut că, 
de mai mulți ani. Ve
nezuela face eforturi 
pentru a anula „mo- 
noexportul", depen
dența de petrol, prin 
dezvoltarea altor ra
muri ale economiei. 
Or, roadele proiecte
lor de dezvoltare mul
tilaterală nu vor putea 
fi culese, afirmă foru
rile conducătoare, da
că, in prealabil, nu va 
fi utilizat petrolul ca 
suport financiar.

V. PAUNESCU

breșă io rețeaua maliotă a drogurilor
„Toate drumurile 

duc la Roma, chiar și 
acela al drogurilor". 
Parafrazind celebrul 
dicton, presa italiană 
prezintă pe spații largi 
vasta „operațiune an
ti-drog" — declanșată 
in aceste zile simul
tan la Roma, Palermo 
și New York — care 
a dus la capturarea 
celei mai puternice 
rețele internaționale 
de traficanți de dro
guri. După cinci ani de 
cercetări, in care au 
colaborat carabinierii 
și poliția finarfeiarâ 
italiană, Interpolul și 
F.B.I., s-a ajuns la 
depistarea unei orga
nizații dominate de 
Mafia și avind printre 
liderii ei pe celebrul 
Gaetano Badalamente 
(despre care se spune 
câ este președinte al 
„Tribunalului Mafiei") 
șl Gerlando Alberti, 
„boss" renumit in rin
dul traficanților de 
droguri și presupus 
șef al „Noii Mafii".

Primele investigații 
au început către sfir- 
jitul anului 1969, cind 
F.B.I.-ul a descoperit 
că o mare cantitate de

droguri 
Roma, 
calea aeriană sau cea 
maritimă (porturile 
Genova sau Napoli). 
Imediat după aceasta, 
principalele porturi 
italiene au fost puse 
sub o atentă observa
ție Procuratura din 
Roma a dispus o serie 
de anchete și controa
le. In primele luni ale 
anului 1970. la aero
portul Fiumicino au 
fost arestate trei ste
wardese care 
portau droguri, 
pisod decisiv 
descoperirea 
s-a petrecut în iulie 
1972. De la New York 
a sosit în Italia o ti- 
nără pereche pentru 
a-și petrece „luna de 
miere". Trei luni mai 
tirziu. la întoarcerea 
la New York, poliția 
americană a sechestrat 
chiar la coborirea ti
nerei perechi de pe 
transatlanticul „Raf- 
faello" automobilul a- 
cestora, în caroseria 
căruia se aflau ascun
se 82 kg de heroină 
pură (în valoare de 
peste 25 de miliarde 
de lire italiene).

Cercetările au dus

trecea prin 
urmind apoi

trans- 
Un e- 
pentru 
bandei

apoi la descoperirea 
cartierului general al 
organizației, aflat la 
Roma, în localul unei... 
spălătorii chimice, din 
cartierul Tuscolan. 
Aici aveau loc 
niunile" capilor ,ma- 
fioți și se luau prin
cipalele botărîri. După 
relatările investigato
rilor, traficul de dro
guri avea ca prim 
punct de tranzit Ita
lia. De aici, „marfa" 
era îndreptată spre 
Marsilia pentru rafi
nare. după care se în
torcea din nou in Ita
lia pentru a fi expe
diată în S.U.A. Pină 
la această oră. procu
ratura din Roma a 
emis ordine de ares
tare împotriva a 24 de 
persoane. Principalii 
conducători ai organi
zației se află deja in 
închisoare, fiind acu
zați pentru alte infrac
țiuni. Presa italiană 
remarcă faptul că ope
rațiunea anti-drog. a- 
flată în curs de des
fășurare, va constitui, 
fără îndoială, o grea 
lovitură pentru „tra- 
ficanții .de otravă".

„reu-

Radu BOGDAN

în aceeași zi. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România a sosit la Praga.

Pe aeroportul internațional Ruzyne 
a fost întîmpinat de ministrul afa
cerilor externe al R.S. Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Praga, Teodor Haș, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

□ □ □ □

transmit

• DINȚI NATURALI IN 
SERIA A TREIA. 0 " m“'- 
cabilă descoperire a cercetării 
științifice. Prin Implantarea de 
germeni dentari In maxila
rul copiilor se poate obțin* 
regenerarea danturii, afectate 
de vreun accident. Germe
nul — prima treaptă de dez
voltare a dintelui in interiorul 
maxilarului — este extras din 
maxilarul propriu sau cel al 
unui donator șl plantat in locul 
dintelui lipsă, după un proce
deu pus la punct de specialiști 
englezi. La Început se formea
ză o coroană, care se transfor
mă apoi in rădăcină. In citeva 
luni, dintele iese din gingie și 
crește in mod normal.

danturii 
accident.

latiilor externe. Alberto Vignes. Pe 
de altă parte, intr-un comunicat o- 
ficial remis reprezentanților presei 
de către Ministerul Relațiilor Ex
terne se subliniază că delegația ar- 
gentineană iși va exprima, în cursul 
acestor reuniuni, „preocuparea față 
de politica de izolare ? Cubei in re-

• giune". Sancțiunile impuse față de 
Cuba — se precizează in document — 
constituie un anacronism care pertur- 
bează relațiile interamericane. Co
municatul relevă apoi câ Argentina 
dorește ca prin poziția sa fată de 
această problemă să contribuie la 
destinderea internațională.

Participant» la lucrările 
conferinței pentru combate
rea poluării Mediteranei, " 
se desfășoară la Roma, au subliniat 
in luările de cuvint necesitatea unei 
cooDcrări internaționale între toa'e 
țările mediteraneene si adoptarea de 
măsuri preventive si de control pen
tru evitarea poluării in continuare a 
acestei mări.

în scopul apărării bogă
țiilor naturale ale țării, 
vernul consolez a hotărît să denunțe 
acordurile cu firmele occidentale, in- 
terzicîndu-le să desfacă în conti
nuare ne piețele străine lemnul tro
pical din această țară. In proporție 
de 58 La sută, teritoriul R.P. Congo 
este acoperit de păduri, anual fiind 
realizați aici aproximativ un milion 
metri cubi de produse forestiere, 
care. în principal, sînt destinate ex
portului.

Inundații în Algeria. Pl°lle 
torențiale care s-au abătut In ulti
mele zile asupra Algeriei au provo
cat. in regiunea muntoasă a Kaby- 
liei. moartea a 9 persoane, dispariția 
ailor două, in vreme ce citeva zeci 
au fost rănite — se arată in primul 
bilanț provizoriu al autorităților al
geriene. Totodată, s-au înregistrat 
alunecări de teren și sute de locuin
țe distruse. Autoritățile algeriene au 
pus in aplicare un plan de urgentă 
pentru ajutorarea 
nis trate.

• MONEDE DE PIA
TRA. Etnograful cehoslovac 
Miroslav Stingi a găsit în insula 
Yap din Oceanul Pacific mo
nede de piatră cu un diametru 
de pină la 5 metri. Cu aceste 
monede neverosimil de mâți, se 
efectuează și in prezent plățile 
pe insulă. **

■

{

populației 6i-

Naționalizări în Libia.
anglo-olandezeSucursala societății ______

„Shell Oil Co“, care opera pe teri
toriul Libiei. a fost naționalizată 
simbătă — anunță Agenția libiana de 
presă. Consiliul Comandamentului 
Revoluției a promulgat un decret de 
naționalizare care prevede că toate 
fondurile, concesiunile, acțiunile, bu
nurile mobile si imobile ce auartin 
filialei ..Shell" din Libia devin pro
prietate a statului libian.

Ltî Roma s-au ’nc^e'at lucrările 
reuniunii Comitetului de conducere 
al Conferinței mondiale a energiei. 
Timp de două zile, comitetul a dez
bătut o serie de probleme admini
strative și a analizat stadiul lucră
rilor de pregătire a celei de-a 9-a 
Conferințe mondiale a energiei, care 
urmează să aibă loc la Detroit 
(S.U.A.), în lima septembrie a.c. Din 
România, la lucrările comitetului a 
luat parte Octavian Groza, ministru 
secretar de stat, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, președintele Con
ferinței mondiale a energiei.

. > BARUL CELEI DE-A 
TREIA VÎRSTE. La prima 
vedere nu pare să se deose
bească de celelalte baruri. Și, 
totuși, acest bar, deschis de cu- 
rind la Hamburg, are un carac
ter aparte : aici e interzisă in
trarea celor care au mai puțin 
de 60 de ani ! Așa se face că 
muzica nu urmează ritmurile la 
modă, perechile cu păr alb dan- 
sînd nestingherite pe melodii 
din vremea tinereții — valsuri, 
tangouri. Barul celei de-a treia 
virste a fixat și un orar pe po
triva clientelei : între orele 5 
după-amiază și 10 seara !

PREMIERĂ ABSOLUTĂ

• DESCOPERIRI AR
HEOLOGICE LA BUDA
PESTA. Ultimele săpături în
treprinse în perimetrul fostei 
cetăți a regilor maghiari care 
străjuiește unul din malurile 
Dunării la Budapesta, au scos 
la iveală obiecte de o inestima
bilă valoare arheologică. Prin
tre acestea se află o serie de 
sculpturi despre care se presu
pune că ar fi îmDodobit odi
nioară palatul regilor .de Anjou. 
Fie reprezintă chipuri de cava
leri în armură și. probabil, ale 
regilor dinastiei arpadiene.

O.Z.N. pe pelicula cinematografică
La 23 martie, un obiect zburător neidentificat a fost, filmat de Michel 

Bonne, operator al celei de-a doua rețele de televiziune franceze. La 
aceeași dată a fost organizată o „noapte de observație", de grupul de 
cercetări „Lumini in noapte" și de „Grupul de studiere a obiectelor 
spațiale".

Această secvență a trecerii unui O.Z.N. pe cerul localității Thillot 
(estul Franței) este prima înregistrată vreodată pe o peliculă cinema
tografică. Pentru ^prima oară, telespectatorii francezi au putut urmări 
în culori, vineri seară, pe micile lor ecrane, aparația, evoluția și dis
pariția unui punct luminos de formă rotundă, apoi eliptică, deasupra 
unui peisaj din munții Vosgt. A fost, oare, acesta „un obiect zburător 
neidentificat", așa cum afirmă Pierre Guerin, astrofizician francez și 
partizan înflăcărat, al teoriei existenței farfuriilor zburătoare ? Vor per
mite imaginile filmate de operatorul francez relansarea, in Franța, a 
studiilor științifice aprofundate, finanțate de organisme oficiale, așa 
cum se cere cu tot mai mare insistență ? — se întreabă agenția France 
Presse.

a statului birman
Prima decadă a lunii martie a 

consfințit in Birmania, odată cu des
chiderea celei dinții sesiuni a noii 
Adunări Populare, revenirea la un 
regim constituțional civil de guver
nare, după 12 ani de conducere mi
litară. Cu acest prilej a fost dizol
vat Consiliul Revoluționar, instituit 
in 1962, puterea de stat fiind trans
ferată Adunării Populare. Aceasta 
a ales apoi un consiliu de stat — 
organ executiv suprem — în frun
tea căruia a fost desemnat fostul 
președinte al Consiliului Revoluțio
nar, Ne Win, devenit astfel pre
ședintele recent proclamatei Repu
blici Socialiste a Uniunii Birmane 
(1 ianuarie 1974). Ulterior a fost al
cătuit noul guvern, in funcția de 
prim-ministru fiind numit Sein Win. 
Concomitent, au fost constituite or
ganele locale ale puterii de stat. 
Prin toate aceste acțiuni — se arată 
la Rangoon — Birmania marchează 
trecerea intr-o nouă etapă a dezvol
tării sale.

După cum este știut, ofițerii care 
au preluat puterea cu 12 ani in 
urmă și-au manifestat dorința ca 
Birmania 
dezvoltare 
formitate 
populare, 
au apreciat că transformările 
ordin social-economic 
te In această perioadă au fă
cut necesară stabilirea unei forme 
de guvernămînt constituționale, cu 
organisme civile corespunzătoare. 
In această evoluție, un rol impor
tant a revenit Partidului „Calea bir- 
mană spre socialism" — unicul din 
țară — care a evoluat de la o „or
ganizație de cadre" — mai restrinsă 
— la o „organizație de mase", con- 
solidindu-și astfel rolul în viața 
țării, mal ales după cel de-al doi
lea Congres al partidului, desfășurat 
in octombrie 1973. Pe fundalul acesta 
s-au succedat diversele faze ale pro
cesului constituțional, a cărui prin
cipală verigă l-a constituit adopta
rea de către populație a noii con-\ 
stituții, in cadrul referendumului 
din decembrie anul trecut. In baza

să urmeze o 
necapitalistă, 

cu interesele 
Liderii de la

cale de 
în con- 

maselor 
Rangoon 

de 
interveni- 

au

prevederilor constituționale au fost 
organizate alegerile generale de 
acum două luni, ducind la constitui
rea Adunării Populare — organism 
unicameral cu 451 deputați, din rin
dul cărora au fost desemnați cei 28 
membri ai Consiliului de Stat.

Noul cadru constituțional și orien
tarea generală a politicii *’ " 
apreciază că vor facilita 
mai rapidă a greutăților 
persistenței unora dintre caracteris
ticile economice moștenite din tre
cutul colonial : masiva dependență a 
economiei de agricultură, nivelul 
încă nesatisfăcător al industrializării, 
in raport cu potențialul natural, 
baza tehnico-materială insuficient 
dezvoltată, o rețea de căi de trans
porturi deficitară. De altfel. în con
stituție se enunță suveranitatea na
țională asupra tuturor resurselor so
lului și subsolului. Sectorul de stat, 
avind deja o pondere Însemnată in 
economie, urmează să se extindă și 
mai mult, prevăzindu-se continuarea 
naționalizării principalelor mijloace 
de producție, precum și crearea unui 
sector cooperatist.

Trebuie consemnat, pe de altă 
parte, că. paralel cu noile evoluții pe 
plan intern se Înregistrează și 
preocuparea statului birman de a 
depăși un anume „stadiu de izo
lare", pe plan extern. Se circumscriu 
acestei preocupări stabilirea unor 
contacte cu țări vecine — normali
zarea relațiilor cu R. P. Chineză, vi
zitele oficiale întreprinse de șeful 
statului, Ne Win. la Bangkok, Kuala 
Lumpur și Djakarta, precum și re
centul popas la Rangoon al premie
rului australian Whitlam, aflat in
tr-un itinerar în Asia de sud-est. în 
acțiunile sale pe plan extern. Birma
nia înțelege să rămînă în continuare 
fidelă principiilor neutralității.

Pășind intr-o etapă nouă a dez
voltării sale. Birmania se arată de
cisă să meargă pe calea aleasă, in 
direcția perfecționării relațiilor so
ciale, a modernizării și dezvoltării 
economice, corespunzător năzuințe
lor și Intereselor poporului.

țării se 
depășirea 

datorate

Dan OPREANU

•„COPILUL" SI 
„CRANIUL" LUNAR. 
Luna a suferit de-a lungul 
mileniilor numeroase schim
bări de natură geologică. Alt
fel, în partea de vest a Mă
rii Ploilor se află un grup de 
culmi care aparțin perioadei 
premarine a istoriei lunare. 
Două din ele reprezintă adevă
rate curiozități morfologice. 
Forma primei amintește de un 
cooil în poziție culcată, iar cea
laltă are conturul unui craniu ; 
de aici și denumirile : Copilul 
și Craniul. Dimensiunile acestor 
curiozități lunare : Copilul — 
aproximativ 35 km. lungime, 
Craniul — aproximativ 50 km.

• PROFILAXIA „CAN
CERULUI
La congresul 
se ocupă

POLUĂRII".
ziariștilor care 

de problemele de 
sănătate, organizat în statul 
Florida din S.U.A.. a fost scoasă 
în evidență necesitatea luării 
unor măsuri imediate pentru 
înlăturarea cauzelor care pro
voacă așa-numitul „cancer al I 
mediului înconjurător" : produ
sele chimice de tot felul care 
au schimbat în ultimii 40 de ani 
compoziția mediului ambiant. 
Bazindu-se pe ch tele furnizate 
de Organizația Mondială a Să
nătății — care arată că 85 la 
sută din cazurile actuale de 
cancer din S.U.A. își au origi
nea cu 15—35 de ani în urmă în 
mediul înconjurător poluat — 
snecialiștii consideră că Profila
xia cancerului anului 2 000 tre
buie să înceapă încă din acest 
an.

• BACHUS IN PIAȚA 
COMUNĂ. • Comisia execu
tivă a Pieței comune a con
statat că francezii și-au re
dus în ultimul timp consu
mul de vin, in timp ce o.ten
dință contrară s-a manifestat la 
locuitorii celorlalte țări mem
bre ale C.E.E. Potrivit statisti
cilor, consumul de vin în Fran
ța a scăzut de la 57 623 090 hec
tolitri în 1965 la 54 821 000 hec
tolitri în 1971. Acum cei mai 
mari consumatori de vin sînt 
italienii — cu cifra record d? 
59 625 000 hectolitri în 1^71 —
față de 56 690 000 în 1965.

• AVIONUL SI SCHIO
RII. S-a petrecut în zona Deux- 
Aloes din Franța. In timp ce un 

T“dcl S" atingea pă- 
roțile, două per- 

schiurî au traver- j| 
de aterizare. Vrind . 

Pe cei doi impru-; I 
virat, tra-’ |

avion 
mîntul 
soane 
sat pista 
să evite 
denți. aparatul a „
verșînd, la rindul său. pista de i 
schi pe care circa 200 de per-J 
soane practicau sportul lor pre-1 
ferat. Printr-un adevărat mira-J 
cnl. avmnul n-a lovit decit r»1 
sr»un.y\ r?nind-o. înainte drf 
a ra răsturna în chiar centrttl staJj 
Hunii snorHve. Si aîei s-a ne4B 
trecut un alt miracol ; in'timW 
ce avionul a devenit InutilbJț 
bil, cei trei PRsaonri si nilotlfl 
au scapat fără o zgîrletură.

„■Todel-S" 
cu 

pe
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