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Aniversarea a 55 de ani de viață și a patru decenii de activitate 

revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu

CONFERINȚELE
5

ORGANIZAȚIILOR

JUDEȚENE U.T.C.
9

EXPRESII EMOȚIONANTE ALE ÎNCREDERII, 
PREȚUIRII SI DRAGOSTEI FAȚĂ DE PARTID, 

FAȚĂ DE CONDUCĂTORUL SĂU IUBIT
Dejunul oferit de

C.C. al P.C.R., Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri

Dineul oferit de
Ministerul Apărării Naționale 

si Ministerul de Interne

împărtășind »lmțămintele de 
Însuflețită dragoste, prețuire și 
recunoștință cu care întregul 
popor sărbătorește pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Consiliului de Stat, la ani
versarea a 55 de ani de viață șl 
40 de ani de activitate în mișca
rea muncitorească și în rîndu- 
rile partidului, oamenii de ști
ință, artă și cultură l-au oma
giat, simbătă, pe conducătorul 
iubit al partidului și statului 
nostru, In cadrul dejunului ofe
rit de Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român, Con
siliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri, cu prilejul conferirii

Cuvintul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvintul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși

Doresc să vă mulțumesc tutu
ror pentru urări și felicitări, 
pentru tot ceea ce ați rostit aici 
la adresa mea, a politicii parti
dului și statului nostru socialist.

Mi-e greu să cuprind, în cele 
ce voi spune, toate domeniile pe 
care le reprezentați dumnea
voastră, cei care ați vorbit aici 
sau participați la această masă.

Aș dori, încă o dată, să subli
niez rolul important al învăță- 
mintului și științei în întreaga 
activitate de făurire a societă
ții noi, a societății comuniste — 
care nu poate fi decît o socie
tate bazată pe cele mai înalțe 
cuceriri ale științei și culturii. 
De aceea, mulțumind încă o 
dată pentru decernarea titlului 
de Doctor Honoris Causa, doresc 
să promit că, împreună cu dum
neavoastră, conducerea partidu
lui și statului nostru va căuta 
să asigure dezvoltarea ascen
dentă a învățămîntului și știin
ței românești, astfel ca acestea 
să joace un rol tot mai impor
tant în întreaga activitate a so
cietății noastre și, totodată, să 
aducă o contribuție mai însem
nată la știința și cultura univer
sală.

De asemenea, aș dori să men
ționez rolul tot mai important 
ce revine literaturii, artelor 
plastice, muzicii, teatrului, cine- 

> matografiei, presei, tuturor mij
loacelor de educație, în forma
rea omului nou, în înarmarea 
lui cu cea mai înaltă cultură, 
cu concepția materialist-dialec- 
tică despre lume și viață. Așa 
cum am spus în nenumărate 

titlului de Doctor Honoris Caua* 
al Universității din București, 
eveniment primit cu deosebită 
satisfacție de intelectualitatea 
românească, de Întreaga noas
tră națiune.

La dejun au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Iile Verdeț, membri și membri 
supleanți ai Comitetului Execu
tiv, secretarii C.C. al P.C.R., 
Împreună cu soțiile.

în marea sală de recepții * 
Consiliului de Miniștri se aflau 
rectorii institutelor de învăță- 
mint superior din București gi 

rînduri, făurirea societății so
cialisto multilateral dezvoltate 
presupune și formarea unui om 
cu calități deosebite, cu o cul
tură înaintată, cu o concepție 
avansată — și, în această pri
vință, toate domeniile pe care 
le reprezentați dumneavoastră 
au un rol de mare importanță. 
Doresc să-mi exprim convinge
rea eă, in anii ce urmează, îm
preună cu clasa muncitoare, ță
rănimea, cu întreaga intelectua
litate, cu toți oamenii muncii 
care desfășoară o intensă acti
vitate pentru edificarea și dez
voltarea bazei materiale a socia
lismului, și dumneavoastră, toți 
cei care lucrați în domeniul cul
turii și științei, a! literaturii și 
artei, veți face totul pentru a 
păși în rînd cu întregul popor. 
In felul acesta, veți contribui 
ca societatea noastră socialistă 
să-și întărească și mai puternic 
coeziunea, ca omul de miine să 
fie un om stăpîn pe destinele 
sale, cu o înaltă cultură, cu o 
înaltă civilizație materială și 
spirituală. Iată ce doresc să ob
ținem — și sînt convins că vom 
obține — prin activitatea tutu
ror acestor sectoare de creație. 
(Aplauze puternice).

Umanismul pe care îl creăm 
noi este un umanism nou. bazat 
pa concepția materialist-dialecti- 
că, care pune mai presus de toa
te omul, colectivitatea, intere
sele generale ale întregii na
țiuni. Sînt convins că toți crea
torii de cultură vor face totul 
pentru ca. prin intermediul li
teraturii. al sculpturii și picturii, 
al muzicii, al teatrului și cine- 

din țară, membri ai Senatului 
Universității din Capitală, pre
ședinții Academiei Republicii 
Socialiste România, Academiei 
de științe sociale și politice. Aca
demiei de științe agricole și sil
vice, Academiei de științe medi
cale, membri ai conducerii Minis
terului Educației și învățămîntu- 
lui. Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, academicieni și alți repu
tati savanți, profesori universi
tari, reprezentanți ai unor im
portante institute de cercetare, 
scriitori, muzicieni și artiști
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matografiel, al celorlalte arte să 
dea expresie acestui nou uma
nism. In felul acesta, vom pu
tea spune că, într-adevăr, toți 
creatorii de frumos sînt alături 
de clasa noastră muncitoare, că 
ei pășesc în rînd cu clasa con
ducătoare a societății, care este 
cea mai umanistă și care fău
rește societatea cea mai umanis
tă din lume.

Iată, tovarăși, ceea ce am dorit 
să subliniez cu acest prilej. Do
resc să vă asigur că, în ce mă 
privește, voi face totul pentru 
a sprijini, a încuraja și a im
prima această linie și aceste 
principii în toată activitatea 
noastră. Sînt convins că în acest 
fel servesc cauzei construirii so
cialismului și comunismului în 
România, interesele poporului 
meu, ale națiunii noastre socia
liste, cauza păcii și colaborării 
internaționale. (Aplauze înde
lungate).

Doresc ca. la rindul meu, mul
țumind încă odată pentru feli
citările și urările ce mi le-ați 
adresat, să vă urez dumneavoas
tră. tuturor cadrelor didactice, 
oamenilor de știință, artă și cul
tură, succese tot mai mari în 
înfăptuirea aspirațiilor partidu
lui și poporului nostru.

Multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze îndelungate).

Doresc ca ultimul pahar să-1 
bem pentru minunatul nostru 
popor, pentru poporul român — 
căruia să-i dorim viață fără de 
moarte — pentru națiunea noas
tră socialistă căreia să-i urăm să 
trăiască în milenii. (Aplauze în
delungate. puternice).

Ministerul Apărării Naționa
le și Ministerul de Interne au 
oferit, sîmbătă seara, un dineu, 
la Casa Centrală a Armatei, în 
cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
Comandantul suprem al Forțe
lor Armate, cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a zilei de 
naștere și împlinirii a 40 de ani 
de la intrarea sa în mișcarea 
muncitorească și în rîndurile 
partidului

La dineu au luat parte tova
rășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Ma
nea Mănesou, Paul Niculescu-

Dragi tovarăși,

Doresc să mulțumesc minis
trului apărării naționale, minis
trului de interne, care, 
dînd glas simțămintelor arma
tei noastre și ale personalului 
din Ministerul de Interne, mi-au 
adresat felicitări și urări. Ei 
au exprimat sentimente de pre
țuire la adresa mea, a politicii 
partidului și statului.

Nu am de gînd să vorbesc 
prea mult. Cu două zile in 
urmă m-am referit la unele 
probleme și nu este locul în a- 
cest moment să vorbesc des
pre activitatea și sarcinile a- 
cestor două ministere care au 
un rol deosebit de important în 
statul nostru socialist.

După cum știți, partidul și 
statul nostru acordă o înaltă 
prețuire forțelor armate, fac 
totul și vor face și în viitor 
eforturi pentru dotarea lor, 
pentru ridicarea nivelului pre
gătirii de luptă și politică al 
militarilor. Este adevărat, în
treaga politică a partidului și 
statului nostru este îndreptată 
spre o politică de colaborare, de 
prietenie cu toate statele lumii. 
Depunem eforturi susținute 
pentru dezarmarea generală și, 
in primul rînd, pentru dezar
marea nucleară. Salutăm pașii 
înregistrați pe calea destinderii, 
a lichidării conflictelor mili
tare. Acționăm cu toată fermi
tatea pentru o politică de coo
perare internațională, dar, toto
dată, sîntem conștiehți că nu 
trebuie să ne facem iluzii că 
toate lucrurile vor merge de la 

Mlzll, Gheorghe Pană, Vlrgll 
Trofin, Ilie Verdeț, membri șl 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intîmpinați 
de tovarășii general de armată 
Ion Ioniță, ministrul apărării 
naționale, și Ion Stănescu, mi
nistru de interne, cu soțiile.

Trompeții au intonat onorul 
la Comandant

în sunetul marșului de tntîm- 
pinare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu urcă scările monu
mentale, străjuite de ofițeri re- 

sine, că este necesar să acțio
năm în continuare pentru ac
centuarea destinderii în viața 
internațională, pentru securita
tea europeană, pentru înțelege
re în Balcani, pentru o politi
că de pace și cooperare între 
popoare. C.ît timp nu se va tre
ce în mod hotărît la dezarmare, 
noi sîntem obligați să facem 
totul pentru a întări capacita
tea de apărare a patriei noas
tre. Aceasta este o obligație pa
triotică, o obligație față de vi
itorul poporului nostru și, pri
vind mai larg, față de cauza 
socialismului in general, și pînă 
la urmă, față de cauza promo
vării unei noi politici în viața 
internațională.

Apreciem eforturile care se 
fac pentru ridicarea nivelului 
pregătirii de luptă și politice a 
forțelor armate și aș dori să a- 
dresez și cu acest prilej calde 
felicitări tuturor ostașilor ar
matei noastre și să le urez 
succese tot mai mari în întrea
ga lor activitate (Vii aplauze). 
Desigur trebuie să depunem in 
continuare eforturi — și vreau 
să vă asigur, în numele con
ducerii de partid și de stat. în 
numele meu personal, că vom 
face totul pentru a ridica ni
velul de dotare al armatei 
noastre populare.

Nu doresc să vorbesc mai 
mult, dar fiți siguri că nu e- 
xistă moment, — aș putea spu
ne, — nu există zi în care con
ducerea noastră de partid să nu 
se preocupe, să nu se gindească 
ce trebuie făcut pentru a avea 
garanția că vom putea apăra, 

prezentlnd toate armele, eare 
dau onorul Comandantului su
prem. Ca un simbol al tradiții
lor străbune ale luptei poporu
lui român pentru libertate, 
pentru independență șl apărarea 
patriei, alături de ofițerii ar
matei noastre populare, sînt 
ostași în ținuta luptătorilor daci, 
oștenilor lui Ștefan cel Mare 
șl Mihai Viteazul, militarilor 
primei armate pămîntene ro
mânești, dorobanților de la 
Plevna șl Grivița, eroilor de la 
Mărășești și Oituz șl din răz
boiul antihitlerist.

în marea sală de marmură, 
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dacă va fi nevoie, independen
ța, suveranitatea, viața liberă 
a poporului nostru, cuceririle 
sale revoluționare. (Aplauze pu
ternice).

Apreciem, de asemenea, acti
vitatea lucrătorilor din Ministe
rul de Interne. Așa cum 
nici în legătură cu Forțele 
Armate nu am vorbit de fiecare 
armă, nu voi vorbi nici în ce 
privește Ministerul de Interne 
pe diferite sectoare de activita
te : fiecare își are rolul, impor
tanța și misiunea sa — și toate 
sînt la fel de importante. Tre
buie să spun că dăm o apre
ciere înaltă felului în care di
ferite compartimente ale Mi
nisterului de Interne își 
îndeplinesc misiunea. Facem 
totul pentru a crea condițiile 
cele ' mai corespunzătoare pen
tru ca fiecare compartiment 
să-și îndeplinească în cele mai 
bune condiții sarcinile pe 
care Ie are.

Desigur organele Ministeru
lui de Interne au un rol 
deosebit în apărarea proprietă
ții socialiste, a vieții pașnice 
de zi cu zi a fiecărui cetățean. 
Așa cum am spus și în alte îm
prejurări, dorim ca lucrătorii 
din Ministerul de Interne să 
aibă permanent în față politica 
generală a partidului nostru, 
care urmărește fericirea si 
bunăstarea omului, a întregu
lui popor. Deci în întreaga lor 
activitate ele trebuie să facă 
totul pentru a asigura viața 
pașnică a poporului, pentru a
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în cursul aăptămînil trecute 
au continuat să se desfășoare, 
într-un număr de 14 județ« 
ale țării, conferințele de dare 
de seamă și alegeri ale orga
nizațiilor județene U.T.C., care 
se înscriu ca niște etape de un 
pronunțat caracter de lucru, 
in spiritul indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind îmbunătățirea stilului 
de muncă al organelor și or
ganizațiilor U.T.C., perfecțio
narea neîntreruptă a întregii 
lor activități.

La dezbateri au fost prezenți 
șl au luat cuvintul primi secre
tari al comitetelor județene de 
partid, tovarășii : Gheorghe 
Năstase — la Argeș ; Dumitru 
Bălan — la Brăila , Constantin 
Drăgan — la Brașov ; Trandafir 
Cocîrlă — la Caraș-Severin ; 
Gheorghe Paloș — la Gorj ; Ion 
Catrinescu — la Prahova ; Iosif 
Uglar — la Satu Mare ; Laurean 
Tulai — la Sălaj ; Richard Win- 
ter — la Sibiu ; Gheorghe Tă- 
nase — la Vaslui ; precum și se
cretari ai comitetelor județene 
de partid, tovarășii : Alexandru 
Fodor — la Bihor ; Tudor Pos- 
telnicu •— la Buzău ; Florea 
Ristache — la Dîmbovița; 
Gheorghe Cilibiu — la Iași.

Din partea organelor centrale 
ale Uniunii Tineretului Comu
nist, la lucrările conferințelor 
respective au participat și au 
luat cuvîntul tovarășii : Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secreta.r 
al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului — la 
Prahova ; Vasile Nicolcioiu — 
la Argeș și Dîmbovița ; Ioan 
Popescu — la Gorj și Satu 
Mare ; Aurel Stoica — la Bihor; 
Iosif Walter — la Brașov ; 
Gheorghe Stoica — la Iași ; Sil
via Iile — la Sibiu ; Eugen Flo- 
rescu — la Buzău ; Nicolae Un- 
gureanu — la Brăila ; Ion Co- 
mănescu — la Caraș-Severin ; 
Francisc Torok — la Sălaj ; 
Cornel Pîrcălăbescu — la Vaslui.

Desfășurate Jntr-o atmosferă 
de înaltă exigență șl maturita
te, conferințele organizațiilor 
județene U.T.C. au analizat în 
profunzime drumul străbătut 
în ultimii doi ani de activita
te, scoțînd în evidență atît ex
periențele pozitive înregistrate 
de-a lungul lor, cît și măsuri
le care se impun în continua
re pentru înlăturarea neajunsu
rilor existente în munca unor 
organizații, pentru creșterea 
contribuției tinerel generații la 
înfăptuirea neabătută a pro
gramului de dezvoltare a socie
tății noastre elaborat de Con
gresul X și Conferința Națio
nală a partidului, pentru mobi
lizarea întregului tineret la în
deplinirea actualului cincinal 
Înainte de termen. In acest 
sens, numeroase propuneri și 
angajamente concrete au fost 
formulate de către delegați cu 
privire ]a sarcinile și obiecti
vele eu care fiecare colectiv de 
uteciști. fiecare tînăr în parte 
este dator să-și înscrie nume
le în cadrul întrecerii inițiate 
de Biroul C.C. al U.T.C. sub 
deviza : „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui Înainte de termen“.

Cu aceeași seriozitate și pro
funzime analitică au fost abor
date și celelalte domenii de 
activitate ale Uniunii Tinere- 

de ȘTEFAN IUREȘ

NOI
LOCURI

Șarada Moldove, nu avea nimic de a face cu farmecul 
dm?'' EraU.nesfl,r?lt de marl ?' un°. Și cealaltă - e adevărat 

- dar farmecul nu decurgea din sărăcie, după cum nici sără
cia nu era un apendice al farmecului. Starea de înapoiere 
economica era numai osinda perpetuă dictată de formațiunile 
social-politice odinioară la putere, nicidecum de vreo fatidică 
predestinare, on resemnare a provinciei însăși. Confuzia era 
insa ușor de întreținut. Erau la îndemină - și se făceau cu 
nemiluita - speculații ieftine cu privire la presupuse caracte
ristici psiho-somatice ale moldoveanului. Acestuia i se sem
nalau (de altfel nu cu reproș ci cu un „înțelegător" suris 
complice) deficiențe la capitolul volițional, încetineala arderi
lor, lenea visătoare, blinda retragere din lumea agitată de in
terese, pînă la punctul la care dezinteresul ar friza somnolența, 
ba chiar abulia... Era aceasta - cine n-o știe astăzit ?- o in
terpretare comodă, deplasînd toate răspunderile de la institu
ții de guvernămînt, bugete de stat și politicieni, către savoarea 
alivencilor, dispariția zimbrilor și jalea mioriței. Astfel, la toate 
loteriile istoriei, lozul cu care Moldova urma să se prezinte 
totdeauna, și să piardă totdeauna, era așa-zisa ei structură 
patriarhală, fiecare fiind liber să înțeleagă ce vroia din aceas
tă „structură".

Schimbarea de optică s-a produs și se produce neîncetat, pe 
măsură ce socialismul a împlîntat in pămintul Moldovei, ca de 
altfel in întreaga țară, tot mai mulți piloni de sprijin pentru o 
activitate creatoare de tip modern. Desfășurîndu-se in aceleași
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tulul Comunist, un loc central 
ocupându-1 eforturile pentru 
formarea unui tînăr cu un îna
intat profil politic, a unui co
munist dăruit trup și suflet 
idealurilor nobile ale partidu
lui, bun cunoscător al politicii 
sale și participant entuziast la 
înfăptuirea ei, a unui tînăr 
care în întreaga sa activitate, 
în muncă și în comportarea 
de fiecare zi se conduce ferm 
după principiile eticii și echi
tății socialiste. Relevî.ndu-se și 
de această dată rezultatele bu
ne obținute pînă în prezent, 
au fost stabilite noi măsuri 
pentru dezvoltarea și consoli
darea spiritului revoluționar, a 
atitudinii militante * fiecărui 
colectiv de uteciști.

Noile comitete județen« 
U.T.C. au ales. în primele lor 
ședințe plenare, în funcția de 
primi secretari, pe următorii 
tovarăși : Marius Iliescu — la 
Argeș ; Ioan Vulturar — la 
Bihor ; Alexandru Coadă — la 
Brăila ; Dumitru Calancea — 
la Brașov ; Aurel Dan — la 
Buzău ; Nicolae Lipschner — 
la Caraș-Severin ; Ion Iancu
— la Dîmbovița ; Pantelimon 
Găvănescu — la Gorj ; Gheor
ghe Morărașu — la Iași, Cori- 
oian Voinea — Ia Prahova ; 
Grigore Sălăgeanu — la Satu 
Mare ; Constantin Vulou — la 
Sibiu ; Nicolae Negrea — la 
Sălaj și Dumitru Rădescu — 
la Vaslui.

In încheierea lucrărilor, Jn
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, delegații la conferin
țe — tineri români, maghiari, 
germani și de alte naționalități
— au adoptat telegrame adre
sate Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, telegrame în care 
conducătorul poporului nostru 
este felicitat călduros cu prile
jul împlinirii a 55 de ani de 
viață și a patru decenii de ac
tivitate revoluționară și care 
dau glas adeziunii unanime a 
tinerei generații față de politi
ca internă și externă a parti
dului nostru, hotărîrii sale de 
a o înfăptui neabătut.

Pagina a 5-a

Sport
JUDO — Promi
siuni
FOTBALUL din 
nou în scen..
OPINII — „Folo
sirea schiurilor 
scurte — mij
loc rapid de învă
țare a schiului"
VOLEI — Cum 
ne ocupăm de 
schimbul de mîine
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Felicitări adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

In această zi fericită a celei de-a 55-a glorioase aniversări a 
Excelentei Voastre, conducător de prestigiu al României socialiste, 
vă rog să-mi permiteți să vă adresez cele mai călduroase felicitări 
și urări fierbinți in numele poporului cambodgian, al Frontului 
Unit Național, al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiei și al meu personal.

Vă urez fericire, viață îndelungată, succese depline Și constante 
in înalta si istorica Dumneavoastră misiune patriotică, in fruntea 
statului, partidului și a națiunii române.

Patricții cambodgieni își permit să împărtășească in această zi 
memorabilă a aniversării Dumneavoastră, bucuria bravului popor 
român, deoarece Excelenta Voastră este un foarte mare si fidel 
prieten a! poporului nostru care niciodată nu a încetat să-i acorde 
sprijinul cel mai ferm, în lupta sa pentru salvarea națională și 
eliberarea totală a patriei.

Excelența Voastră este un mare prieten și un mare sprijinitor 
al tuturor popoarelor din lumea a treia, care luptă pentru liberta
tea și dezvoltarea . lor națională.

Excelența Voastră ]e oferă un exemplu minunat al celui mal 
adevărat curaj, eroism și patriotism în rezistenta împotriva agre
sorilor patriei și în lupta pentru independență, libertate, democra
ție și progres.

Dumneavoastră sînteți astăzi, mai mult ca oricînd, conducătorul 
de neînlocuit, național si popular, care a conduș si conduce tara 
și poporul său pe drumul unei dezvoltări prodigioase în construcția 
socialistă, pe calea unei admirabile prosperități generale.

Pe plan internațional. Republica Socialistă România, sub condu
cerea Dumneavoastră clarvăzătoare, se bucură de cel mai înalt pres
tigiu și aprecierea sa este cu atît mai strălucitoare cu cît ea duce 
o politică favorabilă dezvoltării, cooperării si prieteniei între toate 
popoarele și țările, prin respectarea principiilor coexistenței paș
nice

Poporul și Regatul Cambodgiei sînt mîndri și fericiți că se 
bucură de prietenia Excelenței Voastre si a glorioasei Românii.

Primiți, vă rog, domnule președinte, asigurarea considerației 
mele cele mai înalte.

NORODOM SIANUK
șeful statului și președintele 

Frontului Unit Național din Cambodgia

Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă rog, Excelență, să primiți călduroasele urări de sănătate de

plină și viață îndelungată ale Frontului Patriotic Laoțian și poporu
lui laoțian, cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumnea
voastră de naștere.

Sub conducerea clarvăzătoare a gloriosului P.C.R., prezidat de 
Excelența Voastră, poporul frate român a obținut succese strălu
cite în numeroasele domenii ale edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Frontul Patriotic Laoțian și poporul laoțian sînt mîndri de aceste 
minunate realizări ale poporului frate român, și îi urează sincer 
numeroase succese în viitor.

Fie ca solidaritatea militantă și prietenia frățească dintre po
porul laoțian și ponorul român să se dezvolte Si să se întărească cu 
fiecare zi mai mult.

Prințul SUFANUVONG
Președintele C.C. ai Frontului Patriotic Laoțian

Din partea tovarășilor
Jânos Kâdăr și Losonczi Păi

Ambasadorul R. P Ungare la București a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu felicitări și cele mai bune urări cu ocazia celei 
de-a 55-a aniversări a zilei de naștere din partea tovarășilor 
Jânos Kâdăr. pr im-secretar al C.C. al P.M.S.U și Losonczi Păi, 
președintele Prezidiului Republicii Populare Ungare, a C.C. al 
P.M.S.U. și a Prezidiului Republicii Populare Ungare.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă rugăm să primiți salutările noastre frățești cu ocazia zilei 
Dumneavoastră de naștere Folosim prilejul pentru a vă exprima 
urările noastre de succese și mai mari în dezvoltarea socialistă 
a României.

CARLOS ALTAMIRANO
Secretar General

al Partidului Socialist din Chile

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI

Tn numele comuniștilor chilieni, vă transmitem salutări frățești 
cu ocazia împlinirii vîrstei de 55 ani.

Vă dorim ca împreună cu partidul comunist și poporul român șă 
obțineți succese în construcția socialismului și a păcii în lume.

Cu salutări cordiale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CHILE

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general ai Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI

Scumpe tovarășe.
Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de 

naștere, noi vă adresăm urările cele mai sincere de. fericire, de 
sănătate și viață îndelungată

Eforturile pe 'are Dumneavoastră le depuneți în fruntea Parti
dului Comunist Român, pentru realizarea mărețelor sarcini ale 
construcției socialismului în România și succesele repurtate, 
în mod deosebit In ultimii ani. pe această cale, v au atras respec
tul si simpatia noastră și sînt urmărite cu multă atenție și inte
res în I.iban

Noi dorim ca prietenia și bunele relații existente. între partl 
dele noastre, să se dezvolte în continuare și să contribuie alături 
de toate partidele comuniste și muncitorești frățești, din toată 
lumea, la obținerea de noi succese în lupta noa-tră comună, sub 
steagul marxism leninismului si al internaționalismului proletar, 
pentru întărirea coeziunii mișcării comuni-te internaționale, 
pentru consolidarea comunității socialiste, sori Unirea mișcării de 
eliberare națională pentru pace si prietenia Intre popoare.

Cu cele mai sincere salutări comuniste

NIKOLAS CHAOUI
Secretar general al C.C. al P.C. Libanez

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

>
Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a Dumneavoastră, tmi este 

deosebit de plăcut să vă adresez felicitările mele cele mai căl
duroase și de a vă formula cele mai bune urări de sănătate, feri
cire și de succese tot mai mari în îndeplinirea misiunii Dumnea
voastră.

Cu înaltă și cordială considerațiune,

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice si Populare

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cea de-a 55-a aniversare a nașterii Dumneavoastră imi oferă 
prilejul șă vă adresez vii felicitări.

Poporul și guvernul Guineei și eu personal vă transmitem căl
duroase urări de sănătate, viață îndelungată, fericire personală si 
prosperitate pentru poporul român prieten.

Cu cea mai inaltă considerație.

AHMED SEKOU TOURE

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a Excelenței Voastre, vă rog 
să primiți ,în numele poporului grec și al meu personal, cele mai 
călduroase felicitări împreună cu cele mai bune urări de fericire și 
prosperitate pentru nobilul popor român prieten, sub conducerea 
Dumneavoastră luminată.

GHEORGHIOS PAPADOPOULOS
regent 

Prim-ministru al Greciei

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu fericitul prilej al celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere 
a Excelenței Voastre, guvernul și poporul Maltei mi se alătură in 
a vă transmite cele mai sincere felicitări și bune urări de sănătate 
și fericire personală.

ANTHONY J. MAMO
Guvernator general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mult Iubite tovarășe.

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de 
naștere, vă adresăm cele mai calde urări.

Aducem un omagiu deosebit aportului Dumneavoastră personal 
la construirea socialismului in România, marelui Dumneavoastră 
dinamism care a contribuit puternic la progresul național, la auto
ritatea Internațională a Partidului Comunist Român și la prestigiul 
Republicii Socialiste România în lume.

Ne felicităm de bunele relații ce există între popoarele și ță
rile noastre, la care ati adus o mare contribuție. Aceste relații sînt 
chemate să se dezvolte in sensul cooperării fructuoase, tn lupta 
contra imperialismului, pentru progres.

Este binecunoscută pretutindeni activitatea Dumneavoastră in 
favoarea coexistenței pașnice și a păci] mondiale.

Vă urăm viață lungă și noi succese tn conducerea Partidului 
Comunist Român și a Republicii Socialiste România, față de care 
nutrim afecțiune și respect.

Vă rog să primiți, iubite tovarășe, asigurarea sentimentelor 
noastre cele mai frățești.

Pentru Comitetul Național 
al Partidului Eliberării si Socialismului din Maroc 

Secretar general

ALI YATA

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră de naștere, am onoarea 
de a vă prezenta In numele meu personal șl al guvernului Luxem
burgului cele mai bune urări pentru un viitor fericit în desăvîrșirea 
înaltei Dumneavoastră misiuni.

GASTON THORN
Ministrul afacerilor externe al Marelui Ducat al Luxemburgului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Congresul Național African din Africa de Sud vă transmite fe
licitări revoluționare și cordiale cu prilejul celei de-a 55-a aniver
sări a zilei Dumneavoastră de naștere. Sprijinul Dumneavoastră 
fără rezerve acordat luptei de eliberare, preocuparea Dumneavoas 
tră. pentru construcția Dașnică. aprecierea distinsă de care vă bucu
rați pe plan internațional, precum și angajarea în construirea so
cialismului, toate dau Inspirație poporului nostru.

Vă urăm o viață îndelungată, fericire și contribuție continuă tn 
lupta pentru pace și independență.

ALFRED NZO
• Secretar genera) executiv al Partidului

Congresul Național African

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul sărbătoririi aniversării Dv., vă rog să acceptați felici
tările mele cele mai sincere, precum și urările pe care le formulez 
pentru prosperitatea crescindă a nobilului popor român și pentru 
fericirea Dv. personală. ,

SALVADOR ALLENDE
Președintele Republicii Chile

Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

bucurești

Stimate Domnule Președinte,
Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de 

naștere, vă transmit, în numele partidului, guvernului, al întregului 
popor zambian, precum și al meu personal, sincere felicitări, cele 
mai bune urări, ani mulți și fericiți, astfel incit cele două țări ale 
noastre să obțină avantaje reciproce, datorită conducerii Dumnea
voastră dinamice și a eforturilor Dumneavoastră hotărîte pentru 
ca pacea, libertatea și dreptatea să triumfe in întreaga lume.

Al Dumneavoastră sincer,

K. D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Domnule Președinte,

In momentul în care poporul prieten al Republicii Socialiste 
România se alătură Excelenței Voastre pentru a sărbători cea de-a 
55-a aniversare a zilei de naștere, îmi este deosebit de plăcut să 
adresez Excelenței Voastre urările mele personale de fericire, 
prosperitate și sănătate.

Poporul zairez, Mișcarea Populară a Revoluției, Consiliul Exe
cutiv Național și eu personal ne bucurăm de excelentele relații care 
există atît de fericit între cele două țări ale noastre și sîntem 
convinși că sub conducerea Dumneavoastră înțeleaptă acestea se 
vor întări și mai mult pentru bunăstarea popoarelor și statelor 
noastre.

Cu cea mai înaltă și cordială considerație

GENERAL DE CORP DE ARMATĂ
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA 

ZA BANGA
Președinte al Republicii Zair

și Președinte al Consiliului Executiv Național

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră de naștere, domnule 

președinte al Consiliului de Stat, țin să vă exprim felicitările cele 
mai călduroase, precum și cele mai bune urări de fericire perso
nală.

KALEVI SORSA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Finlanda

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Transmit Excelenței Voastre, cu cea mal mare plăcere, felicită
rile mele cele mai călduroase și cele mai sincere cu ocazia aniversă
rii Dumneavoastră si vă urez succese tot mai mari tn îndeplinirea 
nobilei misiuni care vă revine și pe care o realizați în interesul 
destinelor țării Dumneavoastră.

AMIR ABBAS HOVEYDA
Primul ministru al Iranului

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

In amintirea recentei întilniri cu care m-ati onorat, vă rog să 
primiți urările mele călduroase cu ocazia aniversării zilei Dumnea
voastră de naștere.

GIUSEPPE MEDICI
Ministrul afacerilor externe al Italiei

Dragă tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU
Comitetul Centra! al Partidului Comunist Irakian vă adresează 

cele mai călduroase salutări cu ocazia împlinirii a 55 de ani și 
are plăcerea de a saluta, cu acest prilej, poporul român pentru 
realizările și succesele obținute tn construirea socialismului sub 
conducerea Partidului Comunist Român.

Partidul Comunist Irakian omagiază lupta Dv. neobosită, timp 
de ani îndelungați, tn slujba clasei muncitoare si a poporului 
român De asemenea P. C. trakian tși exprimă încrederea că 
Partidul Comunist Român, sub conducerea Dv . va îndruma po
porul român spre victorii șl mai mari în construirea socialis
mului și în lupta comună cu țările sistemului socialist, cu miș
carea clasei muncitoare și mișcarea de eliberare, pentru pace, 
Independență națională, democrație și socialism

Cu această fericită ocazie, dorim să evidențiem relațiile trai
nice de prietenie care leagă partidele noastre frățești și activi
tatea noastră continuă pentru dezvoltarea și consolidarea lor.

Comitetul Central al Partidului Comunist Irakian vă dorește 
o viață fericită, plină de activitate și de succese tn folosul cauzei 
noastre comune.

COMITETUL CENTRAL
• AL PARTIDULUI COMUNIST

IRAKIAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

Secretar general al Partidului Comunist Român.

BUCUREȘTI

Jos. Van Eynde și Edmond Leburton, președinți ai Partidului 
Socialist Belgian, adresează sincerele lor felicitări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, cu ocaza celei de-a 55-a ani
versări

Ei îl asigură de cea mai bună șl frățească amintire.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI

Vă rog să primiți, scumpe tovarășe Ceaușescu, urările mele cele 
mai cordiale cu ocazia celei de a 55-a aniversări a zilei Dv. de 
naștere.

ENRICO BERLINGUER
Secretar general al Partidului 

Comunist Italian

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere, permiteți-mi să vă 
transmit urările mele personale cele mai bune, împreună cu spe
ranța într-o prietenie strinsă Sj continuă intre cele două țări ale 
noastre.

HAROLD WILSON

Domnului Președinte

NICOLAE CEAUȘESCU
BUCUREȘTI

Cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră de naștere, vă adresez 
cele mai bune urări pentru Dumneavoastră, pentru activitatea 
Dumneavoastră constantă in slujba păcii și a poporului român.

PIETRO NENNI
Senator pe viață al Republicii Italiene 

Vicepreședinte al Internaționalei Socialiste

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu
Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere, vă transmitem fe

licitările noastre cele mai cordiale. Vă dorim fericire personală și 
multă energie creatoare, care să netezească, și în viitor, calea 
pentru noi și mari progrese ale socialismului in România.

Cu salutări socialiste, 
C.C. al Partidului Comunist din Norvegia

REIDAR T. LARSEN
Președintele Partidului Comunist din Norvegia

Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă rog să acceptați, Excelență, cordialele mele urări de bine eu 
ocazia zilei Dumneavoastră de naștere. La mulți ani!

ZALMAN SHAZAR
Președintele Israelului

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Ziua de naștere a Excelenței Voastre tmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa felicitările mele și cele mai bune urări de sănătate 
deplină, fericire personală și succese In slujba poporului României.

GOLDA MEIR
Prim-ministru al Israelului

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dv. de naștere, am 
deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre felicitările mele 
cordiale și cele mai sincere urări pentru sănătatea și fericirea Dv. 
personală cit și pentru progresul continuu și prosperitatea națiunii 
române.

TUANKU ABDUL 
HALIM MUA’AZZAM 

SHAH IBNI AL MARHUM 
SULTAN BADLISHAH

Regele Malayeziei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Dragă șl apreciate tovarășe,
In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Gua

temala și al poporului muncitor din țara noastră, cu prilejul 
împlinirii a 55 de ani de viață, conșacrați cauzei muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor din România și mișcării comuniste 
internaționale, vă adresăm un călduros și frățesc salut, împreună 
cu urările noastre de multă sănătate, car să vă permită desfă
șurarea muncii de conducere a partidul . statului șl ooporului 
român, precum șl a activității tn rtndurilr combative ale mișcării 
comuniste mondiale, tn lupta acesteia pentru un viitor nou și 
luminos al întregii omeniri.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Muncii din Guatemala

MIGUEL RODRIGUEZ MARCOS VILLATORO
Secretar general Membru al C.C al P.M G

al C.C. al P.M.G
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EXPRESII EMOȚIONANTE ALE ÎNCREDERII, PREȚUIRII Șl 
DRAGOSTEI FAȚĂ DE PARTID, FAȚĂ DE CONDUCĂTORUL SĂU IUBIT

Dejunul oferit de C. C. al P. C R.•r Dineul oferit de Ministerul Apărării
Naționale și Ministerul de InterneConsiliul de Stat și

entuzl- 
leri, am 

cei din Cluj, 
Crișuri, din

(Urmare din pag. I)
plastici, slujitori al teatrului șl 
cinematografiei, ziariști — inte
lectuali din toate generațiile 
care își consacră talentul, pa
siunea și întreaga putere de 
creație înfloririi culturii noas
tre socialiste, afirmării ei in 
lume.

Urîndu-i cu căldură tovară
șului Nicolae Ceaușescu multă 
sănătate, fericire și viață înde
lungată, spre binele poporului 
și al patriei, spre gloria națiu
nii noastre socialiste, ei au ți
nut să-i mulțumească, cu toată 
puterea inimii, pentru grija de
osebită acordată propășirii în- 
vățămîntului, științei, artei și 
culturii, pentru crearea unui 
climat de manifestare plenară 
a talentelor, de valorificare de
plină a capacităților creatoare, 
în slujba poporului, a nobilelor 
sale năzuințe.

★
Toastînd în numele oamenilor 

de știință, președintele Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia, Miron Nicolescu, a spus ; 
Trebuie să mărturisesc că sen
timentul de deosebită mîndrie 
pe care l-am încercat în cali
tate de președinte al. Comisiei 
de specialiști pentru întocmirea 
raportului de acordare a celui 
mai înalt titlu pe care Univer
sitatea noastră îl poate conferi 
a fost cu mult depășit de emo
ția adîncă pe care am resim
țit-o și eu, și toți colegii mei, 
în fața sarcinii pe care ne-am 
luat-o de-a propune pentru a- 
cest titlu pe cel mai vrednic fiu 
al poporului nostru.

Am trecut, cu toții, un adevă
rat examen de doctorat, al doi
lea din viața noastră.

In adevăr, cum să faci ca să 
cuprinzi, în cîteva pagini, un 
sfert de secol de realizări, care 
încap bine într-o curgere nor
mală a vieții, într-un secol în
treg. Cum să cuprinzi uriașa 
contribuție pe care Dumnea
voastră, scumpe tovarășe 
Ceausescu. ați adus-o și conti
nuați să o aduceți cu neobosi
tă perseverență, cu clocotitoare 
energie, la ridicarea vieții po
porului nostru, a culturii și ci
vilizației patriei noastre, pe 
trepte neatinse pînă în prezent? 
Cum să consemnăm în mod 
just faptul că, în calitate de 
strălucit exponent al politicii 
partidului nostru, Dumneavoas
tră ați adus contribuții teoreti
ce de cea mai mare importanță 
principiilor călăuzitoare ale a- 
cestei politici ?

Am încercat, în asemenea 
grele condiții, să ne achităm 
cum am putut mal bine de sar
cina noastră. îndemnai_ de do
rința fierbinte de a 'vă atesta 
din partea Universității noas
tre, un titlu pe care Dumnea
voastră îl aveați deja. în ade
văr. tovarășe secretar general, 
Dumneavoastră ați trecut pînă 
acum de două ori doctoratul : o 
dată în fața partidului. în fața 
poporului nostru muncitor, a 
doua oară în fața opiniei pu
blice mondiale, ca exponent 
strălucit al aspirației poporului 
nostru la o muncă rodnică șl 
pașnică, nestingherită, netulbu
rată, în bună conviețuire cu 
toate popoarele lumii. în am
bele cazuri, atît poporul nos
tru, cît și cetățenii lumii v-au 
acordat mențiunea maximă, pe 
care noi, în limbajul tradițio
nal al Universității, o numim 
„magna cum laude“.

★
Făcîndu-se ecoul opiniei vie

ții universitare, prof. univ. 
Octavian Fodor. rectorul Insti
tutului de Medicină și Farmacie 
din Cluj, sublinia i

Slujiți dreptatea, omenia, pe 
cei mulți. Vă luați puterea de 
la popor. Contactul dumnea
voastră viu, nemijlocit, cu oa
menii : sursă inepuizabilă de 
putere și înțelepciune. Cine ține 
cu poporul — și îl ascultă — nu 
poate greși și se bucură de afec
țiune și de încredere nelimitată.

Din partea Universității — 
a întregii Universități româ
nești—ați primit acest titlu de 
Doctor Honorls Causa. Ce este 
acest titlu și ce semnificație are 
în zilele noastre ? Este un ti
tlu de cinstire și de recunoaș
tere a unor calități care ser
vesc omenirea. Dar ce calități 
și activități mai înalte pot fi 
decît acelea de a face omeni
rea — și viața el — mai bună ?

de 
de

La manifestarea 
asm și de bucurie 
fost alături și noi, 
de pe Someșuri și 
Maramureș și Bihor de pe Mu
reș și de pe Tîrnave, din Sibiu 
și Făgăraș.

Elogiind apoi activitatea to
varășei Elena Ceaușescu, el a 
spus ! Vă rugăm ca, împreună, 
să primiți omagiile noastre căl
duroase, întreaga noastră stimă 
și urările de mulți ani fericiți 1

★

de
o

îndemn 
noastre

Scriitorii României socialiste 
— a spus în toastul său Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor — elogiază 
în persoana domniei-voastre pe 
strălucitul călăuzitor și deschi
zător de drum în arta și litera
tura României revoluționare, pe 
omul care, respingînd tot ce este 
vechi, inert, impracticabil, fa
vorizează apariția și dezvolta
rea germenilor noului, stimulînd 
și susținînd în calitatea dom
niei voastre de conducător al 
partidului și al statului, o litera
tură și o artă care să înfățișeze 
viața în toată complexitatea ei, 
cu toate frămîntările.și contra
dicțiile ei, o literatură strîns le
gată de viața și năzuințele popo
rului, și care să contribuie la 
afirmarea valorilor morale noi, 
a umanismului socialist, a prin
cipiilor de existentă socialiste 
și comuniste.

Sub îndrumarea și calda grijă 
a domniei voastre, arta și lite
ratura României moderne au 
cunoscut o înflorire nemaiîntâl
nită vreodată pînă azi, pentru 
:ă fiecare scriitor adevărat și-a 
putut desfășura talentul fără 
itînjenire, în toată amplitudinea 
și puterea.

Personalitatea, viața și activi
tatea domniei voastre constituie 
pentru noi. scriitorii, un exem
plu și un permanent 
a face din scrierile 
chemare patetică.

Să trăiți, mult 
mult iubite tovarășe 
mulți ani cu sănătate și bucurie, 
alături de cei dragi I

★
Exprimînd dragostea șl 

{urnirea artiștilor plastici 
tara noastră pentru tot ce 
tarul general al partidului a fă
cut pentru artă, sculptorul Ion 
Jalea, 
al 
ticl, 
tră _ . _ _____ __
sul cu progresul general al ță
rii, pe șantierul toarte mare și 
întins 81 patriei noastre. Era so
cialismului a început pentru ar
tiști cu un intens și puternic a- 
vînt de muncă, ei intrînd în rit
mul oamenilor muncii, marii 
făuritori ai socialismului în țara 
noastră.

In această mare zi de sărbă
toare. cînd tot poporul freamă
tă la auzul numelui Dumnea
voastră, vă rog să primiți cele 
mai bune urări de sănătate, via- 
ță, lungă și cele mai mari pu
teri de a duce steagul patriei 
noastre cît mai departe șl cît 
mai sus. în aceste momente is
torice, cînd lumea întreagă mi
litează pentru o nouă așezare a 
'lumii, mai dreaptă și mai bună, 
ne mîndrim pe drept cuvînt 
pentru marele Dumneavoastră

sistimate 
Ceaușescu,

mul- 
din 

secre-

președinte de 
Uniunii Artiștilor 

a relevat : Arta 
a progresat ținînd

onoare
Plas- 
noas- 

pa-

Consiliul de Miniștri
și conștiințele noastre o 

nestrămutată, dra-
aceea a 

secolului

prestigiu în lumea întreagă, în 
care contribuția Dumneavoastră 
pe plan mondial este 
unui mare 
nostru.

luminat al

★ 
în numele UniuniiToastînd 

compozitorilor, președintele Ion 
Dumitrescu a spus : Toți muzi
cienii din România vă urează 
din inimă „La mulți ani“ cu să
nătate deplină, cu aceeași pu
tere de muncă, cu aceleași largi 
orizonturi și prodigioase reali
zări, cu aceeași bunătate și o- 
menie cu care vă împliniți des
tinul istoric.

Omagiul fierbinte care vi se 
aduce cu această ocazie repre
zintă prinosul de respect și de 
recunoștință pentru cel mai bun 
dintre noi, pentru cel mai iu
bit fiu al poporului nostru, pen
tru omul cu largă viziune inter
națională, pentru ctitorul Româ
niei socialiste, pentru ctitorul 
culturii noastre noi, pentru pri
etenul, sfătuitorul și îndrumă
torul artiștilor.

Mă simt mîndru că în această 
împrejurare însorită pot să ri
dic paharul, in mumele colegi
lor mei — muzicienii din Româ
nia, pentru sănătatea, pentru 
fericirea Dumneavoastră și a fa
miliei Dumneavoastră.

★
îngăduiți-mi — a spus drama

turgul Horia Loviiiescu — ca în 
numele oamenilor de teatru, 
scriitori, regizori, actori, al tu
turor celor ce au găsit în a- 
ceastă profesiune artistică o 
nouă dimensiune morală dato
rită îndemnurilor domniei voas
tre, — să vă urez un fierbinte 
„La mulți ani“.

Rareori in istorie, persona
litatea unui conducător a pă
truns și și-a pus pecetea pe ab
solut toate domeniile de mun
că și creație ale societății pe 
care o conduce, așa cum o fa
ceți domnia voastră.

Cred că se poate afirma că nu 
există colț al pămîntului și su
fletului românesc în care vibra
ția puternică a personalității 
domniei voastre să nu fi pătruns 
adînc, fertilizînd, însuflețind, 
schimbînd plumbul în aur. Este 
cert că timpurile mai tîrzii vor 
vorbi de epoca Ceaușescu. Cu 
prilejul aniversării de 55 de ani 
a domniei voastre, mi-ar plăcea 
să urez ca această epocă să se 
numească „Secolul Ceaușescu“.

Mărturisindu-vă 
noastră pentru acest sentiment 
de demnitate și răspundere ma
joră pe care ni l-ați insuflat, vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune toate 
strădaniile pentru ca, potrivit 
îndemnurilor domniei voastre, 
teatrul românesc să devină din 
ce în ce mai mult o tribună a 
conștiințelor angajate în opera 
de construire a României socia
liste și să contribuie la făurirea 
omului»’jiou. Pentru că modelul 
acestui òm nou, spre care tre
buie să tindem cu toată tăria, 
e înfăptuit, 
noastră. El 
Ceaușescu.

recunoștința

îl avem în fata 
se cheamă Nicolae

★
sentimentului sluji- 
cinematografice, re-

Dînd glas 
torilor artei 
gizorul Mircea Drăgan a spus : 
Prin viața și activitatea dum
neavoastră, ați dobîndit în ini

mile 
încredere 
gostea și stima ce se acordă ce
lui mai iubit fiu al poporului, 
deschizătorului unei noi etape 
istorice, cea mai luminoasă din 
cele pe care le-a trăit această 
țară, etapa construirii societății 
socialiste multilateral dezvolta
te.

Dorința noastră cea mai fier
binte iubite tovarășe Ceaușescu, 
este, așa cum ne-ați cerut dum
neavoastră, să oferim milioanelor 
de spectatori din țară și de pes
te hotare acele filme care să o- 
glindească în toată măreția ei 
epoca pe care o trăim, momen
tele de importantă crucială în 
istoria 
noi, frumusețea morală, 
nitatea și spiritul de 
ce definesc profilul 
român.

Vă datorăm mult și . — — 
punde prin fapte grijii și căl
durii cu care înconjurați filmul 
românesc.

construirii României 
dem- 

abnegație 
poporului

vom rès

★
gazetarii — a spus 
Uniunii Ziariștilor, 
— îndemnurile cu-

noastră să se 
, care 

și dumneavoastră, 
să îm- 

concepția pe care

Pentru noi 
președintele 
Nestor Ignat 
prinse în documentele partidu
lui. îndrumările pe care cu exi
gentă și cu grijă ni le-ați dat de 
atîtea ori reprezintă o călăuză 
permanentă în tot ce am făcut 
mai bine și ceea ce nădăjduim 
să facem și mai bine în viitor.

Prilejul acesta sărbătoresc ne 
îndeamnă, totodată, să ne gîndim 
și la ceea ce mai avem de făcut 
pentru ca presa 
apropie de exemplul pe 
partidul 
ni l-ați pus în față, 
plinească 
ațj trasat-o despre presă, ca in
strument de luptă al partidului, 
al construcției socialiste, să ne 
apropiem de misiunea înaltă pe 
care ați acordat-o ziaristului.

Cuvîntul dumneavoastră scris 
și rostit reprezintă 
un înalt exemplu de 
revoluționară, care 
țește în activitatea 
presă.

pentru noi 
publicistică 
ne însufle- 
noastră de

★
urarea 
român, 

Trică a spus :

tineretului 
studentul 

Ieri,

Adresînd 
universitar 
Alexandru 
Universitatea a trăit un moment 
memorabil, avînd cinstea de a 
vă decerna cel mai înalt titlu 
academic : doctor honoris causa 
al Universității din București. A 
fost o mare sărbătoare la care 
noi. studenții am participat din 
toată inima. Cu prilejul îmnli- 
nirii a 55 de ani de viață și a 
40 de ani dedicați luptei revolu
ționare în rîndul partidului, ex
primăm cele mai sincere senti
mente de dragoste și atașamen
tul profund față de dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al 
poporului român, și angajamen
tul studențimii române de a fi 
mereu în primele rînduri ale 
luptei pentru ridicarea scumpei 
noastre patrii. România socia
listă. pe cele mai înalte culmi 
ale culturii și civilizației._

A răspuns tovarășul 
Ceaușescu. Cuvîntul său a 
subliniat în mai multe 
cu vii și 
participantii făcind o 
manifestație de dragoste și re
cunoștință conducătorului iubit 
al partidului și statului nostru.

Nicolae 
fost 

rînduri 
aplauze, 
vibrantă

puternice

(Urmare din pag. I)

tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
întîmpinați cu puternice aplau
ze, cu urarea „Mulți ani tră
iască !“

Sînt de față adjuncți ai minis
trului apărării naționale și ai 
ministrului de interne, coman
danți de armate, de arme și de 
mari unități, șefi ai direcțiilor 
centrale, generali și ofițeri su
periori .

La începutul dineului s-a In
tonat Imnul de Stat al Republi
cii Socialiste România.

★
Adresîndu-se Comandantului 

Suprem, general de armată Ion 
Ioniță, a spus:

Permiteți-mi ca, la a 55-a 
aniversare a zilei de naștere și 
la împlinirea a 4 decenii de ac
tivitate neobosită în mișcarea 
muncitorească și în rîndurile 
partidului, să dau glas dragostei 
nețărmuite și devotamentului 
fierbinte pe care le nutrește, 
față de Dumneavoastră, armata 
populară șl să vă transmit din 
adîncul inimilor noastre, cele 

mai calde felicitări și urări de 
fericire și sănătate.

Uniți în cuget și simțire cu în
tregul popor, militarii de toate 
gradele își exprimă bucuria șl 
mîndria legitimă că în fruntea 
partidului și a țării se afla cel 
mai iubit și mai credincios fiu 
al națiunii noastre, care din fra
gedă tinerețe și-a consacrat în
treaga viață slujirii cu abnegație 
a poporului, a libertății și inde
pendenței patriei, a cauzei so
cialismului și păcii.

Patriot înflăcărat, revoluțio
nar dîrz și curajos, ridicat din 
rîndurile maselor muncitoare șl 
legat indestructibil de ele e- 
xemplu însuflețitor de îndepll- 
nirp fără șovăire a sarcinilor în- 
credințate de partid, ați fost me
reu în primele rînduri, aducînd 
o contribuție esențială la lupta 
împotriva fascismului și la eli
berarea patriei, la mobilizarea 
maselor pentru cucerirea puterii 
politice, pentru edificarea so
cialismului pe pămîntul Româ
niei.

Ales — spre bucuria și ferici
rea întregului popor — în func
ția de secretar general al par
tidului, cu energia clocotitoa
re, cu clarviziunea marxist-le- 
ninistă și fermitatea revoluțio
nară ce vă sînt proprii, ați im
primat un suflu înnoitor între
gii activități social-politice, 
inaugurînd perioada cea mai 
rodnică din istoria României, 
înalta răspundere cu care ve- 
gheați la destinele patriei și 
poporului, consecvența cu care 
promovați și apărați nobilele 
idei ale internaționalismului 
proletar, luciditatea și pasiunea 
cu care afirmați politica exter
nă a partidului și statului au 
făcut ca Republica Socialistă 
România să se bucure de un 
binemeritat prestigiu pe plan 
mondial, iar numele Dumnea
voastră să fie rostit cu stimă 
și respect pe toate meridianele 
lumii.

Poporul român, armata țării 
dau o înaltă prețuire si vă poar
tă o adîncă recunoștință pentru 
grija permanentă pe care o a- 
cordațl întăririi continue a ca
pacității de apărare a patriei, 
contribuției Dumneavoastră ho- 
tărîtoare la elaborarea doctri
nei noastre militare, la realiza
rea unui sistem național de a- 
părare a României.

Dacă azi avem o armată pu
ternică, bine înzestrată și ins
truită, strîns legată de popor, 
cu o înaltă conștiință politică, 
cu o ridicată capacitate de lup
tă, este meritul partidului, al 
conducerii sale în frunte cu 
Dumneavoastră.

Aici, la acest dineu, partici
păm mulți dintre cei care am 
avut fericirea să lucrăm împreu
nă cu Dumneavoastră în anii 
1950—1954 cînd din însărcinarea 
partidului, în funcțiile de șef 
al Direcției Superioare Politice 
a Armatei, și de prim locțiitor 
al ministrului apărării v-ați a- 
dus contribuția Dumneavoastră 
prețioasă, nemijlocită, la făuri
rea și întărirea noului nostru 
organism militar.

Modul strălucit în care ați îm
binat trăsăturile de om politic 
cu cele de comandant militar 
ferm, cu mare autoritate, cerin
țele disciplinei de fier cu grija 
și dragostea față de om, a rămas 
în patrimoniul de aur al oștirii 
noastre ca un exemplu viu de 

ceea ce înseamnă a fi activist 
de partid și de stat în rîndurile 
armatei populare.

Dați-mi voie ca în încheiere 
să vă asigur, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți mili
tarii, de la soldat la general, ani
mați de cele mai profunde sen
timente de dragoste, prețuire și 
devotament față de Dumnea
voastră, nu cunosc altă îndato
rire mai presus decît slujirea cu 
abnegație a intereselor vitale ale 
poporului român, a cauzei eroi
cului nostru partid Armata este 
gata în orice clipă, ca la ordi
nul patriei, al Dumneavoastră, 
comandantul nostru suprem, să 
apere, neprecupețindu-.și nici 
sîngele și nici viața, cuceririle 
revoluționare ale oamenilor 
muncii, libertatea, independenta 
și suveranitatea națională.

O dată cu acest angajament, 
îngăduiți-mi să ridic paharul, 
urîndu-vă. din tot sufletul multă 
sănătate, multă fericire Dum
neavoastră și stimatei Dumnea
voastră familii.

Să trăiți ! La mulți ani. scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) 

garanta legalitatea socialistă și 
a face ca fiecare om, fiecare 
cetățean al patriei noastre să 
se simtă pe deplin în siguranță, 
să știe că nimeni și niciodată 
nu va putea fi nedreptățit, dacă 
își face datoria, dacă este un 
cetățean cinstit, demn, al pa
triei sale. (Aplauze puternice).

întreaga activitate a organe
lor Ministerului de Interne tre
buie să fie îndreptată numai si 
numai împotriva acelora care 
încalcă legile țării, care încear
că să dăuneze mersului înainte 
al construcției socialiste, inde
pendenței patriei, fericirii fie
cărui om. Numai astfel vor 
putea spune aceste organe că 
își fac, intr-adevăr, pe deplin 
datoria, că înfăptuiesc în mod 
just politica partidului și 
guvernului. Trebuie să spun 
că, pe ansamblu, aceste organe 
acționează tocmai in această 
direcție. (Aplauze).

Aș dori, deci, să urez lucrăto
rilor din toate compartimentele 
de activitate ale Ministerului 
de Interne succese tot mai mari 
in domeniile la care m-am re
ferit mai înainte — și să-mi 
exprim convingerea că și în vi
itor aceste organe își vor face 
pe deplin datoria, înfăptuind 
neabătut politica partidului nos
tru comunist. (Aplauze puter
nice).

spre binele și gloria poporului 
nostru, spre binele și gloria 
României socialiste.

★
Luind cuvîntul, tovarășul Ion 

Stănescu a spus i
Mult iubite și stimate tovarășe 

Comandant Suprem,
Vă rog să-mi permiteți să dau 

glas sentimentelor de adîncă bu
curie. satisfacție și totală recu
noștință pe care întregul aparat 
al Ministerului de Interne le tră
iește, alături de toti cetățenii 
patriei, în aceste momente în
ălțătoare, prilejuite de a 55-a 
aniversare a zilei Dumneavoas
tră de naștere și de împlinirea 
a 40 de ani de activitate în miș
carea muncitorească și în rîn
durile Partidului Comunist 
Român.

Este greu de redat în cuvinte 
— oricît de alese ar fi ele — tot 
ceea ce inimile noastre doresc 
să exprime în aceste clipe me
morabile. fericirea de a vă avea 
la cîrma partidului și statului, 
la conducerea supremă a forțelor 
noastre armate, pe Dumneavoas
tră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. fiul cel mal ales al 
poporului, eminent revoluționar 
și om de stat, înflăcărat patriot, 
pildă de devotament, curaj, fer
mitate și exigență comunistă, de 
clarviziune, cutezanță, animat de 
spirit de dreptate și profund 
umanism, de originalitate în gîn- 
dire, de dăruire totală pentru 
cauza independentei, suverani
tății și libertății patriei noastre. 

Noi, ca ostași sîrguincioșl și 
disciplinați ai partidului și sta
tului, ne vom strădui să vă ur
măm exemplul Dumneavoastră.

Dedicîndu-vă întreaga activi
tate națiunii române, cauzei so
cialismului și păcii, creșterii 
continue a rolului conducător 
al partidului. Dumneavoastră 
v-ați afirmat, iubite tovarășe 
Ceaușescu, ca promotor neobosit 
a tot ceea ce se înfăptuiește în 
țara noastră, al dezvoltării de
mocrației socialiste, al princi
piilor eticii și echității socialis
te, ca militant activ al dreptu
rilor popoarelor de a-și hotărî 
singure destinele, conform nă
zuințelor și intereselor pe care 
le au.

Pentru noi care, sub drapel, 
slujim patria în cadrul Ministe
rului de Interne, exemplul viu al 
Dumneavoastră ne este călăuză 
sigură și mobilizatoare în înde
plinirea misiunilor ce ne revin 
ca soldați ai partidului și 
poporului, aflați tot timpul la 
datorie, gata în orice moment 
să nu precupețim nimic în ve
derea îndeplinirii jurămîntului

In fine, aș dori să menționez, 
atit pentru militarii forțelor 
noastre armate, cît și pentru cei 
din Ministerul de Interne că 
întotdeauna trebuie să vegheați 
la apărarea intereselor poporu
lui, că datoria voastră supremă 
este de a garanta independența 
și suveranitatea patriei. Trebuie 
să fiți permanent în strînsă le
gătură cu poporul, pentru că 
numai și numai în strînsă le
gătură cu poporul, armata noas
tră, organele Ministerului de 
Interne, pot fi cu adevărat pu
ternice, își pot îndeplini pe de
plin misiunea lor. Vă urez, deci, 
noi succese în întreaga voastră 
activitate !

Doresc să urez tuturor osta
șilor și lucrătorilor din Minis
terul de Interne realizări tot mai 
mari în munca lor ! Vă urez 
dumneavoastră, celor prezenți 
aici, tuturor celor care lucrea
ză în armată și în Ministerul de 
Interne multă sănătate și multă 
fericire 1

Rog pe soțiile ofițerilor pre
zente aici, și ale tuturor ofițe
rilor, să înțeleagă că atunci 
cînd m-am referit la armată 
le-am inclus și pe ele pentru că 
și ele sînt, într-un fel. parte 
integrantă a armatei. Deci și 
soțiilor ofițerilor și militarilor 
noștri le adresez urări de sănă
tate și fericire.

în sănătatea voastră, a tuturor! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

sacru pe care l-am dat gliei 
străbune.

Dacă astăzi ne putem mîndri 
că activitatea organelor de secu
ritate și de miliție, a trupelor de 
securitate și a celorlalte forma
țiuni ale aparatului, se desfășoa
ră sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, pe temeiul legilor și 
cu sprijinul larg al maselor de 
oameni ai muncii, aceasta se da- 
torește îndrumărilor ferme pe 
care ni le-ați dat permanent în 
calitate de Comandant Suprem, 
înțelepciunii cu care ne călăuziți 
întreaga activitate, grijii părin
tești cu care ne înconjurați, pen
tru care, dați-mi voie, în nu
mele întregului colectiv pe care 
îl reprezint să vă mulțumim în 
modul cel mai cordial.

Vă raportăm, tovarășe Co
mandant Suprem, că îndemnu
rile deosebit de mobilizatoare si 
aprecierile la adresa muncii 
noastre pe care le-ați făcut 
la recenta întîlnire cu cadrele 
de conducere din forțele armate, 
au fost primite cu multă însufle
țire de personalul Ministerului 
de Interne, constituind noi im
bolduri pentru executarea în
tocmai și la timp a ordinelor, 
pentru perfecționarea continuă 
a muncii noastre în toate com
partimentele de activitate.

Cunoaștem bine și ne bucură 
prestigiul, stima și prețuirea pe 
care poporul român, toate popoa
rele iubitoare de pace din lume 
o acordă politicii constructive a 
partidului și statului nostru, 

Dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care aveți un rol 
de prim ordin in afirmarea Ro
mâniei socialiste pe plan inter
național.

In același timp, sîntem con- 
știenți că serviciile de spionaj, 
cercurile imperialiste, elemen
tele fasciste și teroriste, alte 
elemente ostile din afara țării 
și din interior, încearcă sâ 
aducă atingere unor valori fun
damentale, create prin multe 
eforturi, eroism și abnegație de 
către poporul român, de clasa 
noastră muncitoare.

împotriva acestora, a tuturor 
celor care încearcă să atenteze 
la securitatea statului, la ordi
nea și liniștea publică, cadrele 
Ministerului, de Interne își vor 
spori vigilența și fermitatea, in 
orice condiții s-ar afla — ca a- 
devărați ostași și fii credincioși 
ai patriei, mulți dintre ei rămi- 
nînd pentru vecie anonimi. în_ 
țelegînd pe deplin ordinele pe 
care ni le-ați dat pentru apăra
rea proprietății socialiste, avu
ției naționale, organele de secu
ritate, de miliție, trupele de se
curitate și formațiunile de pom
pieri, întregul nostru efectiv, în 
strînsă colaborare cu unitățile 
socialiste, vor face totul ca ni
meni și sub nici o formă să nu 
prejudicieze economia națională.

In centrul întregii noastre 
activități vom situa munca de 
prevenire a săvirșirii de in
fracțiuni, avînd în vedere în
demnul prețios al Dumnea
voastră de a considera că 
ne-am făcut pe deplin datoria 
numai în măsura în care reușim 
să preîntîmpinăm comiterea 
faptelor cu caracter anti
social.

De asemenea, ne vom Intensi
fica activitatea de educare a 
cadrelor în spiritul respectării 
cu sfințenie a legalității socia
liste și pentru întărirea ordinii 
de drept, pentru înlăturarea ori
căror abuzuri și ilegalități, a 
aspectelor de corupție și ne
cinste, pentru cultivarea unei 
atitudini atente și civilizate în 
raporturile cu cetățenii și, în a- 
celași timp, necruțătoare față 
de orice încălcare a legii, indi
ferent de partea cui s-ar pro
duce.

în executarea ordinului par
tidului, al Dumneavoastră per
sonal, de a apăra cu fermitate 
cuceririle revoluționare ale oa
menilor muncii, construcția paș
nică a socialismului, indepen
denta și suveranitatea tării, vom 
dezvolta și pe mai departe co
laborarea cu Ministerul Apără
rii Naționale, Gărzile patriotice, 
precum și cu Detașamentele de 
pregătire militară a tineretului.

Vă rog să-mi permiteți să 
vă raportez și cu acest minunat 
prilej că membrii de partid, u- 
teciștii, întregul personal al Mi
nisterului de Interne, de la sol
dat pînă la general, sînt pro
fund devotați politicii interne st 
externe a partidului și statului, 
Comandantului nostru Suprem, 
și ferm hotărîți să acționeze 
neabătut, cu toată capacitatea 
de muncă și de luptă, pentru 
traducerea ei în viață. Vom 
serv: cu cinste și credință popo
rul român, partidul nostru, cau
za socialismului și comunismu
lui în România, fără a precupeți 
nimic, la nevoie nici chiar viața. 
Vom face un zid de netrecut în 
jurul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului nostru general.

Vă rugăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Comandan
tul nostru Suprem, să primiți, 
din partea întregului personal 
al Ministerului de Interne, ură
rile cele mai fierbinți de sănă
tate, fericire și viață îndelun
gată — Dumneavoastră, soției 
Dumneavoastră, tovarășa Elena 
Ceaușescu — spre bineie națiu
nii române, pentru triumful so
cialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie.

Dați-mi voie, după urarea ro
mânească să vă urez tradiționa
lul „La mulți ani“, tovarășe Co
mandant suprem !

Intr-o atmosferă de mare en
tuziasm. a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintele Comandantului Su
prem au fost subliniate cu pu
ternice aplauze și aclamații ex
primînd sentimentele tuturor 
celor ce slujesc patria sub 
drapel, de dragoste și devota
ment nețărmurit, hotărîrea 
lor fermă de a-și face neabă
tut datoria față de partid, (ață 
de patrie și poporul român.
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CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE ALE U.T.C

D
esfășurate într-o 
atmosferă specifică 
tinereții, în spiritul 
unei înalte respon
sabilități comunis
te, lucrările confe
rinței organizației 

județene Bacău a U.T.C. au 
constituit un prilej de analiză 
profundă și exigentă a mun
cii tinerilor de pe aceste 
meleaguri, care s-au angajat 
să contribuie activ și plenar la 
realizarea sarcinilor mari ce 
stau în fața județului, pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen.

Spiritul critic și autocritic 
al analizei activității desfășura
te de organele și organizațiile 
de tineret, în perioada de la 
precedenta conferință, senti
mentul de responsabilitate al 
dezbaterilor, care au dat glas 
hotărîrii ferme de a transpune 
țn practică indicațiile secretaru
lui general al partidului, pri
vind perfecționarea întregii 
activități au concurat la găsi
rea celor mai eficiente măsuri 
care să ducă la impulsionarea, 
în toate domeniile, a participă
rii tineretului la realizarea o- 
biectivelor majore ale județu
lui, care se integrează organic 
în ansamblul economiei noas
tre naționale. Tn perioada la 
care s-a referit analiza făcută, 
județul Bacău a cunoscut o dez
voltare continuă : importante
capacități de producție au in
trat în funcțiune, productivita
tea muncii a crescut simțitor, 
s-a lărgit gama serviciilor, s-a 
dezvoltat baza materială pen
tru realizarea de bunuri des
tinate consumului populației, 
planul producției globale in
dustriale a fost realizat în 1972 
în proporție de 102 la sută etc.

Fără îndoială că la obținerea 
acestor rezultate o contribuție 
substanțială și-au adus-0 șl mii
le de uteciști care lucrează în 
unitățile industriale ale jude
țului. fapt reliefat, de altfel și 
de tovarășul Gheorghe Roșu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Bacău al P.C.R. • „Co
mitetul județean de partid a- 
preciază în mod deosebit con
tribuția adusă de organizația de 
tineret în realizarea planului 
de producție, la acțiunea de e- 
conomisire a materiilor prime 
și materialelor, la îmbunătăți
rea calității produselor, la ac
țiunile de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea satelor 
și orașelor, plantarea de pomi, 
colectarea metalelor etc.“.

Abordînd probleme ale mun
cii și vieții organizațiilor U.T.C., 
în strînsă legătură cu aceste 
realități, participanții la discu
ții au fost preocupați, în prin
cipal, de găsirea unor metode 
educative mai eficiente de an
trenare a tuturor uteciștilor în 
acțiunea de descoperire șl va
lorificare a noi rezerve, în ve
derea depășirii planurilor eco

E
ra de la sine înțe
les că, prezentîn- 
du-se în fața con
ferinței de alegeri 
Comitetul județean 
Tulcea al U.T.C. 
avea datoria să 

informeze pe larg asupra prin
cipalelor sale direcții de ac
țiune din ultimii ani, să ra
porteze deschis despre ceea ce 
a realizat și ce nu, să insiste 
în spirit autocritic asupra cau
zelor de pe urma cărora unele 
puncte din programul său de 
activitate n-au fost duse pînă 
La capăt, să supună discuției 
sugestii pentru acțiuni viitoa
re, pe care apoi dezbaterea să 
le îmbogățească și să le vali
deze. Totuși efortul de analiză 
n-a stăruit asupra bilanțuriloij 
ci și-a propus în primul rînd 
să urmărească intervențiile e- 
ducative ale organizațiilor 
U.T.C., căile practice prin care 
pot spori cotele participării res
ponsabile ale tineretului la în
treaga viață a județului, pen
tru a răspunde în mod concret 
îndemnurilor și indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui privind perfecționarea în
tregii activități a organizației 
de tineret.

Stabilind o legătură fireas
că între tot ceea ce s-a înfăp
tuit și se înfăptuiește în așe
zările din această parte a țării, 
între programul economic care 
asigură județului un ritm înalt 
de industrializare și datoriile 
tinerilor, tovarășul Teodor Co- 
man. prim-secretar al comite
tului județean de partid, sub
linia în cuvîntul său de salut, 
rostit in deschiderea dezbate
rilor conferinței : „Numai mo- 
bilizîndu-se la realizarea exem
plară a sarcinilor de produc
ție, a angajamentelor asumate 
de colectivele în care muncesc, 
tinerii din județul nostru vor 
putea spune că își fac datoria 
patriotică de a contribui din 
plin la înfăptuirea obiectivelor 
economice ce ne revin pe anul 
1973 și îndeplinirea înainte de 
termen a cincinalului“.

Pornind astfel de la ideea 
că examenul cel mai exigent la 
care este supusă activitatea e- 
ducativă a organizației U.T.C., 
în cadrul căreia formarea pa
triotismului socialist ocupă uri 
loc distinct, îl constituie atitu
dinea pe care o au tinerii față 
de muncă, de la faptul că aceas
tă atitudine reflectă în fond 
munca de educație, dezbaterile 
care au urmat au relevat hotă- 
rîrea fermă a tineretului de 
a-si dovedi prin fapte dragos
tea pentru județul în care tră
iesc, hotărîrea de a înfăptui po
litica partidului. Civilizația 
înaintată, s-a spus în conferință, 
iar în intervențiile lor, Iacob 
Luchian, prim-secretar al Co
mitetului municipal Tulcea al 
U.T.C., Marin Dumbravă, de la 
I.E.V.S., Alecu Țugui, secreta
rul comitetului Comunal U.T.C. 
Isaccea, au argumentat aceste 
idei, făurirea unei patrii multi
lateral dezvoltate înseamnă fă
ră îndoială un nivel ridicat de 
trai, o viață spirituală bogată. 
Toate acestea nu pot fi decît 
rodul mîinilOr noastre. O so
cietate civilizată, e drept, dă 
mai mult fiecăruia, dar îi șl 
cere mai mult. Ea are nevoie 

nomice și realizării exemplare 
a tuturor sarcinilor izvorîte din 
ampla acțiune inițiată de Bi
roul C.C. al U.T.C. și îmbrăți
șată cu deplină responsabilita
te de uteciștii județului : „Ti
neretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen“.

— Pentru ca acțiunile noas
tre să nu devină formale și să 
reflecte într-adevăr necesita
tea organizării lor, iar scopul 
propus — ridicarea randamen
tului muncii să fie atins, a ară

ZĂU

ACTIVITATEA 
DE VIITOR

tat Vasile Ailincăi, secretar al 
comitetului U.T.C. de la Gru
pul Industrial foraje șl exploa
tarea țițeiului Moinești, trebuie 
să pornim de la situația con
cretă existentă în fiecare în
treprindere. Așa am procedat 
noi la schelele de extracție Ze- 
meș și Modîrzău, unde prin or
ganizarea a 47 de brigăzi de 
producție și educație comunis
tă a tineretului s-a reușit e- 
fectuarea unul număr însemnat 
de ore de muncă patriotică în 
valoare de 8 milioane lei și 
realizarea de către întreprinde
re a unor beneficii peste plan 
de 24 la sută.

Alte asemenea brigăzi func
ționează și la Fabrica de încăl
țăminte „Partizanul“, Trustul 
de construcții, Fabrica de con
fecții, și I.I.L. „23 August“ din 
Bacău ; G.I.P.-Borzești ; Fa
brica de postav Buhuși etc. 
care, participînd la acțiunile 
lansate în județul Bacău sub 
denumirea „Din aceeași canti
tate de materii prime șl mate
riale, superior valorificate, mal 
multe produse finite“, „Calita
tea producției — o problemă 
de demnitate șl patriotism", — 
au reușit să creeze o opinie de 
masă împotriva risipei, nepăsă
rii și lipsei de grijă față de a- 
vutul obștesc, pentru diminua- 

de oameni culți, temeinic pre
gătiți profesional, buni mese
riași, oameni integri din punct 
de vedere moral.

— Eu cred, spunea Elena Za- 
haria, legumicultoare la C.A.P. 
Izvoarele, că tinerii care să 
merite calificativul de om înain
tat sînt numai aceia care mun
cesc corect și conștiincios. Noi 
sîntem 30 de tineri îri sat șl 
toți muncim pe cîmp sau la gră
dină. Dacă întreabă cineva de 
noi, unde e mai mult de lu
cru, acolo ne poate găsi. Știu 
că există și altfel de tineri. Pe

TULCEA

datori să dăm 
patriei tot ce 

avem mai bun!
aceștia trebuie să-i facem să 
înțeleagă rolul muncii în do- 
bîndirea demnității de con
structor al unei noi orînduiri.

— Va trebui să acționăm mai 
hotărît, adăuga și Marin Oda- 
giu, de la întreprinderea de 
construcții și reparații nave, 
pentru crearea în rîndul tine
retului a unei opinii de masă 
împotriva acelora care nu-și 
fac datoria, care se abat de la 
disciplina de producție. Păre
rea mea este că se impune ex
tinderea brigăzilor și echipe
lor de producție și educație co- 
mtinistă a tineretului. Expe
riența noastră este în acest sens 
deosebit de edificatoare.

Remarcînd faptul că organi
zațiile U.T.C. dispun de o ga
mă largă de modalități practi
ce, vii, îndrăgite de tineri, pen
tru că le oferă prilejul satis
facerii spiritului de emulație, 
dorinței lor de afirmare, dez
baterile din conferință au su
pus atenției generale forme spe
cifice de activitate, valoroase 
nu numai pentru că antrenea
ză masa tineretului la acțiuni 
de larg interes social, ci în ace
lași timp pentru că au conse
cințe educative deosebite. în 
acest sens au fost reliefate re
sursele de ordin educativ ale 
întrecerii inițiate de Biroul 
C.C. al U.T.C., „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen“ și 
sarcinile ce revin fiecărei orga- 

rea continuă a cheltuielilor de 
producție și creșterea eficien
ței economice a întreprinderilor 
respective.

— în activitatea acestor bri
găzi de un real folos s-au do
vedit a fi schimburile de expe
riență făcute cu brigăzi din 
alte județe, a spus Dumitru Ar- 
dcleanu, prim-secretar al Co
mitetului municipal Bacău al 
U.T.C. De altfel, chiar la ora 
cînd se desfășurau lucrările 
conferinței 50 de tineri de la 
Fabrica de șuruburi Bacău se

0 preocupare 
mereu actuală:

aflau într-un nou schimb de 
experiență, la Brașov.

Referindu-se La crltlcile juste 
aduse de darea de seamă pe li
nia educării tineretului prin 
muncă și pentru muncă, parti
cipanții la dezbateri au reliefat 
autocritic că nu toate acțiunile 
organizate au avut eficiența 
scontată, înregistrîndu-se încă 
un număr destul de însemnat 
de tineri absolvenți de liceu 
care refuză să muncească în 
sfera productivă. Ei au subli
niat că acțitmile întreprinse în 
ultima vreme, pe linia stabilirii 
unor programe proprii pentru 
fiecare întreprindere și școală, 
care vizează formarea tinerilor 
pentru viață, corespunzător ce
rințelor societății noastre so
cialiste, constituie un început 
bun, promițător, dar care tre
buie continuat cju mai multă 
perseverență.

Analize efectuate cu simț de 
răspundere de numeroase alte 
organizații de tineret și iniție
rea unor ample acțiuni pentru 
depistarea și utilizarea rezerve
lor interne, în vederea crește
rii aportului lor la realizarea 
planului cincinal înainte de 
termen au constituit subiectele 
abordate de tovarășii : Elena 
Holerbacli, prim-secretar al 
Comitetului municipal U.T.C. 
Gh. Gheorghiu-Dej, Stela Po- 
pescu, secretara comitetului 
U.T.C. de la Fabrica „Proleta
rul“, Dumitru Păun, secretar 
al comitetului U.T.C. de la Gru
pul industrial petrochimic Bor- 

nizații pentru a se încadra tn 
întrecere.

— Să înveți o meserie, ară
tau Maria Simionescu, elevă la 
Liceul agricol din Tulcea și 
Ana Poltorac, elevă la Școala 
generală din Mahmudia, să do- 
bîndești o calificare este desi
gur un lucru bun pentru fie
care în parte. Dar după aceea 
trebuie să simțim îndemnul de 
a restitui societății ceea ce a 
investit în noi, să răspundem 
cerințelor de forță de muncă 
pe care județul nostru le are, 
pentru că noi reprezentăm aici

Sîntem

schimbul de mîine.
Este un domeniu, a reieșit 

din dezbaterile conferinței, 
unde mai sînt încă multe lu
cruri de făcut, mai cu seamă 
în domeniul orientării școla
re și profesionale, al cunoaș
terii aptitudinilor și preferin
țelor elevilor, al specificului și 
perspectivelor unui mare nu
măr de meserii.

— Trebuie să ne unim cu mai 
multă îndrăzneală forțele, spu
nea Gheorghe Trifan, secreta
rul comitetului U.T.C. de la U- 
zina de alumină din Tulcea. 
Constructorii de pe șantier își 
dau acum un prețios examen 
al competenței profesionale. 
Ei s-au angajat să realizeze da
rea în folosință a obiectivului 
cu o lună înainte de termen. 
Brigăzile muncii patriotice din 
întregul județ se pot angaja 
să-i ajute. Va fi un motiv de 
mîndrie pentru noi toți dacă 
în urma contribuției noastre și 
acest angajament va fi depășit. 
Și cine știe dacă nu cumva 
mulți din cei care astăzi vor 
lucra ca brigadieri pe șantier 
nu se vor număra mîine prin
tre muncitorii fruntași al uzi
nei.

— Datoria de a ne propune 
obiective îndrăznețe in-tră în 
tradiția muncit voluntar-patri- 
otice a tinerilor din județul 
nostru, confirma și Victor 
Craus, profesor la Liceul din 
Babadag. Cele șase șantiere lo
cale integrate programului ju
dețean de irigații, îndiguiri, de

zești, Aurel Merlușcă, secretar 
al organizației U.T.C. de la 
G.P.L. Comânești și alții, care 
au exprimat totodată hotărî- 
rea tinerilor din întreprinde
rile respective de a nu precu
peți nici un efort pentru a tra
duce în viață programul ela
borat de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională a partidu
lui, de a lucra cu pasiune și 
entuziasm în orice domeniu, de 
a fi prezenți acolo unde îi soli
cită interesele dezvoltării socie
tății socialiste.

In încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Iosif 
Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C., care a subliniat că re
zultatele obținute în activita
tea organizației județene de 
tineret se datoresc în bună mă
sură eforturilor făcute în ulti
mul timp pentru îmbunătățirea 
stilului de muncă a structurii și 
organizării U.T.C., a creșterii 
necontenite a autonomiei și ini
țiativei tuturor organizațiilor. 
„Se impune, în consecință, — 
a spus vorbitorul — o preocu
pare sporită pentru îmbunătă
țirea în continuare a stilului 
de muncă al întregului organ 
județean, necesitatea promovă
rii spiritului combativ, revolu
ționar, care trebuie să caracte
rizeze climatul activității tutu
ror organelor și organizațiilor 
U.T.C. Rezultatele viitoare ale 
noului organ ales depind de ho- 
tărîrea cu care pornește la 
drum, de capacitatea de a ca
naliza eforturile și energiile 
tuturor tinerilor spre marile 
obiective pe care societatea 
noastră le urmărește în dezvol
tarea sa“.

în funcția de prim-secretar al 
noului comitet județean U.T.C. 
a fost ales tovarășul Stelian 
Gherghelescu.

în încheierea conferinței, în
tr-o atmosferă de entuziasm, 
delegații au adoptat textul unei 
telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spu
ne : „GIndurile noastre, ale ce
lor care au crescut odată cu 
marile prefaceri și înnoiri ale 
țării, se îndreaptă cu respect 
spre făuritorul acestui nou des
tin — Partidul Comunist Ro
mân — spre dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, care 
ne sînteți un minunat exemplu 
de patriotism, pasiune, dărui
re, angajîndu-ne în numele în
tregului tineret de pe aceste 
meleaguri să nu precupețim 
nici un efort, să dăruim în
treaga noastră pricepere și ti
nerețe înaltului ideal al parti
dului și poporului, dezvoltarea 
și propășirea scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă Ro
mânia“.

GH. SPRINȚEROIU

secări, și combaterea eroziunii 
solului, stadionul din Tulcea, 
pe șantierul căruia nu există 
tânăr din județ care să nu fi 
lucrat cel puțin o zi, ne dau 
dreptul să facem pași înainte. 
Putem deschide și alte șantie
re ale tineretului. Casa de cul
tură a tineretului din Tulcea 
și campingul de la Babadag ar 
putea fi cele dintfi. Să nu e- 
xiste locuri din județ unde 
prezența noastră să nu-și spu
nă cuvîntul. Dacă ne iubim cu 
adevărat județul, atunci să fa
cem totul pentru a-1 cunoaște 
bine, pentru a-i populariza fru
musețile, pentru a i le spori.

Relevînd în cuvîntul său cli
matul fertil în care s-au des
fășurat lucrările conferinței, 
tovarășa Silvia Iiie, secretară a 
C.C. al U.T.C., a spus printre 
altele : „întreaga activitate vii
toare a organizației județene, 
a comitetului județean nou ales, 
a fiecărui activist al organiza
ției, oriunde s-ar afla locul său 
de muncă, trebuie să aibă drept 
obiectiv fundamental valorifi
carea ideilor afirmate în confe
rință, aplicarea practică a su
gestiilor și modalităților la care 
aici s-au făcut referiri concre
te. Rezultatele pozitive pe care 
tinerii din județul Tulcea le-au 
dobîndit în toate domeniile de 
activitate, sînt o dovadă con
cludentă a faptului că, aseme
nea întregului tineret al țării, 
ei își înțeleg datoriile patrioti
ce, că pornind de la sarcinile 
mari stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului, de Confe
rința Națională, pe care sîntem 
chemați să le îndeplinim, orga
nizația județeană își stabilește 
programul unor angajamente 
realiste, capabile să mobilize
ze tinerii din județ. Perfecțio
narea continuă a vieții de or
ganizație, o atenție sporită a- 
cordată pregătirii politice și 
profesionale de către cel căro
ra le-ați încredințat astăzi man
datul, ne dau convingerea că 
bilanțul viitor va fi încă mai 
bogat“.

în continuare conferința a 
ales noile organe de conduce
re ale organizației județene. în 
funcția de prim-secretar al co
mitetului județean U.T.C. a fost 
reales tovarășul Alexandru 
Rizu.

In încheierea dezbaterilor, 
participanții la conferință au 
adoptat textul unei telegrame 
adresată C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU : 
„în numele întregului tineret 
de pe aceste meleaguri nord- 
dobrogene, se spune printre 
altele în telegramă, ne anga
jăm că vom munci și învăța cu 
toată energia, priceperea și pa
siunea noastră în spiritul înal
tului patriotism pe care ni-1 
ilustrează cu pregnanță exem
plul propriei , dumneavoastră 
activități. Vom contribui din 
plin, alături de ceilalți oameni 
ai muncii, pentru ca județul 
nostru să se înalțe tot mai mîn- 
dru șl mai prosper în marea 
familie a județelor României 
socialiste“.

MIRCEA TACCIU

In județul
Argeș

Învățămîntul agrozootehnic 

apreciat cu... plus și minus
în aceste zile, în satele județului Argeș, se desfășoară cursurile 

de instruire și perfecționare a cooperatorilor, mecanizatorilor și 
lucrătorilor din agricultura de stat. Trei mii cinci sute de cursanți, 
adică fiecare al treilea din totalul lor, sînt tineri și sînt cuprinși 
în 329 de cercuri, organizate pe profile începînd de la cultura 
plantelor de cîmp, zootehnie și terminînd cu cercurile de pomi
cultură și viticultură. Ne-am oprit la cîteva unități agricole, 
pentru a afla modul în care se desfășoară cursurile, eficiența 
activității acestora.

L
a S.M.A. Merlșani, de e- 

xemplu, cursurile au fost 
încheiate iar cursanții se

minarizați. După cum ne rela
tează utecistul Gheorghe Stoica 

din cei 76 cursanți 60 au fost u- 
teciști. Toți muncitorii din ca
drul stațiunii au fost cuprinși 
în cercurile organizate la fiecare 
secție de mecanizare. Lecțiile 
predate au fost pe înțelesul tu
turor și au cuprins teme ca : 
mecanizarea lucrărilor agricole, 
reparațiile la tractoare și mașini 
agricole, avantajele aplicării a- 
cordului global și altele. Lecto

RĂSPUNDERI OBIȘNUITE
Unul din adevărurile cele mai 

curente ale situației oarecum 
mulțumitoare de privitor de te
leviziune este acela că televizi
unea devoră evenimentele lumii 
tntr-un ritm amețitor și că ast
fel, și numai așa, șansa prefe
rințelor noastre este o șansă re
alizabilă intr-o proporție care, în 
mod normal, ar trebui să ne for
meze mai devreme sau mai tîr- 
ziu ca niște buni înțelegători ai 
inevitabilei ierarhii a întâmplă
rilor vieții cărora ținem să le fim 
martori în serile lungilor schim
buri de priviri cu ochiul enorm 
al aparatului indiferent la vene
rația noastră de oameni civili
zați. De aici, cred, și sentimen
tul firesc că un eveniment mas- 
ticat pînă la ultima fibră a sub
stanței sale de devoțiunea evi
dent exagerată a celui care l-a 
descoperit mai întâi pentru sine 
și apoi și pentru noi se poate 
transforma, și de multe ori se 
transformă, într-o relatare anostă 
și complet străină interesului 
meditativ scontat. Un credit ceva 
mai accentuat acordat inteligen
ței și bunului simț al telespecta
torului este oricînd binevenit, 
deși suficient de frecventă este 
și situația în care se promit im
plicit sau explicit mari și neaș
teptate revelații, pentru ca în fi
nal să se indice cu nonșalanță 
ca demnă de reținut și comen
tat, o idee oarecare, măruntă 
față de eforturile și fantezia 
cheltuite. In urmă cu cîteva 
săptămîni, emisiunea „Tinerii 
despre ei înșiși“ a transmis o 
anchetă care între timp a deve
nit „cazul Georgeta Cojocaru", 
cazul tinerei fete împiedicată de 
părinți să muncească Era de 
presupus din capul locului că 
ancheta va avea ecou și că în 
cele din urmă tânăra va reuși 
să-și convingă părinții că locul 
ei este într-o fabrică, oriunde în 
afară de casa părintească („un
de-o fi, numai să fie“, scria 
fata) —, dar de aici și pînă la 
organizarea unei lecturi, în urmă 
cu două săptămîni, a scrisorilor 
primite pe această temă la te
leviziune, scrisori care confirmă 
punctul de vedere ales și-i gra
tulează pe realizatori, este to
tuși prea mult. Aceasta în con
dițiile în care, după chiar dez
văluirile făcute de realizatori 
pentru tânăra Georgeta Cojocaru 
continuă să conteze încă cuvîn
tul părinților. N-ar fi stricat deci 
un plus de răbdare pînă la cla
rificarea deplină a tuturor celor 
interesați de așa-numitul „caz" 
Georgeta Cojocaru. dacă nu Și 
un plus de răspundere.

Să revin însă la programul ce
lor două săptămîni trecute. Ur
măresc cu interes sporit emisiu- 
neă „Prim plan", dar și replica 
acesteia din programul pentru 
tineret „Colegi de generație“, 
și dacă în primul caz există de
ja un model, o structură capabi
lă să ducă la frumoase și emo
ționante dezvăluiri despre un 
om sau altul, în cel de al doilea 
caz (unde poate că totul s-ar 
cuveni să fie făcut totdeauna cu 
ceva mai reală vocație) lucruri
le se arată a fi, după nenumă
rate emisiuni, la fel de puțin 
concludente nu numai în privin
ța structurii (evident adaptabilă 
sau presupusă de un anumit 
conținut, dar așa ceva se întâm
plă extrem de rar), ci și — sau 
mai ales — în privința a ceea 
ce se dorește transmis, a moti
velor care sînt așezate la înce
putul intențiilor de a alege pe 

rii, ing. Mihai Țenea, directorul 
stațiunii șl Nicolae Muscalu, e- 
conomistul șef, s-au declarat 
mulțumiți de felul cum cursanții 
și-au însușit cele predate. Aici 
putem arăta pe uteciștii Con
stantin Popescu, Traian Ciobotă 
și Gheorghe Ion care au dat 
răspunsuri bune în cadrul se
minarizării făcute. „Aceste lecții 
au fost de bun augur pentru că 
acum sîntem în plină campanie 
de reparații, ținînd cont de fap
tul că unele teme s-au bazat 
tocmai pe modul cum se execută 
reparațiile la tractoare și mașini 

acest tânăr și nu pe celălalt pen
tru a-l prezenta drept model de 
conduită și de tinerețe, fiindcă 
simpla aserțiune „el este un tî
năr pozitiv“ nu reprezintă încă 
un criteriu convingător, după 
cum bine se cunoaște. Se înțe
lege că în astfel de premedi
tări, evenimentul adus sub lumi
na reflectoarelor care te obligă

să clipești trebuie să fie la fel 
de veridic și seducător ca în
săși personalitatea ce-l întruchi
pează. O emisiune „Colegi de 
generație“, (reporter Anca Arion) 
a fost dedicată inginerului Dan 
Dumitrescu, directorul Centru
lui teritorial de calcul electronic 
Pitești, iar următoarea, ultima, 
unui cuplu de cercetători elec- 
troniști din București (reporter 
Anca Fusariu). Directorul Dan 
Dumitrescu crede — împotriva 
iluziilor noastre fetișizante — că 
un calculator electronic are ace
eași valoare cotidiană ca și o 
mașină de scris obișnuită. Di
rectorul, „colegul de generație“, 
are 28 de ani și derogare de ve
chime. Adică, derogare de în
credere, aș adăuga eu în locul

Revista literară T.V.
Superioară prin concepție, Re

vista literară T.V., întocmită și 
îngrijită de Adrian Păunescu, 
se detașează net de toate încer
cările anterioare printr-o mai 
clară idee despre ce este o re
vistă. Sumarul e, de altfel, edi
ficator. Revista literară T.V. 
inaugurată luni seara pe pro
gramul I, a început cu un edi
torial susținut de Adrian Pău
nescu, a continuat cu un inter
viu în care a fost chestionat 
unul din autorii cei mai însem
nați ai momentului, Eugen Bar- 
bu, a avut o tabletă : Melius 
Ioszef, un text mărturisire al u- 
nui scriitor foarte popular (Cra- 
iova văzută din car de Marin 
Sorescu), a continuat cu o cro
nică literară dialogată, (N. Dra- 
goș, M. Ungheanu) despre vo
lumul Megalitice de I. Gheorghe, 
a recurs la prezența unor ru
brici pe care le credem de per
manență (Atitudini, Cronica 
inepțiilor), a chemat în fața 
obiectivului tele scriitori de sem
nificație bine marcată ca Ion 
Alexandru și Petru Popes- 
cu, a apelat la opinia despre 
literatură a cititorilor. Merită 
remarcată prezența sobră și im
punătoare a directorului fabricii 
Steagul Roșu din Brașov, Gh. 
Trică, care chemat să vorbească 
despre literatură, a emis opinii 
de bun simț fără a se aventura 
în aprecieri hazardate. Ideea 
prezenței în emisiune a unor 
oameni ai muncii, fie ei eroi ai 
muncii socialiste, sau nu, în 
orice caz a unor consumatori 
prezumtivi de literatură, este 
foarte bună, Cu condiția realiză
rii unui dialog substanțial. Des
pre literatură pot vorbi în pri
mul rînd oamenii pasionați de 
literatură.

Dar, dincolo de sublinierea 
unor inițiative lăudabile, tre
buie remarcată puterea de cu
prindere a acestei reviste lite
rare T.V., care a creat prin or
ganizarea ei din „seara premie

agricole, ne spunea tn încheiere 
directorul stațiunii“.

L
a 9 decembrie 1971, la 
C.A.P. Boteni a luat ființă 
Universitatea pomicolă. A- 

nul acesta s-au stabilit două 
cercuri : pomicultura cu 105 

cursanți și zootehnia cu 32 de 
cursanți. Lecțiile oare au loc o 
dată la două săptămîni în clă
direa căminului cultural din lo
calitate sînt ținute de către dr. 
Ioniță Constantin, directorul In
stitutului de cercetări pentru po
micultură Mărăcineni, și de că
tre Lucian Stoenescu, inginerul 
șef al cooperativei. La toate cele 
patru lecții ținute pînă acum, 

ne informează secretarul U.T.C. 
al cooperativei, nu a lipsit nici un 
cursant. Fiecare lecție predată 
este însoțită de proiecții iar cu 
ajutorul întreprinderii cinemato
grafice a județului Argeș, sînt 
prezentate filme documentare cu 

reporteriței subjugată mai puțin 
de sensul cuvintelor pe care le 
ascultă decît de imaginea des
pletită a unor firme, scări, uși, 
pereți, dulapuri, copaci și acope
rișuri. Și tânărul director conti
nuă : în prima zi, după ce a 
primit derogările, a fost singur. 
Intr-una din camerele unei clă
diri vechi era un scaun și un 
dulap și directorul cu derogări 
a început să fie director. Au 
trecut de atunci aproape doi ani, 
centrul de calcul funcționează, 
iar directorul mai luptă și azi cu 
scepticismul multora și cu spai
ma multora față de „mîncătorul 
de oameni“ care se bănuie a fi 
calculatorul electronic. Directo
rul cu derogări este sobru și a- 
tent la cuvinte, iar cînd i se 
smulge mărturisirea că probabil 
este un director aspru, devine 
iar circumspect și vocea lui ca
pătă accente melancolice. Sur
prinzătoare alături de acest om 
deosebit ușurința cu care repor- 
terița l-a descoperit, îmbătrînin- 
du-l, familiaritatea cu care Anca 
Arion s-a apropiat și a discutat 
problemele (de ce nu o anchetă 
serioasă pe această temă ?) func
ționării unui centru de calcul e- 
lectronic, sicîitoare prețiozitatea 
abordării unui om atât de inte
resant.

CONSTANTIN STOICIU

rei“, vadurile unei posibile vii 
discuții despre literatură. în a- 
ceastă primă întîlnire cu pu
blicul, de altfel, autorul revis
tei pare a nu fi încercat de
cît să arate modelul pe care îl 
propune și nu cea mai substan
țială împlinire a lui. Obiecții 
parțiale se pot aduce desigur : 
interviul cu Eugen Barbu a

Întinerirea 
unei EMISIUNI

fost mult mai puțin viu decît 
ne-am fi așteptat, confesiunea 
poem a lui Sorescu, deși alter
nată cu fotografii de epocă, cam 
lungă, tableta nu prea incitantă, 
cronica dialogată prea puțin 
dialogată și așa mai departe. 
Esențială este insă ieșirea aces
tei reviste din tiparele meschine 
de pînă acum, și acordarea spa
țiului meritat fenomenului lite
rar. Interviurile pot fi oricînd 
mai vii, cronicile mai percutan
te, după cum confesiunile scrii
toricești mai puțin diluate, ru
brica de atitudini mai densă, 
iar cronica inepțiilor mai aproa
pe de titlul ei. Un bun de la în
ceput cîștigat, este numărul 
mare de scriitori prezenți în
tr-o singură emisiune literară 
T.V. Pînă acum, numărul lor 
era destul de mic și frecvența 
aparițiilor acelorași nume des
tul de pronunțată. Adrian Pău
nescu operează o deschidere de 
bun augur, aducînd în fața o- 
biectivului scriitori de toate 
vîrstele. E mâi ales îmbucură
toare prezența in aceste emi
siuni a scriitorilor mai tineri, 

„'Nici O mașină și nici un 
utilai sub randamentul 
planificat, nici un minut 
nelucrat!“ este deviza 
sub care lucrează cele pa
tru brigăzi ale tineretului 
de la Fabrica de confecții 

„Mondiala“-Satu Mare

Foto : ȘTEFAN WEISS 

aspecte ale pomiculturil pe plan 
național și mondial. Inginerul 
șef Lucian Stoenescu ne relata 
că se bucură pentru faptul că 
din 105 cursanți de la cercul de 
pomicultură aproape jumătate 
sînt tineri care vin de fiecare 
dată la cursuri urmărind cu in
teres cele predate. Cercul de 
zootehnie a luat ființă la data 
de 17 noiembrie anul trecut în 
cadrul aceleiași Universități 
populare cu întreg personalul 
care lucrează în sectorul zooteh
nic I Lecțiile au loc de două ori 
pe lună în laboratorul de biolo
gie al școlii generale din loca
litate. Durata unei expuneri este 
de o oră după care au loc dis
cuții asupra temei predate. După 
cum ne informa Nicolaie Mă- 
gureană, medic veterinar, lector 
la acest cerc, pînă acum au avut 
loc 4 expuneri cu diferite teme. 
Dintre cei 32 cursanți doar un 
sfert sînt uteciști dar care au 
rezultate din cele mai bune în 
producție.

I
n cadrul I.A.S. Curtea de 

Argeș ne-am oprit la fer
ma Merișani unde l-am 

surprins pe inginerul Constantin 
Nițescu, șeful fermei care preda 

cea de a șasea lecție cursanților. 
în sediu erau prezenți toți lu
crătorii fermei, între ei uteciștii : 
Gheorghe Sima, Gheorghe Dina, 
Vasile Dima și Petre Bungău. 
Acești tineri, oa de fapt întreg 
personalul, după cum ne relata 
șeful fermei, nu au lipsit de la 
nici o lecție predată pînă a- 
cum. La televizor se urmăresc 
lecțiile difuzate. După încheie
rea cursurilor, adică la 1 mar
tie urmează lucrările practice. 
Surprinde, totuși, neplăcut fap
tul că la I.A.S. Curtea de Ar
geș nici pînă în prezent broșu
rile procurate și care au teme 
identice cu dezbaterile la învăță
mîntul agrozootehnic de masă, 
n-au fost încă distribuite ferme
lor, ele aflîndu-se depozitate în 
birourile de la centru. Pentru că 
învățămîntul se află la jumăta
tea perioadei sperăm ca în cel 
mai scurt timp broșurile să a- 
jungă la ferme. De asemenea, 
surprinde faptul că nici pînă 
acum la coperativele Merișani și 
Budeasa nu s-a organizat vreo 
lecție. Conducerile acestor uni
tăți — și din altele care sînt în 
aceeași situație — cu sprijinul 
comitetelor U.T.C. trebuie să i-a 
măsuri urgente ca în cel mai 
scurt timp tineretul să se pre
zinte în amfiteatrele agricole 
pentru ca prin cunoștințele pri
mite să poată pregăti în celb 
mai bune condiții recolta din a • 
nul acesta.

OVIDIU MARIAN

(se poate și mai tineri !), în 
frunte cu chiar realizatorul a- 
cestei emisiuni. Despre capaci
tate și posibilitățile lor vorbește 
de la sine chiar această emisiu
ne realizată într-o concepție 
nouă de un scriitor care nu se 
numără printre cei vîrstnici. De 
reținut este și nota polemică a 
rubricii de Atitudini care poate 
îndrăzni mai mult, desigur fără 
forțarea limitelor adevărului. 
Revistele literare scrise trec de 
la un timp printr-o stare de 
apatie complet nepotrivită, ne- 
juștificată de forțele literare 
existente. A contrazice această 
stare și această atitudine în nu
mele și cu ajutorul unor prin
cipii ferme, neconcesive, iată, 
credem, una dintre misiunile a- 
cestei emisiuni T.V. Revista li
terară T.V. promite să fie o 
emisiune dintre cele mai dina
mice, după conturul din prima 
ei luni de vizionare. Totul este 
ca revista să apeleze la forțele 
cele mai autentice și mai active 
ale literaturii de azi, fără pre
judecățile anchilozante care duc 
de multe ori la lipsa de 
oxigen a presei literare scrise.

Ce am mai dori ? Poate o ru
brică de reportaj inteligent sus
ținută de scriitori. Poate întil- 
niri ale eroilor din viață cu au
torii cărților lor. Un tînăr re
porter a fost la Lotru și a scris 
despre acest șantier o carte : 
cum se văd oglindiți în carte 
oamenii șantierului ? Iată o 
temă interesantă pentru o re
vistă literară T.V. Și o suges
tie : la sfîrșitul fiecărei reviste 
literare T.V. ar fi nimerită pre
zența unui invitat, personalita
te a lumii literare sau artistice, 
desigur, care să comenteze nu
mărul trecut al emisiunii. Pro
cedeul ar da continuitate și au
diență revistei literare T.V. că
reia, la capătul acestor succinte 
însemnări, îi urăm succes

M. COSTEA
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i JUDO,
Internaționalele

de tineret ale României

PROMISIUNI!
Duminică dimineața a părăsit 

Capitala tovarășul Robert Pon- 
tillon, membru al Biroului Na
țional, secretar al Partidului 
Socialist Francez, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a făcut 
o vizită In țara noastră.

La plecare, oaspetele francez 
a fost salutat de tovarășul Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpree)

PATINAJ. La ordinea 
zilei, — «portul cu pa
tine. Dar cel mal mult 
sînt căutate patinoarele, fie 
ele artificiale sau naturale 
Pentru amatorii din Capi
tală, facem ctteva recoman 
dări. Astfel, se poate patina 
pe : patinoarul artificial „23 
August“, joia și sîmbătă, în
tre orele 17—19, iar dumini
ca de la orele 10—12,30 și
17—19 ; pe patinoarul artifi
cial „Floreasca“, zilnic de 
la ora 18,30—20, iar dumini
ca in tot cursul zilei ; elevii 
și pionierii pot patina zil
nic pe patinoarul amenajat 
în incinta Palatului pionie
rilor ; la Parcul sportiv 
Dinamo, trei terenuri de te

nis au fost transformate în 
patinoare, puse la dispoziția 
•publicului zilnic intre orele 
10—12 și 16,30—19 ; copiii din 
cartierul Floreasca pot patl 
na gratuit pe patinoarul na
tural de pe stadionul „Vo
ința“ zilnic între orele 9— 
13 și 15—17 , lacul Cișmigiu, 
terenul Progresul (str. dr 
Staicovici), terenul Olimpia 
(Șos. Vitan) sînt tot atîtea 
locuri unde începători sau 
consacrați pot să se avînte 
pe luciul gheții, în fiecare 
zi.

SCHI. In zilele de 3—4 
februarie, la Poiana Brașov, 
vor avea loc probele de bi- 
atlon din cadrul campiona
tului național la care și-au 
anunțat participarea spor
tivi fruntași de la cluburile 
sportive din întreaga țară.

HANDBAL. In sala „Vic-

zervat echipelor masculine 
din Divizia A. Sînt progra
mate, începînd de astăzi și 
pînă miercuri, etapele 16—18 
Partidele încep zilnic la 
ora 15 iar din program re
ținem meciurile derbi i 
Steaua-Universitatea Bucu
rești (astăzi, orele 19,30), U- 
niversitatea București-Poli- 
tehnica Timișoara (marți 30 
ianuarie) și Steaua-Dinamn 
(programat în ultima zi a 
turneului, miercuri 31 ia
nuarie, de la ora 19,30)

BASCHET. Miercuri 31 ia
nuarie, în sala „Dinamo“ 
din Capitală, începînd de la 
ora 20 are loc returul me
ciului de baschet din ca
drul sferturilor de finală a 
C.C.E. dintre Dinamo Bucu
rești și Ignis Varese.

POPICE. Pe arena de po
pice „Voința" din Capitală, 
In zilele de 3—4 februarie 
secția de sport a UCECOM 
organizează un turneu in
ternațional la care au fost 
invitate echipe din Cehoslo
vacia. Iugoslavia și Ungaria.

BOX. In cadrul „serialu
lui“ de reuniuni pugilistice 
contînd pentru tradiționala 
„Cupa 16 Februarie“, ama
torii de box vor putea să 
asiste la galele programate 
în sala Giulești, în zilele de 
3, 10 și 17 februarie. între
cerile încep de la ora 18.

FOTBAL. Săptămînă a- 
ceasta pregătirile echipelor 
(de toate categoriile) intră 
în linie., dreaptă. Cei mai 
harnici par a fi jucătorii lo
turilor reprezentative A și 
de tineret. Astfel, cei 18 
selecționați care vor efectua 
un turneu de pregătire în 
Franța și Spania se antre
nează începînd de azi, la 
Snagov. Tot astăzi a fost 
convocat și lotul de tineret 
care are un bogat program 
de antrenamente, punctul 
cel mai important fiind me
ciul de miercuri de Ia Sna
gov în compania lotului A.

In această săptămînă mai 
consemnăm partidele amica
le ; Steagul roșu-Chimia Fă
găraș (miercuri) și Univer
sitatea Craiova-Dunărea Ca
lafat (joi).

GABRIEL FLOREA

o La Wijk an Zce și Bever- 
wijk, turneele Festivalului șa- 
hist olandez sînt în plină des
fășurare, iar reprezentanții 
României continuă să dețină 
locuri fruntașe. în concursul 
feminin, maestra româncă Eli- 
sabeta Polihroniade a trecut 
pe primul loc al clasamentului, 
în urma victoriei. obținute (cu 
piesele negre) în fața jucătoa
rei bulgare Borisova.

• In turneul maeștrilor in
ternaționali, românul Theodor 
Ghițescu se menține la condu
cerea clasamentului cu 7,5 
puncte, secundat de maghiarul 
F. Portisch — 6.5 puncte. în 
runda a 10-a, Ghițescu a remi
zat cu Adorjan.

Din nou, în scenă
FOTBALUL

PREGÄTIRILE 
ECHIPEI NAȚIONALE

al 
di- 
A-

Lotul național de fotbal 
țării va fi reunit în cursul 
mineții de azi la București, 
mănunte legate de această pri
mă acțiune a tricolorilor pe a- 
nul 1973 ne oferă, în rîmdurile 
ce urmează, antrenorul Valen
tin Stăneseu : „Luni încep, e- 
fectiv, lucrul la timona echi
pei naționale I Am convocat un 
lot de 18 jucători : Răducanu 
și Adamache — portari ; Săt- 
măreanu, Boc, Dinu, Deleanu, 
Sameș și N. Ionescu — 
dași ; Dumitru, Beldeanu 
Bolcini — mijlocași ; 
Dobrin, Dumitrache, 
Troi, Dembrovschi și 
nescu — înaintași.

Timp de o săptămînă 
erul“ nostru general va 
Snagov, unde vom efectua an
trenamente zilnice și vom sus
ține două meciuri amicale : 
miercuri, 31 ianuarie, cu lotul 
național de tineret și sîmbătă, 
3 februarie, cu Petrolul Plo
iești. După care, duminică, 4 
februarie, vom pleca într-un 
turneu de trei săptămini în 
Franța și Spania Adversarii 
pe care-i vom întîlni acolo 
sînt : la 7 februarie la Nîmes, 
cu echipa lui Pîrcăiab, la 14 fe
bruarie, la Barcelona, cu Es- 
pagnol și la 22 februarie la 
Sevilla cu formația locală 
F.C. Sevilla.

De la acest turneu aștept, în 
primul rind, să mă edific în ce 
măsură posturile deficitare din 
echipă pot fi „acoperite“ de ti
nerii la care am apelat : Sa
meș, Beldeanu, Boloni, Troi, 
Marcu“,

Tot azi urmează a fi reuni
tă la București șl echipa re
prezentativă de tineret. Antre
norul ei, Cornel Drăgușin, a 
convocat un lot de 20 de jucă
tori, printre care figurează : 
Cavai, Dobrău, Hajnal, Roznai, 
Amarandei.

fun- 
Și 

Lucescu, 
Marcu, 
lorda-

„canti
ti la

STEAUA - ȘOIMII TAROM : 
1-1 (0-0)

Primul meci al sezonului la 
București a stîrnit, cum era și 
firesc, interesul șl curiozitatea 
amatorilor de fotbal. Cîteva 
sute de entuziaști suporteri ai 
Stelei au înfruntat asprimea 
gerului, deplasîndu-se, ieri di
mineață, la Stadionul Ghencea, 
pentru a urmări „amicalul“

'O::PTNTL

dintre Steaua și Divizionara C 
„Șoimii“ TAROM. La meci au 
asistat, de asemenea, un număr 
de „oficiali“ ai Federației, pre
cum și antrenori.

Partida, desfășurată pe un 
teren greu (zgură acoperită cu 
gheață și zăpadă) s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate 1—1 
(0—0). Au marcat : Nastalin 
(min. 50) și Vigu (min. 56).

Steaua a jucat în următoarea 
alcătuire : Haidu — Sătmărea- 
nu, Smarandache, Giugarin, 
Hălmăgeanu, Dumitriu IV, Du
mitru, Pantea, Tătaru, iordâ- 
nescu, Aelenei. In repriza se
cundă . ‘
dache. Negrea, Cristache, Vigu, 
Hei vei, Năstase, Vlad.

Steaua va pleca, azi, în 
turneu în Siria și Liban. Da
tele jocurilor : 30 și 31 în Siria, 
2 și 4 februarie în Liban, în 
compania unor adversari care 
vor fi cunoscuți „la fața locu
lui“. Sătmăreanu, Dumitru și 
Iordănescu nu vor face depla
sarea, fiind reținuți la echipa 
națională.

iordă-

au mai fost folosiți lor-

RAPID SOLICITA SPRIJIN
Șl... ADVERSARI

Rapid s-a înapoiat, aseară, în 
Capitală, venind de la Predeal, 
unde a făcut un stagiu de pre
gătire de trei săptămîni. Antre
norul secund al feroviarilor, 
Gheorghe Nuțescu, ne-a pre
zentat programul viitor al giu- 
leștenilor : „Pînă la 13 februa
rie ne vom continua pregătiri
le la București, urmînd să sus
ținem și cîteva meciuri de veri
ficare. In acest sens, am soli
citat Federației să ne acorde 
sprijin în găsirea unor adver
sari mai puternici, sollcitîndu-i 
printre altele să ne desemneze 
pe noi ca parteneri ai naționa
lei în meciul de sîmbătă de la 
Snagov. Pe 13 februarie, ple
căm in Algeria unde vom par
ticipa în orașul Alger, capita
la țării, la un turneu interna
țional care va reuni o echipă 
din U.R.S.S., una din Ungaria, 
echipa noastră și o formație 
locală. In continuarea turneu
lui, intenționăm să jucăm în 
Italia, la Roma, dar pînă acum 
n-am primit acordul Federației 
italiene. Dacă vom reuși să 
perfectăm 1—2 jocuri în Italia, 
atunci nu vom mai reveni în 
țară, urmînd să plecăm direct 
în Anglia, pentru meciul de la 
7 martie cu Leeds United, din

în„Cupa cupelor“. Din păcate, 
viitoarea etapă de pregătire a 
echipei în care urmărim defi
nitivarea și omogenizarea „11“- 
lui de bază, doi jucători — este 
vorba de Răducanu și Boc — 
vor absenta, fiind cu naționala 
în turneu. Ei urmează să vină 
la Alger pe 15 februarie, după 
jocul „tricolorilor“ de la Bar
celona“.

DUMITRU VIȘAN

Programul competițional din Capitală a fost dominat in ul
tima vreme, de o serie de concursuri atractive de judo, reu
nind numeroși tineri cu frumoase calități tehnice și fizice. Pe 
această linie s-au situat și întrecerile celei de-a 4-a ediții a 
Campionatelor internaționale de judo (tineret) ale României, 
desfășurate, timp de două zile, în sala sporturilor Floreasca. 
Au evoluat sportivi consacrați cu rezultate valoroase din : R.D. 
Germană, U.R.S.S., Bulgaria și România, aflați în preajma unor 
importante confruntări oficiale. Bunăoară, notăm pe campio
nii europeni la tineret : Irigolf Lahr și Wolfgand Zernikow 
(R.D.G.), pe sportivii sovietici Alexei Voloșov Nicolae Ghera- 
simov și Mihail Grif, medaliați ai ultimelor ediții ale „europe- 
nelor“, ca șl tinerii judoka Hans Schultz (R.D.G.), Ilia Iliev 
(Bulgaria), C. Roman și Mircea Notopol (România).

Concurînd în cadrul celor cinci categorii ale „internaționa
lelor“, sportivii amintiți au demonstrat o bună pregătire, folo
sind o gamă variată de procedee tehnice reușite. Am urmărit 
mai multe partide interesante, In care protagoniștii și-au dis
putat șansele cu ardoare, culegînd aplauze și aprecierile teh
nicienilor aflațl in sala de concurs. O evoluție meritorie au avut 
și tinerii noștri judoka, care au dat o replică dîrză unor ad
versari redutabili, cu mai multă experiență competițională. Re
marcăm pe juniorii Dorel Vitan și Dumitru Alexandru, pe ti
nerii Alexandru Filip, Tibor Solomon și, mai ales, pe campio
nii republicani Mircea Notopol și Cornel Roman, calificați în 
semifinalele competiției, după o serie de întreceri, viu disputa
te. De subliniat că la categoria 70 kg., meciul final pentru cu
cerirea titlului de campion a opus doi sportivi români,' pe Mir
cea Notopol și Cornel Roman. Victoria a revenit lui Mircea 
Notopol. O întrecere spectaculoasă a prilejuit și partida decisi
vă la categoria 63 kg., în care tînărul nostru judoka Alexandru 
Filip i-a opus o dîrză rezistență campionului european I. Lahr 
(R.D.G.). Experiența sportivului oaspete și-a spus cuvîntul, reu
șind să termine învingător, prin superioritate tehnică. La ce
leilalte categorii, pe primele locuri s-au clasat : Alexei Voloșov 
(U.R.S.S.), Wolfgand Zernikow și Hans Schultz (R.D.G.).

întrecerile din sala Floreasca au constituit o primă și utilă 
verificare înaintea Campionatelor europene de judo, programa
te în Belgia, la mijlocul lunii martie. In evident progres, com- 
ponenții lotului nostru au arătat, însă, că mai au de lucru pen
tru a-Și perfecționa procedeele tehnice. Și, firește, le sînt ne
cesare cît mai multe confruntări cu adversari valoroși de peste 
hotare, pentru a atinge un nivel ridicat.

M. LERESCU

Campionatul celor 96 de echipe de juniori
și școlari lansează întrebarea:

Cum ne ocupăm de
schimbul de mîine ?

Ieri, s-a inaugurat turul 2 
al Campionatului republican 
de volei rezervat echipelor de 
juniori și școlari. Amintim că 
această competiție reunește 96 
de formații (48 feminine, și tot 
atîtea echipe masculine) din 
mai multe localități, fiind re
partizate în cîte opt serii. Chiar 
de la început, disputa 
ocuparea primelor poziții 
lificarea în turneul final 
ma.rcată de o suită de 
echilibrate și dirze, însă,

pentru 
și ca- 
a fost 
jocuri 

___  de 
un nivel tehnic mai modest.

Dintre competitoare o pregă
tire mai bună au arătat — in 
prima parte ca și la reluarea 
campionatului — formațiile fe
minine și masculine ale școli
lor sportive din Piatra Neamț, 
Caransebeș. Sibiu, Tirgu Mu
reș, Miercurea Ciuc, Constan
ta. Buzău, a clubului Dinamo 
(fete) și ale Școlii sportive nr. 
2 (fete și băieți) din Capitală. 
De altfel, acestea ocupă pri
mele poziții în clasamentele 
celor opt serii și au șanse să 
participe la întrecerile decisive 
pentru titlurile de campioane. 
Firește, este rezultatul unei 
munci organizate, cu antrena
mente conduse cu competență 
și sî-rguință de profesorii de e-

ducație fizică din localitățile 
amintite. Pe această linie se 
situează și echipele masculine 
de juniori „Explorări“ Baia 
Mare (cu cinci victorii în tot 
atîtea jocuri susținute), C.F.R. 
Timișoara, Liceul „Frații Bu- 
zescu“ Craiova, Liceul Găiești 
și „Viitorul“ București.

Dar. printre competitoare

situație asemănătoare întîlnim 
și la voleibalistele Școlii spor
tive nr. 1 Brașov, ca și la e- 
chipele masculine ale Liceului 
„Energia“ Cluj, „Matei Basarab“ 
București, clasate pe ultimele 
locuri. Mai trebuie să mențio
năm rezultatele foarte modeste 
ale juniorilor clubului Rapid 
București (doar trei seturi cîș- 
tigate în cinci jocuri), ca și ale 
junioarelor clubului U.T. A- 
rad, situate pe ultimul loc în 
clasamentul seriei a 6-a. An
trenamentele acestor formații 
se desfășoară la voia întîmplă- 
rii și rezultatele se văd... în

SĂRBĂTORIREA CORULUI
DIN CISNĂDIE

împlinirea a 125 de ani de la 
Înființarea Corului din Cisnă- 
die a fost marcată printr-o fes-: 
tivitate în cadrul căreia au fost 
evocate tradițiile acestui an
samblu coral oare a devenit, în 
condițiile favorabile create prin 
grija partidului șl statului nos
tru pentru dezvoltarea mișcării 
artistice, una din prestigioasele 
formații de amatori. Fidel unul 
program generos înscris în pri
mul punct al statutului „Socie
tății cîntăreților“, care își de
finește scopul în „cultivarea 
folclorului“, corul din Cisnădie 
a adus de-a lungul anilor o 
contribuție remarcabilă la va
lorificarea creației populare 
românești și germane din a- 
ceastă bogată arie folclorică. 
Cu același prilej au fost săr- 

•bătorite orchestra de coarde șl 
fanfara Casei de cultură a sin
dicatelor, care au împlinit 85 
și respectiv 45 de ani de exis
tență. Printr-un Decret al Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, pentru ac
tivitate îndelungată și merite 
deosebite în mișcarea artistică 
de amatori cu prilejul împlini
rii a 125 de ani de la înființare, 
corului sărbătorit i-a fost con
ferit ordinul „Meritul cultural“ 
clasa I. Au fost decorați, de a- 
semenea, cu ordine și medalii

25 de artiști ama-un număr de 
tori.

Distincțiile 
de tovarășul jwmtu wuiier, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, președintei» 
Consiliului popular județean.

Cei prezenți La festivitate au 
adoptat, Intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, textul unei 
telegrame adresată 
P.C.R., tovarășului 
Ceaușescu, In care 
printre altele : „Partfcipanțli la 
adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi a 125 de ani de e- 
xlstență a corului din Cisnădie, 
români șl germani, Înfrățiți în 
muncă și clntec, Iți exprimă 
recunoștința lor fierbinte față 
de conducerea partidului și 
statului, față de dumneavoas
tră, iubite tovarășe Ceaușeacu, 
pentru grija permanentă ce o 
acordați înfloririi șl dezvoltării 
culturii noastre socialiste, ridi
cării pe trepte tot mai înalt» 
a vieții materiale șl spirituala 
a poporului nostru.

Ne angajăm ca întreaga acti
vitate ce o vom desfășura să 
servească nobilei misiuni de e- 
ducare a maselor în spiritul 
respectului și al dragostei față 
de muncă, față de valorile Isto
rice, artistice și culturale ala 
poporului nostru“.

au fost Inminat» 
Richard Winter,

C.C. al 
Nicola» 

se spun»

FESTIVALUL FOLCLORIC „CĂLUȘARUL“
La Deva s-a desfășurat sîm

bătă și duminică faza finală a 
festivalului folcloric „Călușarul“, 
la care au participat formații 
din județele Alba, Brașov, Ca- 
raș-Severin, Dolj, Olt și Mehe
dinți.

Duminică a avut loc o dezba
tere pe tema „elemente specifi
ce călușarului transilvănean“ și 
o sesiune de comunicări științi
fice intitulată „folclorul în con
temporaneitate“.

(Agerpree)

sint și o serie de formații care 
se prezintă cu o pregătire ne
corespunzătoare, la Un nivel 
tehnic mediocru și, desigur în 
consecință ele ocupă ultimele 
locuri. Notăm echipele școlilor 
sportive din Brașov (fete și bă
ieți.) Cluj, Turnu Severin, Tul- 
cea, ale Liceului „Matei Basa
rab“ București și Liceul „Di- 
nicu Golescu“ din Cîmpulung 
Muscel, care au înregistrat .mai 
multe înfrîngeri la scor. For
mația masculină a Școlii spor
tive nr. 2 Brașov a cunoscut 
cinci înfrîngeri în tot atîtea 
partide susținute. Aceasta nu a 
reușit să ciștige nici Un set. O

rii și rezultatele se văd... 
clasamente.

Față de această situație 
cară și avind in vedere că 
cașul redresării voleiului 
mânesc începe cu eșaloanele 
juniorilor, se impune o mai 
mare atenție și preocupare din 
partea Federației de specialita
te, a cluburilor și asociațiilor 
sportive care sînt înscrise cu 
echipe în campionatul juniori
lor și școlarilor pentru crearea 
de condiții, de premise mai fa
vorabile unei bune pregătiri și 
evoluții corespunzătoare, în 
competiție.

pre- 
pro- 

ro-

M. L.

Un lucru este cert I Schiul 
cunoaște an de an tot mai 
mulți adepți. El tinde să intre 
în cotidian, devenind un obiect 
de consum ca oricare altul și a 
încetat de mult să fie numai 
un apanaj al schiorilor prin vo
cație.

In ce constă această sursă, 
acest magnet care polarizează 
în jurul său atîtea căutări, atî
tea pasiuni, atîtea satisfacții ? 
Sintem în plină iarnă, zăpada 
și gerul au sosit și acolo unde 
există pîrtii ele sint pline. Pri
vesc uimit acest impresionant 
spectacol uman desprins din 
măreția peisajului Bucegilor, 
Postăvarului sau Clăbucetului. 
Cît colorit, cită lumină în zîm- 
betul care transfigurează fețe
le tinerilor noștri, cît optimism 
și robustețe în ris și chiot am
plificate de ecou, cîtă rîvnă și 
ambiție la cei care, cu miga
lă de plugar, urnesc „pluguri
le“, a căror lame desțelenesc 
grațios zăpada, cît soare și se
ninătate pe frunțile vîrstnici- 
lor, cîtă mîndrie și încredere 
în privirea celor care aburind 
de efort termină o întrecere...

O emoționantă simbioză, o 
adevărată metamorfozare în 
banca de studii a schiului care 
șterge vîrstele. Un tumult clo
cotitor de veselie, energie și 
optimism.

Numeroși sînt factorii care îi 
conferă, azi, schiului, o largă 
accesibilitate ; ameliorarea con
dițiilor de practicare (pîrtii, 
mijloace mecanice de urcare), 
perfecționarea continuă a echi
pamentului, a tehnicii devenită 
din ce în ce mai rațională, sau 
a metodelor de instruire, satis
facerea din plin a spiritului de 
întrecere atît de propriu tine
retului, prilej de tonifiere fi
zică și psihică, de fapt, pentru 
toate vîrstele etc. etc.

Problem» nr. 1 care se pune 
în întreaga lume este aceea a 
captării interesului maselor 
largi către schi, și, bineînțeles, 
a găsirii mijloacelor și meto
delor de accelerare a procesu
lui învățării acestui sport.

„Folosirea schiurilor scurte-mijloc 
rapid de invătare a schiului“

Dincolo de formele de propa
gandă pe care o îmbracă une
le metode de învățare ce se 
fac expresia anumitor interese 
comerciale — mai ales de do
meniul influenței pe plan inter
național a școlilor de schi fran
ceză și austriacă — cercetările

ze, să oprească șl să ocolesască 
obstacolele mai curînd decît 
și-ar fi putut închipui, îl stimu
lează permanent.

Ce dimensiuni recomandăm ? 
Pentru elevii care au depășit 
vîrsta de 14 ani și adulți, schi
uri scurte între 150—175 cm,

Iată și opiniile cîtorva spe
cialiști în această direcție : 
Prof. St. KruckenhauSer — di
rectorul școlii naționale de schi 
austriece : „Pîrtiile de azi, ex
trem de frămîntate implică di
ficultăți sporite în conducerea 
schiurilor. In noul plan de în-

PE TEME SPORTIVE

care se întreprind în diferite 
părți ale lumii și' la noi (ex
perimentul efectuat cu studen
ții începători I.F.F.S. este eloc
vent), au scos în evidență fap
tul că prin folosirea, unui mate
rial adecvat (schiuri, bocanci, 
bastoane) și mai ales a schiu
lui scurt, și a unei metodolo
gii simple, directe, stimulînd 
in permanență personalitatea 
începătorului, se poate accele
ra invățarea schiului.

Evident, problematica de mai 
sus are multe implicații. Ne 
vom opri asupra unui singur 
aspect : folosirea schiului scurt 
nu este o modă. O invenție a 
fabricanților de schiuri pentru 
a realiza noi profituri, ci o ne
cesitate. Am putea spune obli
gatorie I

Care sînt avantajele acestei 
metode? In primul rînd aria 
accidentelor este redusă, deși 
căzăturile nu sînt excluse, vi
teza de alunecare fiind mult di
minuată. Apoi, ușurința mane
vrării schiurilor sporește echi
librul și îndemînarea, conservă 
forțele, dă mal multă siguranță 
începătorului, sporlndu-i încre
derea, satisfacția pe care o ca
pătă încă de la primele alu
necări, faptul că poate să frîne-

iar pentru copii, mini-schiuri 
între 75—120 cm. Menționăm că 
adevărata tehnică nu poate fi 
însușită decît pe schiuri scur
te, evoluția pe mini-schluri fi
ind mai mult o dirijare a pi
cioarelor asemănătoare patina
jului.

vățămînt austriac, folosirea 
schiului scurt este una din con
dițiile de bază ale accelerării 
procesului de învățare și per
fecționare a tehnicii schiului. 
Chiar monitorii sînt instruiți 
în acest scop". Gh. Cristolo- 
veanu — maestru al sportului,

profesor la Școala sportivă Bra
șov ; „Schiul scurt constituie 
un auxiliar prețios în însușirea 
mai rapidă a tehnicii schiului 
indiferent de vîrstă In plus, 
tinerii au posibilitatea să abor
deze de timpuriu elemente mai 
dificile, ceea ce le permite un 
acces mai rapid spre perfor
manță“.

Am avut prilejul să discutăm 
în vacanța de iarnă cu mulți 
tineri care ar fi dorit să înve
țe să schieze. Majoritatea con
sideră că dacă nu au făcut-o 
cînd au fost copii este foarte 
greu, acum. Noi le recoman
dăm folosirea schiului scurt cu 
convingerea că nu vor fi deza
măgiți.

Ținînd seama de amploarea 
acestei metode în lume, de fap
tul că țara noastră fabrică schi
uri scurte și mini-schiuri 
considerăm că aplicativita
tea ei trebuie să depășeas
că granițele rezervei și ex
perimentărilor, folosind-o pe 
scară largă în învățarea schiu
lui de către mase largi de co
pii și tineri, cu precădere în 
școli. In acest sens trebuie în
ființate cît mai multe centre de 
învățare a schiului, care să fie 
dotate cu asemenea schiuri 
practice, precum și cu cadrele 
tehnice de specialitate. Recon
siderarea acestui sport, care la 
noi în țară beneficiază de ex
celente condiții naturale, tre
buie să se facă ținînd seama de 
greutatea pe care o reprezintă 
în Jocurile Olimpice, în cele
lalte confruntări internațional» 
de anvergură șl unde prezența 
noastră pînă acum, a fost 
mai mult simbolică.

prof. ION MATEI 
directorul Școlii sportive — 

Sinaia

6 (Urmare din pag. I] ?

w cadențe impetuoase ca pretutindeni în România contemporană, L 
v industrializarea județelor Moldovei a provocat discreditarea ? 
A vechilor prejudecăți. Omul născut sub umbra suzerană a Cea- i 
\ hlăului, ori între culmile domoale ale Țării de Jos, ori în îm- t 
v brățișarea Luncii Șiretului, în locuri unde străvechi glorii voivo1 
H dale au nins peste tot atît de nobile virtuți răzesești, se c__
K dește, iată, perfect compatibil cu exigențele secolului al XX- w 
V lea. .Cînd de numele Sucevei se leagă o producție masivă de rț 
G mobilă și celuloză, cînd Birladul rostogolește în toate direc- « 
A țiile rulmenți de mare precizie, cînd Galații au devenit prima V 
% dintre cetățile de foc ale oțelului nostru, iar „dulce tîrg al le- C 
v șilor" își extinde pe distanță de kilometri complexa platfor- n 

mă industrială, nimeni nu poate contesta reușita asaltului a- v 
isupra cauzelor reale ale înapoierii moștenite.

De pe urma acestui salt in era industrială suferă oara V 
poezia autentică a Moldovei ? Se află farmecul ei indicibil în (J 
primejdie ? Există riscul lichidării trăsăturilor ei distincte sub N 
o masă de coloși fumegători ? Hotărit, răspunsul documentat V 
pe realități evidente este negativ. Cu specializarea în dome- 0 
niul mecanicii fine, o majestate nouă tinde să consolideze 
faima Vasluiului, dobîndita cindva, în veacul epopeii mușa- A 
tine, cu paloșul. Toate urbele modulate de ape curgătoare dar v 
și de zvonul bătăliilor purtate cîndva pe malul acelor ape cu- M 
noșc deja, sau măcar își presimt, noua pagină a istoriei lor N 
scrisă cu o veche, nedezmințită, vitejie. Și, așa cum chimia w 
solului continuă să combine, în tainice retorte din adine, tj 
tăria și aroma unor vinuri nemaipomenite pe aiurea, tot astfel ? 
priveliștea locurilor și firea oamenilor întrețin împreună, azi s 
și mereu , in afara oricărei rețele descifrabile, farmecul Moldo- ț 
vei, slava ei caldă, umană, totdeauna la nivelul inimii. ?

Incit, înregistrînd cu emoție, din cuvîntul secretarului gene- X 
ral al partidului la recenta consfătuirea cu activul de partid V 
lași, vestea că Pașcanii, Tg Frumos, Hîrlăul și alte vechi tirguri fl 

» moldovenești vor intra, cît de curînd, în circuitul urbanizării ra- N 
Q pide pe temelia unor puternice unități industriale, trecem prin w 

A zăpezile acestui ianuarie cuceriți de gîndul unei Moldove nu u 
K numai fermecătoare, cum ne-o păstrează amintirile copilăriei A 
n ci și tot mai prospere, cum o vedem ridieîndu-se, în aștep- Ja 

tarea unor alți mari rapsozi.

?

voivo- 7 
dove- N)

.1 vv
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Robert Hossein, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi
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interpretare



0 biruință a realismului,
a năzuințelor de pace

ale popoarelor
eveni-

A
cordul privind încetarea războ
iului și restabilirea păcii în Vietnam 
a fost semnat. Ceremonia care a 
avut loc sîmbătă, la Paris, în Ave
nue Kleber, reprezintă un
ment pozitiv pe care oamenii de 

bună credință de pe toate continentele l-au aș
teptat de lumi și de ani de zile, un eveniment 
de cea mai mare importanță menit să încheie o 
pagină dramatică a istoriei contemporane. Sem
năturile care s-au așternut la capătul documen
tului elaborat printr-o prelungită și anevoioasă 
negociere consacră o biruință a realismului. 
După un război devastator care durează de mult 
timp și care a adus nenumărate suferințe se 
creează posibilitatea ca această parte a lumii să 
redobîndească liniștea, ca poporul vietnamez — 
în Nord ca și în Sud — să-și poată îndrepta 
toate eforturile, întreaga energie către împli
nirea aspirațiilor sale pașnice, constructive, ca 
toate popoarele Indochinei să se poată bucura 
de binefacerile păcii, să se dezvolte potrivit 
voinței lor suverane.

Opinia publică din țara noastră a primit cu 
o deosebită satisfacție, cn un sentiment de pro
fundă bucurie încheierea acordului care pune 
capăt războiului din Vietnam. Poporul nostru a 
fost alături de eroicii fii ai Vietnamului din pri
ma clipă a luptei lor dîrze și în toate 
rările și-a afirmat solidaritatea cu i
dreaptă. In ceasul acestei victorii a poporului 
vietnamez, victorie a forțelor păcii de pretutin
deni, gîndurile tuturor cetățenilor României so
cialiste și-au găsit expresie în cuvintele pe care 
le-a rostit tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Ne ex
primăm speranța că acordul realizat va des
chide calea pentru o pace trainică, creînd con
dițiile ca poporul vietnamez, popoarele din In
dochina să-și poată consacra forțele dezvoltării 
lor economice și sociale, să-și poată soluționa 
problemele corespunzător voinței și hotărîrii lor, 
fără nici un amestec din afară. Și în viitor 
România va dezvolta larg colaborarea cu aceste 
state, deoarece considerăm că pe această cale 
vom putea contribui la vindecarea mai rapidă 
a rănilor războiului, la dezvoltarea acestor țări, 
la întărirea prieteniei și colaborării între po
poarele noastre“.

După decenii de război, după sute și mii de 
zile și nopți în care au explodat bombe, case 
au devenit ruine iar morminte proaspete au îm- 
pînzit pămîntul, armele vor tăcea în Vietnam. 
Pentru a se ajunge la acest moment al încheierii 
războiului poporul vietnamez a trebuit să ducă 
o luptă plină de eroism, în care a făcut dovada 
unui înalt spirit de sacrificiu în apărarea ființei 
sale naționale, pentru libertate și independență, 
pentru unitate și o dezvoltare potrivit aspira
țiilor sale cele mai fierbinți. A fost o luptă 
grea, care a cerut jertfe imense, dar poporul 
vietnamez s-a dovedit de neînfrîlnt demonstrând 
că un popor care își apără dreptul de a fi stă- 
pînul soartei sale nu poate fi ingenunchiat. Acor
durile la care s-a ajuns sînt o biruință a eroicu
lui Vietnam, a luptei sale, a tuturor popoarelor 
care își apără libertatea și independența.

Documentele semnate sîmbătă conțin o serie 
de măsuri concrete menite să ducă la încetarea 
războiului și la restabilirea păcii. Este vorba în 
primul rînd de faptul că se pune capăt oricăror 
operațiuni militare și acte de război, că trupele 
S.U.A. și ale aliaților lor vor fi retrase din Viet
namul de sud în următoarele 60 de zile și că 
tot în aceeași perioadă se va proceda Ia demon
tarea bazelor americane din această parte a 
Vietnamului. Ansamblul măsurilor prevăzute au 
drept scop — precum se subliniază în acord — 
„de a pune capăt războiului și de a reinstaura 
pacea în Vietnam pe baza respectării drepturi
lor naționale fundamentale ale poporului viet
namez și a dreptului la autodeterminare 
al poporului sud-vietnamez și pentru a 
contribui la consolidarea păcii în Asia și 
în lume“. Chiar primul articol mențio
nează faptul că Statele Unite și toate cele
lalte țări respectă independența, suverani
tatea, unitatea și integritatea teritorială a Viet
namului. Acordul stabilește măsuri în vederea 
înfăptuirii reconcilierii naționale și subliniază 
cu claritate principiul reunificării treptate a 
Vietnamului pe cale pașnică. Este limpede că 
respectarea scrupuloasă a acordului de la Paris, 
îndeplinirea lui pe toate planurile, va fi de na
tură să creeze un climat favorabil realizării nă
zuinței întregului ponor vietnamez de a trăi în- 
tr-o patrie unită, liberă și independentă. în
treaga desfășurare a evenimentelor de pe cîrapul 
de luptă vietnamez reflectă forța invincibilă pe 
care o generează idealurile de libertate, inde
pendență și unitate națională. în Vietnam, în
tr-o situație complexă, s-a demonstrat odată mai 
mult că națiunea se dovedește a fi o forță mo
trice fundamentală capabilă să antreneze cele

mai largi mase în bătălia pentru salvgardarea In
tereselor vitale ale patriei, pentru afirmarea 
dreptului la o dezvoltare de sine stătătoare, la 
adăpost de orice amestec străin. Demnitatea na
țională, devotamentul față de pămîntul străbu
nilor, preocuparea față de destinul națiunii re
prezintă un inepuizabil izvor de tărie. Prin 
lupta sa pentru apărarea dreptului de a dispune 
de propria soartă, pentru a-și afirma ființa na
țională, poporul vietnamez a dat un strălucit 
exemplu. Evoluția războiului din Vietnam a ară
tat în modul cel mai limpede că politica forței 
nu poate duce pe promotorii ei decit la impas, 
că această politică este anacronică, în dezacord 
fundamental cu imperativele prezentului.

încheierea la masa tratativelor a acordului în 
legătură cu Vietnamul — acord la care s-a 
ajuns după tratative îndelungate și minuțioase — 
reflectă o realitate esențială a contemporanei
tății : problemele de pe agenda internațională, 
oricît ar fi ele de spinoase, pot să-și găsească o 
reglementare pe cale politică în conformitate 
cu interesele fundamentale ale popoarelor vizafe, 
ale păcii și securității. încheierea războiului din 
Vietnam este, fără îndoială, o victorie a rațiunii, 
o expresie a faptului că nu înfruntările militare, 
nu conflictele armate, ci căutarea răbdătoare a 
căilor păcii poate să dea răspuns problemelor 
complicate. Este un punct de vedere pe care 
România l-a promovat cu consecvență în rela
țiile internaționale. Țara noastră a adus o con
tribuție activă Ia realizarea unui curs pozitiv al 
evoluției pe plan mondial convinsă de necesi
tatea ca toate statele — mari, mijlocii și mici — 
să participe efectiv la soluționarea problemelor 
internaționale. Politica externă a României socia
liste — indestructibil legată de gîndirea profund 
realistă, științifică, înnoitoare, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și de neobosita sa activitate 
practică — este o politică constructivă menită 
să ducă la înlăturarea focarelor de încordare 
existente în lume, pentru lichidarea confruntă
rilor militare, pentru o destindere și o pace 
trainică care să asigure dezvoltarea indepen
dentă a fiecărui popor.

De-a lungul anilor glasul României socialiste 
s-a făcut auzit cu consecvență în apărarea 
drepturilor legitime ale poporului vietnamez. Po
porul român, care cunoaște prețul libertății și 
independenței din propria sa experiență istorică, 
și-a manifestat deplina solidaritate militantă cu 
încercatul Vietnam, acordînd poporului viet
namez un sprijin multilateral — material, mili
tar, politic și diplomatic. în toate împrejură
rile România a fost alături de cauza nobilă a 
poporului vietnamez, iar prin cei mai autorizați 
exponenți ai săi a apărat această cauză cu ener
gie atît în organismele internaționale, cît și în 
cadrul tratativelor bilaterale și multilaterale, a 
susținut eforturile constructive ale R.D. Vietnam 
și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud. Partidul și guvernul 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, au 
militat hotărît pentru soluționarea politică a 
conflictului, pentru încetarea războiului din în
doctrina, în condițiile respectării drepturilor po
poarelor din Vietnam, Cambodgia și Laos.

în acest moment de mare importanță pentru 
destinul poporului vietnamez, pentru pacea în 
această parte a lumii, exprimăm încă o dată soli
daritatea noastră cu poporul vietnamez, dorința 
noastră ca el și celelalte popoare ale Indochinei 
să obțină succese în realizarea păcii, în refa
cerea țărilor lor greu lovite de război. România 
— așa cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — va dezvolta activ colaborarea cu 
aceste popoare, acordîndu-le întregul sprijin 
pentru dezvoltarea economico-socială, așa pre
cum le-a acordat sprijin ferm, neabătut în lupta 
pe care au dus-o pentru a-și dobîndi indepen
dența.

Restabilirea păcii în Vietnam și în întreaga 
peninsulă indochineză va putea fi efectivă, trai
nică, în măsura în care acordul realizat va fi 
tradus în viață fără echivocuri și tergiversări, cu 
dorința sinceră de a pune capăt definitiv unei 
perioade de încordare și lupte. Experiența tre
cutului apropiat demonstrează că nu este sufi
cient să se semneze un acord cuprinzător, ci tre
buie ca acest acord să fie înfăptuit cu consec
vență. în mod cert, dacă acordurile de la Ge
neva ar fi fost respectate Vietnamul nu ar fi 
trăit drama sîngeroasă din ultimul deceniu.

Dorim poporului vietnamez și celorlalte po
poare ale Indochinei împlinirea aspirațiilor lor 
pașnice, făurirea unei vieți pe măsura năzuințe
lor ce le animă. în același timp, poporul nostru 
își exprimă speranța că încetarea războiului din 
Vietnam va exercita o influență pozitivă pe plan 
mondial, va favoriza aprofundarea procesului de 
destindere, în interesul tuturor popoarelor lumii.

EUGENIE OBREA

de Deste hotare
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După semnarea acordului
privind restabilirea păcii

în Vietnam
• Ordinul înaltului comandament al armatei 
populare vietnameze privind încetarea războ
iului • Ordinul Comandamentului Forțelor Ar
mate Populare de Eliberare din Vietnamul de 
Sud pentru încetarea focului ® Chemările C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din Vietnam • Anun
țul lui Nguyen Van Thieu • Declarația secreta

rului general al O.N.U.

Referindu-se la acordul cu 
privire la încetarea războiului 
și restabilirea păcii In Vietnam, 
care a intrat în vigoare la 28 
Ianuarie, ora 7,00 (ora Hanoiu
lui), înaltul comandament al 
armatei Populare vietnameze 
a emis un ordin către toți mi
litarii din armata regulata, din 
forțele regionale, serviciile de 
securitate, miliție și gărzile pa
triotice din R.D. Vietnam — re
latează agenția V.N.A. Toate 
unitățile și subunitățile au pri
mit ordin ca, păstrînd vigilența 
și pregătirea de luptă, să înde
plinească cu strictețe acordul 
cu privire la încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în Viet
nam.

Armata populară vietnameză 
este chemată să fie un reazem 
ferm al poporului în lupta pen
tru pace, independență, demo
crație, înțelegere națională, pe 
calea spre reunificarea pașnică a 
patriei.

Comandamentul Forțelor Ar
mate Populare de Eliberare din 
Vietnamul de sud a ordonat tu
turor unităților și subunităților 
sale, formațiunilor de luptă lo
cale și detașamentelor de parti
zani să înceteze focul pe întreg 
teritoriul Vietnamului de sud, 
începînd cu data de 28 ianuarie 
ora 8,00 (ora Saigonului). Or
dinul arată, totodată, că luptă
torii Forțelor armate de elibe
rare trebuie să participe activ 
la construirea și consolidarea re
giunilor eliberate, să ajute 
populația să-și normalizeze 
viața, păstrând însă vigilența și 
fiind pregătite să respingă orice 
provocări privind încălcarea a- 
cordului cu privire la restabili
rea păcii în Vietnam.

Nguyen Van Thieu a anunțat 
duminică la ora 8,01 (ora Sai- 
gonului), încetarea focului. Pe 
de altă parte, AGENȚIA FRAN
CE PRESSE relevă că artileria 
saigoneză a încălcat, duminică 
dimineața, în regiunea Saigonu- 
lui, încetarea focului declanșind 
o serie de bombardamente îm
potriva pozițiilor forțelor patrio
tice.

La 28 ianuarie, în prima zi de 
pace, la Hanoi au fost date pu
blicității Chemările C.C. al Par
tidului celor ce Muncesc din 
Vietnam. Salutind acordul de la 
Paris cu privire la încetarea 
războiului și la restabilirea pă-

Vizita unui grup
de tineri români
in R.F. a Germaniei

Progrese in realizarea unității
celor două state yemenite

Un interviu al premierului R.A. Yemen

Bilanț Ea Vestmaninaeyjar
Știri parvenite din 

islandez Vestmannaeyjar 
evacuate peste 3 500 de persoane, riscă să fie in întregime dis
trus, ca urmare a erupției vulcanului Helgafell (Muntele Sacru).

Potrivit ultimului bilanț, transmis sîmbătă seara, 30 de case 
au fost acoperite de lavă, iar alte 50 s-au prăbușit sub greuta
tea stratului de cenușă și tuf vulcanic. Pe străzile orașului, ca 
și pe clădiri, stratul de cenușă, care s-a depus în decurs de o 
săptămînă, de la activizarea vulcanului, a atins 3 metri. Echi
pajele de salvare au încercat în cursul zilei de sîmbătă să eva
cueze cît mai multe lucruri de valoare aparținind sinistraților.

Meteorologii au anunțat declanșarea unei furtuni, ceea ce 
riscă să accelereze distrugerea orașului, prin extinderea incen
diilor.

Reykjavik informează că orașul-port 
din insula Heimaey, de unde au fost

e Ultimele zile ale lunii 
ianuarie par să plaseze și 
Irakul in imperiul capriciilor 
meteorologice : după cum 
anunță oficialitățile de la 
Bagdad, o vreme rece, ne
obișnuită pentru această re
giune, provoacă serioase di
ficultăți, dezorganizind total 
traficul rutier și aerian. Vîn- 
turi puternice însoțite de că
deri de zăpadă sau de ploi 
intense în regiunea nord- 
vestică au făcut aproape im
posibilă utilizarea aeropor
tului internațional de la 
Bagdad.

koeimi

cii în Vietnam, chemările subli
niază că nu există nimic mal 
scump decit independența și li
bertatea patriei.

Chemările 
nea, sarcinile 
socialismului 
nord, pentru 
relații normale între cele două 
zone ale țării, în numele reali
zării unificării pașnice a patriei.

Comitetul Central al Partidu
lui celor ce Muncesc din Viet
nam exprimă recunoștință sin
ceră popoarelor și guvernelor ță
rilor socialiste frățești, popoare
lor și guvernelor țărilor prie
tene, popoarelor din întreaga 
lume pentru uriașul ajutor și 
sprijin acordate poporului viet
namez.

relevă, de aseme- 
pentru construirea 
în Vietnamul de 

restabilirea unor

Vicepreședintele Bundesta- 
gului vest-german, Hermann 
Schmidt-Vocken Hausen, a 
primit, vineri, grupul de ac
tiviști și C.C. al U.T.C., care 
se află într-o vizită în 
R.F.G., la invitația Organi
zației de Tineret a Sindica
tului Funcționarilor (D.B.B.).

Vicepreședintele parlamen
tului și-a exprimat satisfac
ția pentru evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre România 
și R.F.G., arătând că vizita 
tinerilor români constituie 
un exemplu de felul cum cele 
două țări Înțeleg să dea con
ținut relațiilor dintre ele și 
să promoveze mai buna cu
noaștere reciprocă între po
poarele lor.

La rindul său, conducăto
rul delegației române a sub
liniat dorința tinerilor din 
România de a extinde relați
ile de colaborare cu tineretul 
din țările Europei și din în
treaga lume, in interesul pă
cii și înțelegerii între po
poare.

Intr-un Interviu acordat 
agenției irakiene de in
formații, primul ministru 
al Republicii Arabe Ye
men, Abdallah Al Hijri, a 
arătat că au fost înre
gistrate progrese în ceea 
ce privește realizarea u- 
nității celor două state ye
menite.

A fost deja stabilit pla
nul conform cărui urmează să 
aibă loc unificarea celor două 
state ce trebuie să asigure Ye
menului progresul, prosperita
tea și un nivel ridicat de civi
lizație, a afirmat el. Totodată, 
Abdallah Al Hijri a precizat că 
nu există noi diferende între 
Republica Arabă Yemen șl Re
publica Democratică Populară 
a Yemenului. „Intre noi nu e- 
xistă divergențe fundamentale 
și, în tot cazul, sîntem capabili 
să depășim toate dificultățile, a 
spus premierul nord-yemenit

Nu există, de asemenea, nici o 
imixtiune străină care să afec
teze realizarea unității interye- 
menite. De aLtfel, a spus pre
mierul nord-yemenit, Yemenul 
nu admite nici un amestec în 
problemele sale interne“.

Referindu-se la o serie de 
probleme internaționale, Abdal
lah Al Hijri, după ce a salutat 
încheierea acordului de pace în 
Vietnam, și-a exprimat dorința 
de a vedea soluționată și situa
ția din Orientul mijlociu.

Vorbind despre politica exter
nă a țării sale, premierul nord- 
yemenit a arătat că Republica 
Arabă Yemen se pronunță pen
tru dezvoltarea relațiilor cu toa
te popoarele lumii, fără excep
ție. Cooperarea sinceră, con
structivă șl eficace V« constitui 
măsura determinantă asupra ni
velului relațiilor noastre cu ce
lelalte state, a subliniat Abdallah 
•1 Hijri.

ROISSY Contururile
într-o declarație făcută 

sîmbătă la New York, secreta
rul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a reînnoit propu
nerea sa cu privire la instituirea 
unui program al Națiunilor 
Unite de ajutor și reconstruc
ție pentru Vietnam de natură 
umanitară și destinat întregii 
populații fără nici o discrimina
re. „Dacă părțile semnatare ale 
acordului privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii 

Vietnam consideră necesar 
asemenea program, O.N.U. 

putea juca un rol important 
reconstrucția Vietnamului“, a 

secretarul general al

EN FRANCE aerogării viitorului

în 
un 
ar 
în 
conchis 
Națiunilor Unite.

Inainte de a părăs'i Parisul, 
unde a semnat sîmbătă Acordul 
privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam, 
secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, a fost primit de 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, și a avut o întreve
dere cu ministrul francez al 
afacerilor externe, Maurice 
Schumann.

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
conferințe de presă organizate 
sîmbătă la Washington, la puțin 
timp după semnarea acordului 
de încetare a războiului și re
stabilire a păcii în Vietnam, li
derul grupului democrat în Se
natul american. Mike Mansfield, 
a opinat că Statele Unite tre
buie să întreprindă acum o ini
țiativă de pace în Laos și 
Cambodgia, încetînd bombarda
mentele și alte operațiuni mili
tare în această zonă. .

cipriotă
SUPLEANT

Discuțiile 
în problema

o MINISTRUL
al afacerilor externe al Greciei, 
Phaidon Anninos-Cavalieratos, a 
declarat, în cadrul unei confe
rințe de presă, că discuțiile pe 
care le-a avut cu ministrul de 
externe cipriot, Pioannis Cris- 
tofides, asupra unor aspecte ale 
problemei cipriote au fost „sin
cere“ și „foarte interesante“. 
Am convenit din nou — a spus 
Cavalierato® — că convorbirile 
intercomunitare constituie sin
gura cale de natură să ducă la 
soluționarea problemei, adică la 
asigurarea existenței „unui Ci
pru independent, suveran și u- 
nitar“.

Mișcarea grevistă 
din Spania

« saptamina care s-a 
ÎNCHEIAT DUMINICA, 28 IA
NUARIE, a fost marcată în Spa
nia de numeroase și importante 
acțiuni revendicative. La Bil- 
bao, aproximativ 2 500 de mun
citori de la șantierele de con
strucții navale au participat vi-

neri și sîmbătă la greve parțiale, 
revendicînd îmbunătățirea con
dițiilor materiale. — 
de muncitori de la 
navale „Astano“ din 
licia au participat la 
24 de ore. La acțiuni 
tive au participat și alte catego
rii de salariați din Spania. Ast
fel, numeroase centre școlare 
și-au încetat parțial activitatea, 
ca urmare a grevei cadrelor di
dactice.

Colaborarea 
economică 
bulgaro-japoneză

• La Tokio s-au încheiat lu
crările unei sesiuni a Comitetu
lui bulgaro-japonez de colabo
rare economică și tehnico-știin- 
țifică.

Sesiunea a examinat stadiul 
schimburilor comerciale recipro
ce și căile de sporire și de echi
librare a balanței comerțului bi
lateral. Participanții au consta
tat existența unor condiții fa
vorabile pentru sporirea consi
derabilă a volumului comerțu
lui reciproc, precum și pentru 
desfășurarea unor acțiuni eco
nomice comune in alte țări.

Peste 3 000 
șantierele 

orașul Ga- 
o grevă de 
revendica-
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ZESTREA : rulează Ia Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16), la ora 

20 Gala filmului românesc NUNTA 
DE PIATRA.

CĂLDURA MlINILOR TALE ; 
rulează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45: 18; 20,30).

ANUL CABONARILOR : rulea
ză la Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

MARIA STUART : rulează la 
Luceafărul (orele 8.30; 11; 13,30; 
16: 18,30: 21).

E O POVESTE VECHE : rulează 
la Lumina (orele 18.15; 20,30).

URSUL YOGI : rulează la Lumi
na (orele 9; 11.15: 13.30; 16;), Vii
torul (orele 16; 18; 20).

PE ARIPILE VINTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19.15).

POLITIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Scala (orele 8,30: 11; 13,30:
16: 13.30; 21). București (orele 8,45; 
11: 13.15; 16; 18,45; 21). Favorit (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20.30).

CĂLĂTORIE 
RTS : rulează 
13; 15).

PENTRU UN SU- 
la Doina (orele 11;

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Doina (orele 
17; 20,15; — la orele 9.30 Program 
pentru copii), Crîngași (orele 
15.30: 19).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Melodia (orele 8.45; 11;
13.30; 16; 18,30; 20,45), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15:........

LEGENDA LUI RUSTAM 
lează la Aurora (orele 9.30; 
15,30; 18; 20,30).

DOMNULUI PROFESOR
DRAGOSTE : rulează la Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 
20,30), Excelsior (orele 8.45; 11; 
13,30; 16; 18.30; 21), Flamura (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ZESTREA : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,30), Miorița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30).

QUEIMADA : rulează la Gloria 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21). 
Tomis (orele 9; 11,45; 14.30; 17,45; 
20,15).

EXPLOZIA : rulează la Bucegi 
(orele 15,45; 18; 20,15), Floreasca 
(orele 15,45; 18,15; 20,30).

FILIERA : rulează la Grivița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Volga (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45;

20.30). 
: ru- 
11,45;

cu

18,15; 20,30), Arta (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,15).

VARA BĂRBAȚILOR : rulează 
la Unirea (orele 16; 18; 20).

MICUL OM MARE : rulează la 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30).

BARIERA : rulează la Pacea (o- 
rele 15,45; 18; 20), Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

SECERA VtNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18;
20,15).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT IN 
AUSTRALIA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Ferentari (orele 16; 18; 20), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

CASA DE LINGĂ CALEA FE
RATA : rulează la Munca (orele 
16; 18; 20).

VACANȚĂ LA ROMA : rulează 
la Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,15).

MAREA EVADARE : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 19).

JOE HILL ; rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20.15).

ARENA AERIANA : rulează Ia 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

CAZUL MATTEI : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

CAPCANA PENTRU GENERAL : 
rulează la Vltan (orele 15,30; 18; 
20,15).

SFIDAREA : (orele 10; 12; 14),
STIGMATUL RĂULUI (ora 16,30), 
rulează la Cinemateca „Union".

O vizită la cele două aero
porturi Orly (sud și vest) din 
apropierea capitalei franceze 
îți oferă prilejul, totdeauna in
teresant, de a face cunoștință 
cu unele din cele mai mari 
porți aeriene ale Terrei. Orly- 
Vest, intrat în funcțiune în ur
mă cu mai puțin de doi ani, te 
întîmpină cu rafinat-eleganta 
aerogara în formă romboidală 
(dispusă în două nivele — unul 
pentru sosiri, altul pentru ple
cări), cu rampele automate ca- 
re-1 „propulsează“ pe pasager 
direct din sala de îmbarcare în 
avionul care-1 va transporta, 
cu uriașul parking în trei ni
vele pentru circa 4 000 de ve
hicule, cu pistele de aterizare 
— bizară și originală încrengă
tură de benzi betonate — 
care pot ateriza și decola 
multan mai multe avioane, 
afli aici, la Orly-Vest, 
poartă aeriană care îți 
tot sau aproape tot ce poate fi 
imaginat la ora actuală în ma
terie de confort și operativitate 
a aeroporturilor. Și aici, în a- 
ceastă aerogara — model al de
ceniului actual — ești înclinat 
să scrutez} perspectivele „por
ților aerului“ în deceniile “ 
mătoare.

Cum va arăta aeroportul 
torului ?

Rulezi pe șoseaua rapidă 
erupe prin sud-estul Parisului 
și, exact la 28 de kilometri de 
centrul capitalei franceze, în 
Plină cîmpie bogată a ceea ce 
se numește în limbaj curent 
„vechea Franță“, la Roissy, te 
afli față în față cu embrionul, 
în edificare, al aerogării anilor 
80 și 90.

De ce aici ? întrebarea îți vi
ne în minte cind vezi conturu
rile acestei insoiite și sofisti
cate construcții într-o dulce și 
parcă nesfîrșită cîmpie, la a- 
preciabila distanță de marea 
concentrare urbană. Argumen
tele pe care ți le oferă specia
liștii sînt foarte solide. In per
spectiva unui transport aerian 
„de masă“ este necesar ca ae
roportul să fie destul de aproa
pe de capitală, ținlnd seama, în 
același timp, de problema zgo
motului și poluării pe eare le 
pot provoca zonele vecine. Tot
odată, factor foarte favorabil 
și important, marele platou de 
la Roissy-en-France a oferit un 
teren compact de 3 000 de hec
tare (echivalent cu o treime din 
suprafața Parisului întra-mu- 
ros), teren virgin care nu ne
cesită, practic, nici o demolare, 
nici o reamenajare.

Uriașul inel de beton 
prefigurează corpul central 
11 nivele al viitoarei aerogări, 
încrengătura aproape amețitoa
re de cofraje care te fac să 
ghicești aria viitoarelor hanga
re și benzile pistelor, nu-ți o- 
feră decit o aproximativă idee 
despre ceea ce are să fie ma
rele aeroport intercontinental. 
Datele pe care le oferă con
structorii sînt, realmente, im
presionante.

In faza finală poarta aeriană 
de la Roissy-en-France va

pe 
si- 
Te 

într-o 
oferă

ur-

vii-

care

echipată pentru » putea primi 
anual 60 de milioane de pasa
geri. Simultan va fi asigurat 
un trafic de 2 milioane de tone 
de mărfuri (spre comparație ; 
cele două aerogări Orly au în 
total un trafic anual de 9 mi
lioane de călători și 320 000 de 
tone de mărfuri). Mai multe 
piste, de mare lungime (între 3 
și 4 kilometri) vor permite de
colarea și aterizarea simultană 
a patru avioane supersonice de 
mare capacitate. Turnul de con
trol cu o înălțime de 80 de me
tri va fi înzestrat, ca și insta
lațiile tehnice anexă, cu cele 
mai evoluate echipamente de 
dirijare a circulației aeriene. 
Zona de întreținere va cuprin
de hangare speciale, pe o întin
dere de doi kilometri. Un alt 
grup de clădiri vor forma zona 
comercială și de agrement (ho
teluri, restaurante, magazine, 
cinematografe, săli de expozi
ție etc.). Fără nici o exagerare, 
„aeroportul viitorului" de la 
Roissy poate fi comparat cu un 
mare oraș, prin întinderea sa, 
prin populația sa (numai perso. 
naiul de deservire va număra 
60 000 de persoane), prin activi
tățile economice ce se vor des
fășura aici. Se construiește, 
deci, o infrastructură edilitară 
adecvată : o centrală termo-fri- 
gorifică (care va asigura încăl
zirea și 
cu 8 600 
electrică 
centrală
cu 30 000 de linii, un castel de 
apă cu o rezervă de 8 000 me
tri cubi apă potabilă, o rețea

de absorbție a apei de ploaie, 
etc.

Construcția acestui impunător 
complex va fi eșalonată pe cir
ca 15 ani, în faze succesive de 
3—4 ani. Aeroportul nu va că
păta înfățișarea lui definitivă 
decit către anii 1985—1990. Pri
ma etapă : în aprilie 1974 va 
intra în exploatare „Roissy-1“ 
cu o capacitate anuală de 10 
milioane de pasageri. A doua 
etapă : pentru 1978 este prevă
zută intrarea în circuit a aero
gării „Roissy-2" care va permi
te creșterea capacității anuale 
de deservire a „complexului 
Roissy“ la 50 de milioane- de 
pasageri.

Privești contururile 
viitorului în frumosul 
cîmpiei domoale și-ți 
memorie versurile lui 
de Vigny :

aerogării 
peisaj al 
vin în 

Alfred

„Și

Ci

niciunde 
Natura 

pretutindeni mina omului 
și pecetea 

eare mina sa

totuși nu văd
doar

Pe
O impune materiei“.

Peste tot, și în dulcea cîmpie 
,,Vechii Franțe", și in mijlo-

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Sala Studio) : VALENTIN 
ȘI VALENTINA — ora 20; Teatrul 
,,C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
O, MEMPHIS — avanpremieră — 
ora 19.30: Teatrul de Comedie : IN
TERESUL GENERAL — ora 20: 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoi) : 
REVISA ARE CUVÎNTUL — ora

PROGRAMUL I
17,30 Curs de limba franceză. 

18,00 Telex. 18,05 La ordinea zilei.

folle- 
Episodul iii — 
Revista literară 
avea poezie pa-

Azi, în județul Dolj. 18,20 Căminul» 
19,Od Scena — emisiune de actuali
tate și critică teatrală. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Mai a- 
veti o întrebare ? Mari proiecte ale 
omenirii (II). 20,35 Roman 
ton : Destăinuire.
..Revolta“. 21.20 
TV. Dreptul de a
triotică, datoria de a scrie poezie 
patriotică. 22,00 „24 de ore“. 23,20 
Teleglob. Pe drumuri de nisip șl 
bazalt. Reportaj din R.P.D. a Ye
menului de Sud. 22,40 Handbal 
masculin : Steaua — Universitatea 
București (repriza a Il-a) — 
glstrare din Sala sporturilor 
Ploiești.

PROGRAMUL H

în re
de la

Film 
Flip-

climatizarea unui oraș 
pavilioane), o centrală 
de 40 megavați, o 

telefonică electronică

a
cui splendorilor Văii Loarei și 
ale naturii sudului, și pe ser
pentinele sinuoase ale 
maritimi, și 
spre platoul 
smălțuite ce 
Provence și
așa cum spune poetul, „mina o- 
mului“ este prezentă cu reali
zările ei.

Alpilor 
în coborîșul lin 
plin de pajiști 

te duce la Aix-en- 
Marsilia, peste tot,

EM. RUCAR

20,00 Avanpremieră. 20,05 
serial pentru copii : Delfinul 
per. 20,30 Dans și muzică de pre
tutindeni. 20,45 Film documentar i 
Secretul insulei Cerebrale. 21.00 De 
la „Do la do“ — emisiune de mu
zică ușoară. 21,20 Film artistic : 
Calvarul — după romanul cu a- 
celași nume de A. Tolstoi. Seria 
I : Surorile.

Roissy-1 in construcție

Roissy-1" la intrarea in funcțiune (macheta)
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