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O nouă solie de pace, prietenie 
și colaborare, un nou act de politică 

externă ai României socialiste, 
cu bogate semnificații 
în viața internațională
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A ÎNCEPUT vizita oficiala a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU IN REPUBLICA LIBERIA

PLECAREA M CAPITALĂ

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU PRIMIȚI CU DEOSEBITĂ 

CORDIALITATE PE PĂMÎNTUL LIBERIAN

Tovarășul Nicolae Caaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a părăsit, dumi
nică dimineața, Capitala, plecînd, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, în vizită oficială in 
Republica Liberia, Republica Ar
gentina și Republica Guineea.

In această vizită, șeful statu
lui român este însoțit de tovarășii 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, de consilieri și ex- 
perți.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, unde to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ctaușescu au fost 
conduși de tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer și de tovarășa Elena 
Maurer, de tovarășii Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 

nu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Chivu Stoica, Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, Mi- 
hai Gere, Magdalena Filipaș, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț. Condu
cătorii de partid și de stat an 
venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducătoii de 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali, ziariști.

A fost de față Gaspar Luciano 
Taboada, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Argentinei la Bucu
rești. Erau, de asemenea, pre
zenți, șefi de misiuni diplomati
ce acreditați în țara noastră.

Numeroși oameni ai munc.ii din 
întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene au venit, la aeroport, să-l 
salute pe șeful statului român. 
Ei au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros „drum 
bun“, precum și cele mai since
re urări de succes în această 

importantă solie de pace, priete
nie și colaborare între popoare, 
care — asemenea tuturor vizite
lor întreprinse de președintele 
Consiliului de Stat pe meridia
nele lumii — pune cu pregnan
ță în evidență dorința României 
socialiste de a contribui la afir
marea pe arena mondială a prin
cipiilor de egalitate deplină în 
drepturi și respect al indepen
denței și suveranității fiecărei 
națiuni, la crearea unui climat 
de destindere, înțelegere și lar
gă cooperare internațională. Opi
nia publică din țara noastră își 
reafirmă — și cu acest însemnat 
prilej — simțămintele de stimă, 
recunoștință și înaltă prețuire 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de activitatea sa 
laborioasă pusă în slujba trium
fului idealurilor înaintate ale 
umanității contemporane, hotărî- 
rea unanimă de a participa tot 
mai activ la înfăptuirea politicii 
externe constructive promovate 
de partidul și statul nostru.

(Agerpres)

însoțit de gindurile pline de 
dragoste, de urările cele mai 
calde de drum bun și deplin suc
ces ale întregului nostru popor, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
'Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
început duminică, 3 martie, vi
zita oficială de prietenie in Li
beria, Argentina și Guineea, ac
țiune politică de anvergură, ce 
se înscrie ca o nouă și strălucită 
contribuție a națiunii noastre 
socialiste, a reprezentantului său 
cel mai autorizat la cauza păcii, 
colaborării și înțelegerii inter
naționale.

Noua călătorie de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
care polarizează un larg și sus
ținut interes, are loc la. puțină 
vreme de etnd cromba * Vieții 
internaționale a consemnat, la 
loo de cinste, rezultatele atit 
de rodnice ale vizitei în cele 
patru țări arabe, al cărei pro
fund ecou s-a oglindit în larga 
apreciere pe plan internațional, 
unanima adeziune și deplina a- 
probare a tuturor locuitorilor 
patriei. Această amplă rezonan
ță își are temeiurile în înseși 
obiectivele ce dau dimensiuni 
generoase și conținut profund 
uman întregii noastre acțiuni 
pe arena internațională, ilustrînd 
încă o dată justețea politicii ge
nerale a partidului și statului 
nostru de dezvoltare, în spiritul 
hotărîrilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale, a rela
țiilor de colaborare cu toate sta
tele lumii, de întărire a solidari
tății cu țările care pășesc pe 
calea dezvoltării economico-so- 
ciale independente.

Sub semnul acestei opțiuni 
fundamentale a politicii exter
ne, actuala călătorie în Liberia, 
Argentina și Guineea adaugă un 
nou traseu vastelor traiectorii 
anterioare ale prieteniei și 
colaborării, ilustrînd, o dată in 
plus, energia nesecată a șefului 
statului român, strălucit purtă
tor al mesajului de pace și pro
gres al națiunii noastre, pasiu
nea, dinamismul și consecvența 
cu care se dăruiește înfăptuirii 
nobilelor țeluri ale făuririi unei 
lumi mai bune, mai drepte, a 
unor relații noi, democratice, o 
lume în care să se afirme nes
tingherit dreptul popoarelor la 
O dezvoltare independentă.

în acest cadru general, aceste 
zile de început de martie con
semnează un moment de cea 
mai mare însemnătate în evolu
ția relațiilor româno-liberiene: 
pentru intîia oară un șef de 
stat român vizitează prima re
publică independentă de pe 
continentul african.

Expresie elocventă a 

preocupărilor statului 
nostru de extindere a 

raporturilor cu statele 

continentului african

La capătul a mal bine de opt 
ore de zbor, timp în care sînt 
străbătuți 6 500 km, aeronava 
prezidențială aterizează la Mon- 
rovia, la 17,30, ora locală, 19,30. 
ora Bucureștiului. Pină la tre
cerea graniței Liberiei, aeronava 
survolează cinci țări : R.Ș.F. 
Iugoslavia, Italia, Algeria, Mali, 
Guineea. Telegramele de la 
bordul avionului, trimise de 
către președintele Nicolae 
Ceaușescu șefilor acestor state, 
exprimă relațiile de prietenie 
existente intre poporul român și 
popoarele respective, animate 
de dorința reciprocă de a le 
dezvolta în continuare.

Urmînd călătoriei jstorice 
efectuate cu doi ani în urmă de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
în opt țări ale Africii. întîlnirilor 
ulterioare cu alți lideri ai lumii 
africane, prezența în Liberia a 
conducătorului statului român 
constituie o nouă și elocventă 
ilustrare a preocupării consec
vente a partidului și statului 
nostru de extindere a raporturi
lor cu țările acestui continent, 
care, angajate pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, depun 
eforturi pentru a redeveni stă- 
pine pe resursele naționale și 
a le valorifica în interesul pro
priu, pentru a se afirma ca fac
tori activi ai vieții internațio

nale. De aceste țări, ca și de ce
lelalte țări în curs de dezvolta
re, ne simțim deopotrivă legați 
prin. aspirațiile comune de par
curgere, cit mai rapidă, a dis
tanței care ne mai desparte de 
statele avansate din punct de 
vedere economic, de năzuințele 
generale spre pace, progres, 
bunăstare.

Cu Liberia, ca și cu celelalte 
țări ce vor fi vizitate, dezvoltăm 
relații de colaborare pe diferi
te planuri, ne întîlnim pe tere
nul vieții internaționale, acțio- 
nînd la O.N.U. sau în alte fo
ruri în direcția destinderii, a 
așezării relațiilor dintre state pe 
principiile noi ale egalității in 
drepturi și respectului reciproc, 
lichidării subdezvoltării, întări
rii cursului pozitiv care se ma
nifestă pe arena mondială. Se 
poate însă aprecia că ceea ce 
s-a realizat pină acum repre
zintă doar un început,.că exis
tă în continuare o multitudine 
de posibilități de colaborare, pe 
care dialogurile la nivel înalt 
ce vor avea loc le vor putea 
identifica și pune în valoare, în 
vederea aprofundării și lărgirii 
acestor relații, a dezvoltării lor 
pe plan atit cantitativ, cit și ca
litativ.

Sînt toate acestea auspicii din 
cele mai favorabile care și-au 
pus amprenta asupra climatului 
vizitei, din primele clipe ale 
sosirii șefului statului român.

Cordialitatea deosebită cu care 
au fost întîmpinați președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, din prima cli
pă a sosirii lor pe pămîntul li
berian, de către președintele 
William Tolbert jr. și soția sa, 
doamna Victoria Tolbert, calda 
îmbrățișare dintre cei doi șefi 
de stat, atmosfera festivă care 
domnește pe aeroport — iată tot 
atîtea dovezi grăitoare ale sti
mei și prețuirii reciproce dintre 
cele două țări și popoare, ale 
dorinței comune de a statornici 
între ele raporturi strînse de 
cooperare.

Moment de referință 
istorică în relațiile 

româno-liberiene

Această primă întilnire dintre 
cprezentanții a două popoare 

prietene, care, fără îndoială, se 
va înscrie ca un moment de 
referință istorică în relațiile ro
mâno-liberiene. are loc în am
bianța specifică marilor eveni

mente, pe aeroportul internațio
nal Robertsfield — nume ce e- 
vocă pe primul președinte al ce
lei dinții republici africane in
dependente — în prezența tutu
ror membrilor guvernului, a al
tor personalități ale vieții po
litice, a șefilor misiunilor diplo
matice acreditați la Monrovia.

Tovarășei Elena Ceaușescu i 
se oferă, în semn de ales oma
giu, un splendid buchet de tran
dafiri roșii.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia prezintă șefului statului 
liberian și soției sale persoa
nele oficiale care îl însoțesc : 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Cei doi șefi de stat iau apoi 
loc pe podiumul de onoare. Ră
sună acordurile solemne ale im
nurilor de stat ale celor două 
țări, în timp ce se trag 21 salve 
de artilerie. Caracterul solemn 
al ceremoniei este întregit de 
aspectul festiv al aeroportului, 
dominat de portretele celor doi 
președinți, ale tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Victoria 
Tolbert, de drapelele de stat ale 
României și Liberiei.

în continuarea ceremoniei, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
insoțit de șeful statului liberian, 
trece în revistă compania de o- 
noare, alcătuită din detașamen
te ale gărzii naționale liberiene 
in ținută de paradă. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește 
pentru cîteva clipe salutind dra
pelul Republicii Liberia. Cei doi 
președinți primesc defilarea 
gărzii

Sint prezentate președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu înaltele oficia
lități liberiene : vicepreședintele 
Republicii. James Greene, preșe
dintele Camerei Reprezentanți
lor. Richard A. Henries. pre
ședintele Senatului, Frank E. 
Tolbert, ministrul de externe, 
Cecil C. Dennis, ministrul finan
țelor, Steven Tolbert, ministrul 
justiției, Clarence Simpson, mi
nistrul comunicațiilor, Mc Kin- 
dley Deshield, ministrul apără
rii, Allan Williams, ministrul 
dezvoltării și reconstrucției, Jo- 
nathan Goodridge, ministrul lu
crărilor publice, Gabriel Tucker, 
ministrul agriculturii, James 
Phillips, ministrul sănătății și 
asigurărilor sociale, Oliver 
Bright, ministrul comerțului, in
dustriei și transportului, William 
C. Dennis, ministrul informații
lor, culturii și turismului, Een 

Page, ministrul economiei și pla
nificării, David Neal, alte per
soane oficiale.

Sînt prezenți, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice.

Domnește o atmosferă plină 
de însuflețire, se aclamă în 
cinstea solilor poporului nostru, 
a prieteniei româno-liberiene.

„V-am așteptat cu 

multă, multă plăcere I"

Oaspeții români sînt invitați 
apoi de gazde în salonul de 
onoare al aeroportului, unde cei 
doi președinți, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Victoria 
Tolbert se întrețin cordial cîte
va minute.

în acest moment — a decla
rat președintele Liberiei — do
resc să vă spun, în numele po
porului Liberiei, in numele gu
vernului liberian, al familiei 
mele și al meu personal, cit 
de bucuroși sîntem că dum
neavoastră și doamna Ceaușescu, 
răspunzînd invitației noastre, 
ați putut vizita Liberia. Din 
momentul în care am auzit plă
cuta veste că ați acceptat invi
tația, v-am așteptat pe dum
neavoastră și pe doamna 
Ceaușescu cu multă, multă plă
cere. Bine ați venit Ia noi !

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu, a declarat : 
Sînt bucuros că pot să fac 
această vizită în Liberia, să cu
nosc cîte ceva din viața și din 
munca poporului liberian și, în 
special, să mă întilnesc cu 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte.

Este pentru noi o deosebită 
satisfacție și bucurie că ne a- 
flăm în Liberia, în patria dum
neavoastră. Sper că vom găsi 
căi pentru o bună dezvoltare, 
în continuare, a colaborării în
tre țările noastre. La aceste cu
vinte, președintele Tolbert a 
remarcat : „Sînt sigur că le 
vom găsi“.

Vă adresez dumneavoastră și 
-oporului liberian — a spus, în 
ncheiere, președintele Nicolae 
leaușescu — salutul prietenesc 
'.1 poporului nostru și al meu 
personal.

împreună, cei doi șefi de stat 
ies în fața clădirii aerogării. 
Aici, numeroși locuitori ai capi
talei întîmpină pe președintele 
Nicolae Ceaușescu cu tradițio
nalele tamtamuri, cu cîntece și 
dansuri, cu exuberanța și voio

șia unui popor bucuros de a a- 
vea ca oaspeți pe solii națiunii 
noastre.

Aceleași imagini le vom re- 
întîlni de-a lungul drumului 
spre capitală, ori de cîte ori vor 
fi străbătute așezări muncito
rești și localități rurale.

’Trecem printr-o pitorească re
giune cu case ingenios construi
te, pe stâlpi inalți, pentru a fi 
ferite de inundații în sezonul 
ploilor. Acoperișurile policrome 
le dau o notă de fantezie și o- 
riginalitate. Pe măsură ce ne a- 
propiem de oraș, plantațiile, bo
găție a țării, fac tot mai mult 
loc construcțiilor moderne cu 
mai multe etaje, unde își au 
sediul instituțiile guvernamenta
le și diferite organizații econo
mice. Arterele principale Boad 
Street, Cartey Street, Benson 
Street sint inundate de o ade
vărată revărsare vegetală: ba
nanieri. arbori de piine, alți ar
bori tropicali. De-a lungul bu
levardelor se văd stegulețe ale 
celor două țări, portrete ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, pan
carte cu urări de bun sosit. 
Populația salută cu multă prie
tenie pe oaspeți, agitind, potri
vit unui obicei al locului, frun
ze late de palmieri.

Monrovia este un oraș în pli
nă dezvoltare, în care edificiile 
noi răsar la tot pasul. „Execu
tive Mansion“, reședința prezi
dențială, impresionează prin li
niile sale sobre, constituind o 
reușită exemplificare a arhitec
tonicii moderne.

La intrarea în reședință se 
află aliniată o gardă de onoare. 
Cei doi președinți se opresc, 
citeva minute, pe terasa de la 
capătul monumentalei scări de 
la intrare, unde primesc onoru
rile militare.

Președintele Liberiei și soția 
sa, invită pe șeful statu
lui român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu in marele salon al 
palatului, unde se află reuniți, 
pentru a saluta pe soiii poporu
lui român, președinții Senatului 
și Camerei Reprezentanților, 
membrii guvernului și ai parla
mentului.

întreaga asistență ridică o 
cupă de șampanie in cinstea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. 
în acest cadru, președintele 
William Tolbert adresează soli
lor poporului român o alocu
țiune omagială.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Liberia a polarizat

(Continuare in pag. a IlI-a)
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CHEMAREA
CONFERINȚEI PE Ț« A CADRELOR DE CONDUCERE DIN AGRICULTURĂ

ȚĂRANI COOPERATORI, 
MECANIZATORI, LUCRĂTORI 
ai Întreprinderilor 
AGRICOLE DE STAT, 
SPECIALIȘTI!

Conferința pe tară a cadrelor de conducere din agricultură, 
organizată din inițiativa Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a prilejuit o amplă și cuprinzătoare analiză a 
rezultatelor obținute in primii trei ani ai cincinalului, a căilor 
dezvoltării in continuare a producției agricole, ale perfecționării 
activității din acest important sector al economiei naționale, in 
vederea sporirii contribuției sale la progresul general al socie
tății noastre socialiste, la ridicarea nivelului de trai, material și 
spiritual, al intregului popor.

Am urmărit cu toții, cu profund interes și deplină satisfacție, 
expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu care a 
sintetizat minunat drumul străbătut in ultimul sfert de veac de 
agricultura țării, precum și realizările din anii actualului cinci
nal și a dat o inaltă apreciere activității oamenilor muncii de 
pe ogoare, reafirmind încrederea partidului in capacitatea 
noastră de a perfecționa și ridica pe trepte superioare producția 
agricolă, de a obține an de an recolte tot mai îmbelșugate. Ana
liza amplă, profund științifică a stadiului actual de dezvoltare 
a agriculturii, aprecierea realistă a rezervelor pe care le are 
această ramură de bază a economici naționale, prețioasele in
dicații ale secretarului general al partidului reprezintă pentru 
noi toți un vast și complex program de acțiune. Infăptuindu-1 
exemplar, ne vom aduce întreaga contribuție la creșterea pro
ducțiilor vegetale și animale, vom exprima prin fapte hotărirea 
noastră de a transpune cu succes în viață luminosul program 
al făuririi societății socialiste in patria noastră. Vom da astfel 
o nouă șî grăitoare expresie sentimentelor noastre de dragoste 
fierbinte pentru patria socialistă, profundului atașament și ne
țărmuritei recunoștințe față de Partidul Comunist Român — 
forța conducătoare a națiunii noastre socialiste — de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conducătorul iubit al partidului și poporului 
român.

An hotăritor pentru îndeplinirea înainte de termen a sarci
nilor pe întregul cincinal, anul 1974 prezintă o importanță deo
sebită pentru poporul nostru. El este anul cînd se împlinesc 
trei decenii de la eliberarea patriei de sub jugul fascist, anul în 
care va avea loc Congresul al Xl-lea al partidului ; este, tot
odată, anul împlinirii unui sfert de veac de la istorica plenară 
a Comitetului Central în cadrul căreia a fost adoptată hotărirea 
trecerii la organizarea pe baze socialiste a agriculturii, care a 
marcat o profundă revoluție în viața țărănimii, a satului româ
nesc. Să întîmpinăm aceste istorice evenimente din viața întregii 
țări cu succese de seamă în munca noastră, pentru a contribui 
alături de clasa muncitoare, de întregul popor, îa progresul și 
propășirea României socialiste, la creșterea gradului de civili
zație și a bunăstării generale a patriei !

Insușindu-nc pe deplin concluziile conferinței și dind expresie 
hotărîrii noastre unanime de a asigura transpunerea lor în 
practică, noi, participanțil la Conferință, vă adresăm dumnea
voastră, tuturor oamenilor muncii din agricultură — țărani coo
peratori, lucrători din întreprinderile agricole de stat, mecani
zatori, ingineri și specialiști — chemarea de a acționa cu toato 
forțele pentru a asigura îndeplinirea cu succes a sarcinilor sta
bilite de Congresul al X-lea șl de Conferința Națională ale parti
dului în vederea dezvoltării agriculturii, apelul de a face totul 
pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor agri
cole din acest an, pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor 
înscrise în planul de stat pe 1974.

LUCRĂTORI Al OGOARELOR!
Satisfacerea tot mai largă a nevoilor oamenilor muncii de la 

orașe și sate, crearea de condiții optime pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de viață și civilizație al intregului popor con
stituie țelul suprem al politicii partidului, rațiunea însăși a con
strucției orinduirii socialiste. Baza sănătoasă și sigură a reali
zării cu succes în viață a acestor mărețe țeluri o constituie ac
tivitatea întregului popor pentru dezvoltarea și perfecționarea 
producției, pentru sporirea avuției naționale și punerea cit mai 
largă in valoare a resurselor materiale și umane ale țării. De 
munca fiecăruia dintre noi, de felul cum știm să gospodărim 
producția, avuția societății socialiste, depind bunăstarea și 
fericirea familiilor noastre, creșterea nivelului general de viață 
al întregului popor. Din aceste comandamente de înalt umanism 
Izvorăște necesitatea de a ne spori neîncetat eforturile pentru 
a dezvolta continuu producția agricolă, pentru a valorifica, la 
nivelul cerințelor, posibilitățile și condițiile create acestui im
portant sector al producției materiale din țara noastră.

Rezultatele din primii trei ani ai cincinalului, producțiile con
stant ridicate obținute de unitățile agricole de stat și coopera
tiste fruntașe din toate județele țării, experiența dobîndită în 
folosirea pămîntului și a bazei tehnico-materiale precum și an
gajamentele patriotice luate in întrecerea socialistă de colecti
vele de muncă ne întăresc convingerea că noi, lucrătorii ogoa
relor, ne vom dovedi, prin rezultatele muncii noastre, la înăl
țimea marilor sarcini ce ne revin prin planul pe 1974 și pe în
tregul cincinal, a obiectivelor formulate de la tribuna conferin
ței de conducătorul partidului și statului nostru.

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

Să ne angajăm, dragi tovarăși, să facem totul pentru a ridica 
toate unitățile din agricultură la nivelul celor fruntașe ! Să fa
cem ca recordurile din anii precedetiți să devină producții cu
rente încă in cursul acestui cincinal ! Sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, să desfășurăm larg întrecerea socia
listă pe tot cuprinsul patriei, pentru a dobindi recolte care să 
înscrie un număr tot mai mare de unități agricole in rindul 
candidaților la inaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste I

Bărbați și femei, tineri și virstnici, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități ! Fie că lucrați in sectorul de stat, in 
cel cooperatist sau in gospodării personale, vă revin tuturor 
răspunderea și inalta îndatorire patriotică de a spori continuu 
producția agricolă, vegetală și animală, in ritmul cerut de insăși 
dezvoltarea generală a țării, de exigențele satisfacerii la un nivel 
tot mai inalt a cerințelor unei bune aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare și a industriei cu materii prime. Ne 
vom putea achita cu cinste de această îndatorire numai printr-o 
muncă neobosită, desfășurată cu hărnicie și pricepere, pe ogoare, 
deplini conștienți de faptul că munca, eforturile noastre, siut 
un factor determinant al progresului agriculturii, al înseși bună
stării noastre și a intregului popor.

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

înfăptuirea acestui obiectiv este condiționată in primul rind 
de grija cu care gospodărim și folosim fondul funciar.

Pămintul constituie o inestimabilă avuție națională a Româ
niei socialiste. — principalul mijloc de producție in agricultură. 
De aceea, fie că aparține întreprinderilor agricole de stat, fie 
că este al cooperativelor sau al producătorilor individuali el 
trebuie păstrat și folosit cu cea mai marc răspundere. Conștienți 
de rolul primordial pe care il are pămintul in creșterea pro
ducției agricole, vă adresăm vibranta chemare de a lua toate 
măsurile pentru a cultiva întreaga suprafață arabilă, pentru a 
nu lăsa nici o palmă de pămint neinsămințată ! Respectind in
tru totul planurile de cultură stabilite, în raport de interesele 
statului și ale economiei naționale, să insămințăm la timp, în 
teren bine pregătit, să asigurăm densități optime de plante 
Ia hectar, să extindem suprafețele cu culturi succesive și in
tercalate. Să introducem în cultură terenurile de pe marginea 
șoselelor, căilor ferate și a canalelor de desecări și irigații, să 
insămințăm spațiile dintre construcțiile agrozootehnice, din jurul 
sediilor unităților și din curți ! Să folosim pe terenurile culti
vate tehnologiile cele mai adecvate condițiilor pedoclimatice, 
să acordăm cea mai mare atenție exploatării corespunzătoare a 
sistemelor de irigații pentru a se obține și chiar depăși pro
ducțiile și indicatorii de eficiență din studiile tehnico-economîee!

Chemindu-vă să cultivați intensiv pămintul, să aplicați atit 
pe cernoziomul din Bărăgan, cit și pe pășunile alpine cuceririle 
științei și tehnicii contemporane — care reprezintă o condiție 
esențială pentru realizarea sarcinilor ce revin fiecărei unități 
prin planul de stat — vă adresăm, totodată, apelul de a între
prinde acțiuni hotărîte pentru conservarea și sporirea suprafe
țelor agricole. Nu admiteți sub nici o formă diminuarea terenu
lui agricol sau trecerea unor suprafețe arabile la categorii in
ferioare de folosință ! Indiferent de forma de proprietate, pă- 
mîntul este bun național, el aparține intregului popor, gene-
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rațiilor de acum și celor viitoare, cărora trebuie să-1 transmitem 
cu un potențial de producție cit mai ridicat.

Statul alocă fonduri uriașe pentru conservarea și ameliorarea 
solului ; să veghem ca ele să fie cheltuite cu eficiență maximă ! 
întreaga forță de muncă existentă in agricultură să o mobilizăm 
pe șantierele de imbunătățiri funciare, executind în ritm sus
ținut lucrările de drenări, desecări și regularizări de cursuri de 
ape. Pe terenurile in pantă să impulsionăm lucrările de com
batere a eroziunii. Să grăbim acțiunea de ameliorare a săratu
rilor, să corectăm prin amendări sistematice aciditatea solurilor 
podzolice !

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

Cerealele rămîn culturile de bază în condițiile României. Să 
acționăm energic pentru a realiza prevederile cincinalului care 
stabileso ca, in 1975, să se ajungă la o producție de peste 19 
milioane tone cereale ! Recoltele de grîu și porumb obținute în 
anii din urmă de numeroase unități agricole de stat și coope
ratiste din aproape toate județele demonstrează că agricultura 
noastră are capacitatea de a realiza și chiar depăși acest obiec
tiv. Fiecare unitate să însămințeze Ia timp suprafețele prevă
zute, folosind sămință de cea mai bună calitate, să întrețină e- 
xemplar culturile, să stringă fără pierderi recolta !

AVem de realizat un amplu program de dezvoltare a culturii 
plantelor tehnice cu eficiență economică ridicată. Anul acesta 
trebuie să îmbunătățim radical tehnologiile de producție la 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și cartofi, astfel ca pe supra
fețele stabilite să obținem, în medie, Ia cartofi 30 de tone la 
hectar, iar la sfeclă de zahăr 40 de tone Ia hectar. Experiența 
dobîndită să fie generalizată, în următorii ani, pentru a ajunge 
într-o perioadă cit mai scurtă la o producție anuală, pe țară, 
de 5—6 milioane tone de cartofi și de un milion tone de za
hăr. In același timp, prin extinderea suprafețelor și cultivarea 
lor în cele mai bune condiții, prin folosirea unor semințe de 
soiuri productive, cu un procent mare de fibre de calitate supe
rioară, să sporim producția de in, cinepă și bumbac, asigurind 
satisfacerea într-o tot mai mare măsură din producția internă a 
necesităților mereu crescinde de materii prime ale industriei 
ușoare.

Ne-a bucurat pe toți faptul că anul trecut s-a realizat la 
legume cea mai mare producție din istoria țării. Dar așa cum 
s-a arătat și în conferință, rezultatele dobindite în acest dome
niu nu sint încă la nivelul posibilităților și al cerințelor econo
miei naționale. Adresărp, de aceea, un călduros apel legumicul
torilor, chemîndu-i să utilizeze la întreaga capacitate baza ma
terială ce le-a fost asigurată, să pună mai bine în valoare con
dițiile naturale deosebit de prielnice pe care le are cultura le
gumelor pe o mare parte din teritoriul țării, pentru a realiza 
recolte tot mai mari, la nivelul sarcinilor prevăzute în cincinal.

Viticultura și pomicultura sînt, de asemenea, sectoare care au 
Încheiat anul 1973 cu producții mari. Cu toate acestea, recolta 
de struguri, dar mai ales cea de fructe, nu a fost la nivelul con
dițiilor create sectorului vitipomicol. Cele aproape 770 000 de 
hectare cu vii și livezi reprezintă o imensă bogăție a națiunii 
noastre — și avem datoria să asigurăm valorificarea lor supe
rioară, cu maximum de rezultate. Să punem în slujba creșterii 
producției de fructe și struguri întreaga noastră pricepere, ac- 
ționind ferm pentru îngrijirea plantațiilor tinere și a celor pe 
rod, completarea golurilor, întreținerea curată a terenului în vii 
și livezi, aplicarea tratamentelor necesare împotriva bolilor și 
dăunătorilor 1

Pășunile și fînețele naturale ocupă aproape o treime din su
prafața agricolă a țării. Ați aflat din lucrările conferinței că 
acolo unde s-a dat curs îndemnului de a se aplica pe pajiști 
metodele intensive de întreținere și exploatare, producția a cres
cut de trei-patru ori, depășind 20 000 kg de masă verde la hectar. 
Generalizați aplicarea acestor metode ! Toți locuitorii satelor au 
datoria să execute pe pajiști lucrările ce sînt necesare, să le 
fertilizeze cu îngrășăminte organice și chimice, să le exploateze 
rațional, spre a putea obține, într-o perioadă cit mai scurtă, du
blarea producției de fin și masă verde !

Creșterea animalelor, străveche și frumoasă îndeletnicire a 
poporului român, este una dintre cele mai intensive ramuri ale 
producției agricole. Partidul și statul nostru au stimulat pe 
crescătorii de animale, prin elaborarea unui program național 
de dezvoltare a zootehniei și alocarea în acest scop a unor în
semnate fonduri de investiții de la buget, prin majorarea pre
țurilor de contractare la o serie de produse animaliere și acor
darea altor stimulente și înlesniri.

Acționați cu competență și răspundere pentru folosirea eficien
tă a bazei materiale și creșterea in ritm rapid a ponderii zoo
tehniei în totalul producției agricole ! Raportat Ia realizările 
din 1973, anul acesta va trebui sa sporim cu peste 10 la sută 
producția animalieră. Să ne intensificăm eforturile pentru a asi
gura realizarea și depășirea efectivelor planificate la toate spe
ciile, să luăm măsuri energice în vederea ameliorării struc
turii turmei prin creșterea ponderii animalelor-matcă ! îmbu
nătățind reproducția și selecția, să ridicăm simțitor in următorii 
trei-patru ani calitatea șeptelului, mai ales la bovine. Acordind 
in continuare atenție dezvoltării complexelor de tip industrial, 
să ne preocupăm mai susținut de modernizarea cu mijloace lo
cale a fermelor de creștere a animalelor in sistem gospodăresc.

Eforturile noastre pentru modernizarea, concentrarea și spe
cializarea in zootehnie vor trebui să se concretizeze in creșterea 
mai rapidă a efectivelor și a producțiilor de carne, lapte, ouă 
și lină, în reducerea cheltuielilor materiale, sporirea producti
vității muncii și rentabilizarea activității. Să aplicăm cu hotărîre 
în practică indicația de a mări greutatea la livrare a animale
lor, îndeosebi a taurinelor și mieilor, fără a prelungi, însă, pe
rioada de îngrășare !

Asigurarea furajelor in cantități Îndestulătoare și în sorti
mente variate este o condiție de bază pentru creșterea nume
rică și calitativă a efectivelor, pentru sporirea producției ani
maliere. Să luăm măsuri energice șl operative pentru cultivarea 
plantelor de nutreț bogate in proteine, producerea intregului ne
cesar de suculente și linuri, creșterea producției de masă verde 
pe pajiștile naturale. Să stringent întreaga producție secundară, 
orice masă vegetala care poate fi transformată în furaje, să 
gospodărim cu chibzuință nutrețurile, sporindu-le capacitatea de 
hrănire prin prelucrări adecvate și întocmirea de rații echili
brate.

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

înfăptuind, la nivelul cerințelor, sarcinile pe care le avem in 
domeniul creșterii animalelor vom crea noi premise pentru 
realizarea programului național de dezvoltare a zootehniei, pen
tru sporirea aportului agriculturii la dezvoltarea generală a eco
nomiei naționale, la ridicarea, pe această bază, a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

LUCRATOR!
DIN ÎNTREPRINDERILE
AGRICOLE DE STAT!

Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului au 
trasat sarcina de a face din întreprinderile agricole de stat mo
del de organizare pentru întreaga noastră agricultură socialistă. 
Consacrați-vă toată energia pentru a îndeplini cu cinste această 
sarcină de inaltă răspundere, pentru a spori continuu producțiile 
vegetală și animală in toate întreprinderile agricole de stat. Fo
losiți științific pămintul, mașinile, ingrășămintele, forța de mun
că, pentru a realiza necondiționat cel puțin 4 tone de grîu la 
hectar și a obține la porumb 5—6 tone in medie în cultură ne
irigată și 9—10 tone in condiții de irigare ! Luați măsuri pentru 
a imprima un ritm mai viu creșterii efectivelor și producțiilor 
animaliere, îndeosebi la bovine, a căror încărcătură trebuie să 
ajungă la 70 de capete la suta de hectare. In acest scop, folosiți 
mai intensiv pajiștile naturale, îmbunătățiți sistemul de fura
jare, perfecționați organizarea muncii.

Acționați totodată pentru reducerea cheltuielilor materiale, 
realizind producțiile planificate cu consumuri cit mai raționale 
de îngrășăminte, combustibil, energie electrică. Preocupîndu-vă 
atit de creșterea producțiilor, cit și de reducerea costurilor, de 
îmbunătățirea calității produselor, de îndeplinirea și depășirea 
planului de livrări, sporiți indicatorii de eficiență, gradul de 
rentabilitate a întreprinderilor 1

Pentru a folosi cit mai bine forța de muncă, acordați o aten
ție sporită acțiunii de policalificare a cadrelor și de însușire a 
conducerii tractorului de către marea majoritate a salariaților 
permanenți, exiindeți plata în acord global.

Perfecționîndu-vă necontenit activitatea, faceți ca întreprin
derile agricole de stat să devină furnizoare de semințe, material 
săditor, animale de rasă și tehnologii avansate pentru sectorul 
cooperatist. Faceți ca prin întreaga lor activitate, întreprinderile 
agricole de stat să devină un model de organizare superioară 
a muncii, pentru întreaga noastră agricultură !

MECANIZATORI!
Stațiunile de mecanizare poartă nemijlocit răspunderea pentru 

buna executare a lucrărilor agricole și obținerea producției pre
văzute în planul unităților deservite. De aici decurg sarcinile 
deosebit de mari și de răspundere ce vă revin vouă, mecanizato
rilor. De rezultatele pe care le obțineți în lupta pentru realiza
rea de recolte bogate depind înseși veniturile voastre.

Ridicați-vă continuu pregătirea profesională, atit in domeniul 
cunoașterii și exploatării utilajelor, cit și în cel al însușirii agro
tehnicii ! întăriți disciplina muncii, folosiți la întreaga capaci
tate tractoarele, măriți indicii de utilizare a mașinilor prin 
întrebuințarea completă în producție a timpului de lucru și prin 
organizarea muncii in schimburi prelungite și in două schimburi! 
Evitați deplasările in gol și folosirea incompletă a puterii mo
toarelor pentru a economisi carburanții, prelungiți viața mași
nilor, măriți productivitatea muncii, reduceți nivelul cheltuielilor 
la mia de lei venit !

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

Preluați asupra voastră sarcina mecanizării lucrărilor în fer
mele de creștere a animalelor, preocupați-vă de buna întreținere 
și exploatare a utilajelor din secții, din cooperativele deservite, 
din gospodăriile populației !

Faceți din calitatea lucrărilor șl din executarea lor Ia timp 
o chestiune de prestigiu, de onoare muncitorească.

ȚĂRANI COOPERATORI!
Agricultura cooperatistă deține o mare suprafață agricolă a 

țării — circa 8 845 000 hectare; ea are o pondere însemnată în 
producția agricolă, in formarea fondului de stat. Acționînd cu 
toată hotărirea pentru obținerea de recolte bogate, realizind și 
depășind producțiile planificate, să ne achităm exemplar de sar
cinile contractuale, Iivrind suplimentar la fondul de stat produse 
de calitate superioară, in cantități tot mai mari !

Angajamentele luate in adunările generale, ca răspuns la che
marea la întrecerea socialistă lansată de cooperatorii din Scorni- 
cești arată că membrii cooperativelor agricole sînt hotăriți să fo
losească mai bine pămintul, mijloacele din dotare, sprijinul mul
tilateral al statului și forța lor de muncă pentru a realiza pro
ducții superioare celor din anii trecuți și a-și spori contri
buția la satisfacerea nevoilor economiei naționale. Însumate pe 
țară, aceste angajamente totalizează mari cantități de produse 
peste plan. Faceți totul pentru a da viață cu cinste acestor an
gajamente și chiar pentru a le depăși ! Intensificați întrecerea 
socialistă, organizați-vă mai bine munca, întăriți ordinea, disci
plina și răspunderea în producție ! însușiți-vă cu temeinicie 
știința cultivării pămîntului și a creșterii animalelor, învățați să 
minuiți tot mai bine mașinile agricole și instalațiile din dotarea 
fermelor zootehnice !

Munca in acord global și venitul garantat — al cărui plafon 
a fost din nou mărit — vă asigură venituri tot mai însemnate, 
la nivelul celorlalte sectoare ale economiei. Să generalizăm 
acordul global Ia toate culturile, în toate sectoarele ! Să întărim 
fermele și brigăzile, astfel ca acestea să devină formații de 
muncă cu răspunderi precise, să contribuie efectiv la realizarea 
prevederilor de plan !

In calitate de producători și, totodată, de stăpini ai mijloacelor 
de producție, participați activ, in adunările generale, la elabo
rarea și adoptarea hotărîrilor ! Spuneți-vă activ cuvîntul în toate 
problemele care angajează mijloacele materiale și bănești, forța 
de muncă și fondul funciar al cooperativelor ! Consiliile de 
conducere și șefii de formații să raporteze în adunările gene
rale, in adunările pe brigăzi și ferme, asupra modului cum ac
ționează pentru îndeplinirea hotărîrilor luate, a planurilor de 
măsuri tehnico-organizatorice. Să nu tolerăm în nici un fel risi
pa. să curmăm în modul cel mai’ ferm cheltuielile neeconomi- 
coașe, ingrijindu-ne fiecare, la locul său de muncă, de buna 
gospodărire a mijloacelor de producție. întărind rolul adună
rilor generale și disciplina de plan și financiară întărim coope
rativele agricole, ne sporim propriile venituri și, totodată, mă
rim contribuția unităților din care facem parte la progresul 
economic al țării, la dezvoltarea socială a satului.

Acordind atenție tot mai mare creșterii producției agricole, 
consiliile de conducere sînt chemate, totodată, să dezvolte acti
vitățile industriale și prestările de servicii, atrăgind tot mai 
larg în circuitul economic general resursele locale de materii 
și materiale. Procedînd astfel vom reduce caracterul sezonier 
al folosirii forței de muncă, vom spori veniturile cooperativelor 
agricole și. deci, și ale cooperatorilor, aportul lor la aprovizio
narea populației cu bunuri de larg consum, la înflorirea satelor.

Loturile în folosință personală, atribuite potrivit statutului 
cooperativelor agricole, reprezintă, de asemenea, un mijloc im
portant de sporire a producției agricole și a veniturilor coope
ratorilor. însămințați aceste loturi cu porumb, culturi tehnice, 
legume, plante de nutreț, aplicînd și pe aceste suprafețe tehno
logii avansate ! Plantați pomi și viță de vie în curți, cultivați 
cu legume grădinile din jurul caselor ! Este în folosul întregii 
țări să lucrați fiecare petec de pămint, să obțineți recolte mari 
pe întreaga suprafață. Adăposturile pe care le aveți in gospo
dăriile proprii, folosiți-le pentru a crește și ingrășa animale ! 
Contribuiți cu producția de pe loturi și din gospodăriile perso
nale la formarea fondului central de produse agricole !

Statutele consiliului intercooperatist, asociației intercooperatis- 
le și al cooperării între întreprinderile agricole de stat și coope
rative, elaborate din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
supuse dezbaterii conferinței creează condiții din cele mai favo
rabile pentru ca, prin îmbunătățirea organizării și conducerii 
agriculturii cooperatiste, să ridicăm pe un plan superior activi
tatea economică și financiară a acestui important sector al eco
nomiei naționale.

Viața, experiența au demonstrat viabilitatea consiliilor inter- 
cooperatiste, prin crearea cărora s-a realizat un însemnat pas 
înainte pe calea perfecționării organizării și conducerii agri
culturii socialiste. Să facem să crească și mai mult rolul și 
răspunderea consiliilor intercooperatiste în coordonarea activi
tății unităților cooperatiste care le compun. în vederea concen
trării și specializării producției, a organizării unor activități care 
să permită dezvoltarea eficientă a fiecărei cooperative în parte ; 
de asemenea, asociațiile intercooperatiste trebuie în așa fel or
ganizate incit să ducă la intărirea unităților asociate, să nu 
depășească raza unui consiliu intercooperatist și să nu scoată 
ferme și terenuri din proprietatea cooperativelor agricole. Pe 
același principiu, al întăririi cooperativelor agricole și al creș
terii eficientei activității, să se întemeieze și cooperarea acestora 
cu întreprinderile agricole de stat, eu stațiunile de mecanizare 
și cu alte unități economice.

Ponderea importantă pe care agricultura cooperatistă o are în 
economia țării pune în fața noastră, a cooperatorilor, mari răs
punderi și îndatoriri. Să nu precupețim nimic pentru a fi la 
înălțimea lor ! Să punem in slujba producției agricole vegetale 
si animale întreaga noastră pricepere, să muncim neobosit pen
tru a asigura an de an recolte tot mai îmbelșugate !

LUCRĂTORI Al COMUNELOR
DIN ZONA DE DEAL Șl MUNTE!

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

Măriți suprafețele cultivate cu cartofi din soiuri valoroase, 
aplicați metode agrotehnice avansate, sporiți producțiile medii ! 
Extindeți plantațiile de pomi și arbuști fructiferi, îndeosebi de 
nuc, măr coacăz și zmeură. Dezvoltați toate celelalte activități 
economice specifice zonei de deal și de munte !

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

SPECIALIȘTI 
DIN AGRICULTURĂ, 
CERCETĂTORI,
OAMENI DE ȘTIINȚĂ!

Ne adresăm, in primul rind vouă, miilor de ingineri și medici 
veterinari care vă aflați zi de zi în mijlocul țăranilor cooperatori, 
mecanizatorilor, lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat. 
Consacrați-vă din plin cunoștințele și pregătirea profesională 
activității de perfecționare și organizare superioară a muncii și 
a producției, asigurați respectarea întocmai a prevederilor de 
plan, stabilirea și aplicarea diferențiată in fiecare unitate a com

plexului de lucrări agrotehnice pe baza științei șl practici! îna
intate, contribuiți activ la creșterea continuă a producției și 
eficienței economice. Ca toți ceilalți lucrători din unitățile agri
cole, stabiliți-vă cu locuința în comunele unde vă desfășurați 
activitatea, pentru a putea asigura în orice moment asistenta 
agrozootehnică necesară. In acest scop chemăm conducerile 
unităților agricole de stat și cooperatiste, consiliile populare să 
ia toate măsurile necesare în vederea creării unor condiții cit 
mai bune de locuit și de viață tuturor specialiștilor care lucrează 
în agricultură, asigurînd acestora 150—200 m pătrați teren pen
tru construirea locuinței și anexelor gospodărești, și 10—15 ari 
lot in folosință personală.

Țineți permanent legătura cu instituțiile și stațiunile de cer
cetări, promovați și generalizați aplicarea cuceririlor agrotehni
cii moderne, însușiți-vă știința organizării și conducerii produc
ției, priceperea de a lucra cu oamenii.

împreună cu specialiștii din organele agricole, din învățămint 
și cercetare, acordați tot sprijinul organizării unităților model ! 
Asigurați ea aceste unități agricole model, dotate cu mijloace 
tehnice moderne să lucreze pe baza unor norme cu adevărat 
științifice, raționale, sprijiniți-le în introducerea și generalizarea 
metodelor și formelor noi, avansate, de organizare a producției, 
care să asigure participarea directă la muncă a tuturor sala
riaților, inclusiv a directorului sau președintelui unității^ folo
sirea cu înalt randament a mijloacelor din dotare și a forței 
de muncă.

Acordați o atenție sporită îmbunătățirii zonării producției 
agricole pe baza unor studii tehnice care să îmbine strîns cerin
țele economiei naționale cu condițiile pedoclimatice, cu mijloa
cele și posibilitățile fiecărei unități. în funcție de acești factori, 
sînteți chemați să acționați susținut pentru concentrarea și spe
cializarea producției, pentru organizarea unor activități care să 
permită odată cu dezvoltarea producției, creșterea eficienței 
acesteia în fiecare unitate agricolă.

De la specialiștii care lucrează în domeniul cercetării, în 
stitute șl stațiuni, producția așteaptă noi soiuri și rase de an/- 
male valoroase, tehnologii perfecționate, metode moderne de 
organizare. Acționind in direcțiile hotărîtoare ale progresului 
agriculturii, lntensificati-vă munca științifică pentru a scurta 
perioada de cercetare și a grăbi introducerea într-un număr 
cit mai mare de unități, pe suprafețe cit mai întinse sau la 
efective de animale cit mai numeroase creațiile științifice pro
prii, ale stațiunii sau institutului în care vă desfășurați activi
tatea, precum și cele mai bune realizări obținute in domeniul 
respectiv de cercetătorii din țările socialiste și din alte state.

Cu convingerea că va găsi ecoul cuvenit, conferința noastră 
adresează oamenilor de știință îndemnul de a-și uni forțele cu 
ale milioanelor de lucrători agricoli, pentru obținerea unor pro
ducții vegetale și animale tot mal sporite. Ia nivelul condițiilor 
create agriculturii noastre socialiste.

Cadre didactice din învățămîntul agricol de toate gradele, con
duceri ale școlilor, facultăților și institutelor ! Vă îndepliniți o 
înaltă îndatorire patriotică străduindu-vă să creșteți șl să for
mați cadre temeinic pregătite pentru agricultură, să moderni
zați metodele de predare, să legați cit mai strîns învățămîntul 
agricol de practică, de cerințele vieții. Pregătiți lucrători agri
coli cu bogate cunoștințe teoretice și deprinderi practice, spe
cialiști cu studii superioare, care să știe să lucreze cu tractorul 
și să execute orice operație în procesul de producție !

Este o sarcină de onoare a tuturor cadrelor didactice din în
vățămîntul agricol să participe nemijlocit la calificarea profe
sională a țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor și celorlalți 
lucrători. Odată cu ridicarea pregătirii profesionale să întărim 
munca cultural-educativă Ia sate, de cultivare a atitudinii noi 
față de muncă si față de avutul obștesc, de formare a conștiin
ței socialiste înaintate.

MUNCITORI Șl INGINERI
DIN INDUSTRIE!

Progresul agriculturii noastre socialiste este nemijlocit legat 
de activitatea voastră în uzinele de mașini agricole, în combina
tele de îngrășăminte chimice. Pentru tot ceea ce ați făcut șl 
faceți în vederea dezvoltării și modernizării agriculturii, noi, 
oamenii muncii de pe ogoare, vă mulțumim cu recunoștință și 
ne angajăm să utilizăm cit mai bine baza tehnico-materială 
ce ni s-a pus la dispoziție de statul socialist.

Dumneavoastră știți însă că într-o perioadă scurtă trebuie să 
realizăm pe ogoare randamente la nivelul țărilor cu o agricul
tură avansată. Avînd ajutorul vostru vom putea realiza cu succes 
acest obiectiv stabilit de Congresul al X-lea și de Conferința 
Națională ale partidului. Sîntem ferm convinși că ne veți susține 
in munca noastră, realizind o gamă de mașini tot mai diversă, 
care să ne permită să sporim și mai mult gradul de mecanizare 
a_ lucrărilor agricole, Iivrîndu-ne cantități tot mai mari de îngră
șăminte și alte substanțe chimice, realizind produsele destinate 
agriculturii la nivelul tehnicii mondiale.

DEPUTAȚI Al CONSILIILOR 
POPULARE COMUNALE!

Conducerea partidului șî a statului a acordat largi atribuții^ 
consiliilor populare. Ca organe locale ale puterii de stat, ele X 
răspund prin lege de gospodărirea și folosirea judicioasă a pă- 
mintului, de executarea lucrărilor agricole și înfăptuirea între
gului program din agricultura județelor și a comunelor respec
tive.

Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, mobili
zați larg mijloacele materiale șl forța d& muncă din comune la 
executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, acționați pentru 
creșterea suprafețelor agricole ! Desfășurați o activitate susți
nută pentru organizarea și gospodărirea rațională a pajiștilor, 
realizarea planului de însămînțări, executarea lucrărilor de în
treținere a culturilor, stringerea, transportul și depozitarea pro
ducției agricole in cele mai bune condiții ! Acționați pentru 
creșterea efectivelor de animale la toate categoriile de produ
cători, fiți pentru ceilalți locuitori ai satelor exemplu insufle- 
țitor de muncă neobosită pentru obținerea de producții sporite ! 
Antrenați-i pe producătorii agricoli să participe cu cantități cit 
mai mari de produse din gospodăriile proprii Ia crearea fon
dului central al statului !

Situațî-vă în fruntea acțiunilor de amenajare a creșelor, că
minelor și grădinițelor pentru a veni în sprijinul femeilor, prin
cipala forță de muncă din agricultură I

Mobilizați cetățenii Ia lucrările de extindere a rețelelor de 
alimentare cu energie electrică și apă. Ia înfrumusețarea satelor 
și dotarea lor cu edificii social-culturale, pentru ca poDulațla 
rurală să beneficieze cit mai larg de cuceririle civilizației 
moderne.

OAMENI Al MUNCII
DE PE OGOARE!

în momentul cînd vă adresăm această Chemare, însămînțările 
de primăvară au început într-o mare parte a țării. Spre deose
bire de anii anteriori, avem arături de toamnă pe suprafețe 
mai întinse, mai multe îngrășăminte chimice, o suprafață mai 
mare amenajată pentru irigații, o experiență mai bogată. Există 
deci condiții pentru a putea desfășura cu succes bătălia pentru 
recolte sporite în acest an. Este de datoria noastră, a tuturor, 
să punem pe deplin în valoare aceste condiții. Condițiile clima
tice din acest an cer să aplicăm metode agrolehnice diferen
țiate care conservă provizia de apă a solului, să scurtăm la 
minimum perioada de efectuare a însămințărilor, să suprave
ghem în permanentă culturile, intervenind neintirziat cu lucrări 
de întreținere corespunzătoare ! în această primăvară trebuie 
executate mai devreme și lucrările in grădini, vii și livezi. Toato 
acestea fac necesară o mai bună organizare a muncii, o puter
nică mobilizare a cooperatorilor, mecanizatorilor, a celorlalți lu
crători din agricultură. Să facem totul pentru succesul însămin- 
tărilor de primăvară, pentru realizarea în cele mai bune condiții 
a tuturor lucrărilor de care depind recoltele sporite din acest 
an ! Să fim conștienți că de felul cum vom munci în cadrul 
actualei campanii agricole depinde intr-o măsură însemnntă 
realizarea planului pe 1974 și a sarcinilor pe întregul cincinal !

Dîndu-ne întreaga noastră adeziune la măsurile și sarcinile 
stabilite de Conferința pe tară a cadrelor de conducere din agri
cultură, să ne angajăm cu toții, în mod solemn, în fața parti
dului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, că ne vom consacra în
treaga noastră capacitate si putere de muncă îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a acestor sarcini, că vom acționa neabătut 
pentru progresul agriculturii socialiste românești, pentru bună
starea și înflorirea întregii țări.

Să facem totul ca anul aniversării a trei decenii de la elibe
rarea tării și al celui de-ai Xl-lea Congres al partidului să 
însemne pentru întregul nostru popor un an de noi-ți strălucite 
succese in toate domeniile de activitate, inclusiv pe tărîmul 
dezvoltării producției agricole ! Situîndu-ne tot timpul în primele 
rînduri ale întrecerii socialiste, muncind neoboslți pentru pro
gresul agriculturii românești, să ne aducem întreaga noastră 
contribuție Ia progresul și înflorirea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România !
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Vizita oficiala a tovarășului 

NICOLAE CEAUSESCU

în Republica Liberia

DUPĂ DOUĂ ZILE 
DE ENTUZIASTE ÎNTRECERI

(Urmare din pag. I)

atenția tuturor cercurilor poli
tice din Monrovia, a opiniei pu
blice, a corespondenților străini 
de presă acreditați aici.

„Sînt fericit că președin

tele Ceaușescu a sosit

astăzi în țara mea"

Aprecierile unanime converg 
spre ideea că această vizită 
constituie un important act de 
politică externă al României și 
Liberiei, menit nu numai a ja
lona viitorul relațiilor dintre 
cele două țări, dar, de asemenea, 
să contribuie la promovarea Co
operării și înțelegerii in lume.

Sînt fericit că președintele 
Ceaușescu a sosit astăzi în vi
zită în țara mea — a declarat 
William Dennis, ministrul co
merțului, industriei și transpor
tului. Am urmărit îndeaproape, 
cu admirație, activitatea dom
nului Ceaușescu și am apreciat 
întotdeauna, eforturile sale con
stante puse în slujba cooperării 
și înțelegerii. Ca ministru, am 
vizitat România și am partici
pat, alături de alți colegi ai 
mei, la primele convorbiri eco
nomice dintre țările noastre. Re
lațiile pe care le-am început 
atunci, vor primi acum, fără 
îndoială, cu prilejul vizitei aces
tei mari personalități politice a 
țării dumneavoastră și a vieții 
internaționale, un cadru nou, 
mai larg, mai consistent. Sînt 
convins că in urma convorbiri
lor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele țării 
mele, relațiile româno-liberie- 
ne se vor cimenta și mai mult, 
se vor extinde în toate dome
niile de activitate, în avantajul 
nostru reciproc.

In continuarea declarației sale, 
ministrul comerțului, industriei 
și transportului a ținut să sub
linieze că „activitatea politică 
internațională a președintelui 
Ceaușescu este impresionantă 
pentru oricine. Ea dovedește do
rința României de a trăi în pace 
și înțelegere cu toate popoarele, 
de a conlucra spre binele în
tregii lumi. Ca și dumneavoas
tră, noi, liberienii, iubim pacea, 
dorim colaborarea cu toate na
țiunile, cauză căreia președinte
le Ceaușescu i-a consacrat toate 
eforturile sale. Peptru aceasta, 
pentru Ceaușescu-omul, noi îi 
adresăm șefului statului român 
un fierbinte „bun venit 1“.

„Deși de dată mai recentă, 
relațiile dintre România și Li
beria sînt foarte calde și ex
trem de amicale — ne-a decla
rat domnul Johnny McClaine, 
ministru adjunct al informații
lor, culturii și turismului. „Sînt 
convins — a spus domnia sa 
— că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu, personalita
te cunoscută a vieții interna
ționale, va impulsiona dezvol
tarea acestor legături, va da noi 
dimensiuni cooperării politice, 
economice și sociale dintre 
România și Liberia. Poporul 
liberian a așteptat cu mare 
bucurie această vizită — prima 
călătorie a unui șef de stat ro
mân în Liberia. După cum 
puteți vedea, șeful statului 
român a fost primit cu toată 
ospitalitatea rezervată marilor 
oameni politici, marilor prieteni 
ai Liberiei, marilor prieteni ai 
popoarelor.

„Sînt extrem de satisfăcut, a 

relevat dl. J. Stewart, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
de faptul că președintele 
Ceaușescu, unul din cei mai ac
tivi oameni de stat din lume, 
face o vizită în țara noastră. A- 
ceastă satisfacție a mea este cu 
atit mai mare cu cit mi-am a- 
dus și eu modesta contribuție 
la promovarea relațiilor româno- 
liberiene, mă consider unul din 
artizanii acestei prietenii atit 
de fericit întemeiată pe stima 
reciprocă și dialogul dintre pre
ședintele Ceaușescu și președin
tele Tolbert, care s-au întîlnit 
astăzi pentru a deschide noi o- 
rizonturi legăturilor noastre. Iată 
de ce țin să subliniez încă o 
dată că această vizită este deo
sebit de semnificativă pentru 
viitorul relațiilor dintre țările 
noastre, aducînd, în același 
timp, o contribuție însemnată la 
climatul de înțelegere și destin
dere în lume. Cu aceste gînduri 
l-am așteptat pe șeful statului 
român, pe marele om politic al 
țării dumneavoastră, cu cele mai 
profunde sentimente de pre
țuire“.

La rîndul său, presa liberiană 
s-a făcut ecoul interesului deo
sebit manifestat față de vizita 
șefului statului român, consa- 
crînd spații largi acestui eveni
ment. Postul local de televiziu
ne a difuzat un program special 
dedicat personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activității 
internaționale și eforturilor sale 
de a consacra în lume un sis
tem de relații noi. bazat pe res
pectul fiecărei națiuni, pe .drep
tul fiecărui popor de a-și ho
tărî singur destinele. în același 
timp, postul de radio „L.B.C.“ a 
dedicat mai multe emisiuni Ro
mâniei, în care au fost prezen
tate pe larg aspecte ale dezvol
tării economice și social-cultu- 
ralc ale țării noastre, direcțiile 
principale ale politicii externe 
românești „al cărei promotor 
neobosit și plin de înțelepciune 

TELEGRAM E
De la bordul avionului prezidențial, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat următoarele tele

grame :
Președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, pre

ședintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, tovarășul IOSIP 
BROZ TITO

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
am deosebita plăcere să vă adresez cordiale salutări tovărășești 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Uniunii Comuniștilor 
și popoarelor din Iugoslavia prietenă, urări de noi și importante 
succese pe calea construirii socialismului.

Președintelui Republicii Italiene. GIOVANN'I LEONE
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez un cordial salut și 

cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, cu prilejul 
survolării teritoriului Republicii Italiene. Doresc, cu această oca
zie să transmit poporului italian prieten Sincere urări de progres, 
prosperitate și pace.

Secretarului general al Partidului Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Guineea, AHMEI) SEKOU TOURE

Survolarea teritoriului Republicii Guineea îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă transmite, stimate tovarășe președinte, un călduros 
salut prietenesc și cele mai bune urări de prosperitate și pace 
poporului guineez prieten.

în așteptarea apropiatei noastre întîlniri, vă rog să primiți 
asigurarea înaltei mele considerațiuni.

Președintelui Consiliului Revoluției, președintele Consiliului 
dc Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și Populare, 
IIOUARI BOUMEDIENE

îmi este deosebit de plăcut ca. survolînd teritoriul Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, să vă adresez un cordial 
salut și calde urări de sănătate și fericire personală, precum și 
cele mai sincere urări de pace și prosperitate poporului algerian 
prieten.

Președintelui Republicii Mali, colonel MOUSSA TRAORE
Zburînd deasupra teritoriului Republicii Mali, doresc să adre

sez dumneavoastră și poporului malian prieten un cordial mesaj 
de salut și sincere urări de progres, prosperitate și pace.

este președintele Nicolae 
Ceaușescu“. în emisiunea de 
duminică dimineața, postul de 
radio a relevat, între altele, 
sprijinul pe care România îl dă 
luptei țărilor africane împotriva 
rasismului, neocolonialismului, 
pentru dreptul lor suveran de 
a-și hotărî destinele proprii, 
fără vreun amestec din afară . 
„Să facem președintelui 
Ceaușescu, acest prieten al nos
tru, al tuturor, o primire caldă, 
să-i urăm din suflet „bun ve
nit!“ — a subliniat postul de 
radio. Aceste cuvinte reflectă 
concludent climatul în care a de
butat dialogul româno-liberian, 
eveniment de amplă semnifica
ție, menit să constituie un pu
ternic factor de impulsionare a 
legăturilor prietenești dintre cele 
două țări și popoare, să deschi
dă orizonturi generoase colabo
rării lor reciproc avantajoase, 
marcind, totodată, un nou mo
ment în cursul spre o politică 
nouă în viața internațională, 
spre edificarea unei lumi a în
țelegerii și cooperării pe întreg 
globul.

Reportajul vizitei a fost rea
lizat de :

ADRIAN IONESCU 
ROMULUS CAPLESCU 

IOSIF SOCACIU
Foto: ANGHEL PASAT

Din cauza decalajului de 
fus orar, care determină de
pășirea orei de închidere a 
edifiei, j relatările de la Mon
rovia despre celelalte mani
festări oficiale din cursul se
rii de duminică vor fi publi
cate în numărul următor al 
ziarului.

CUPA TINERETULUI
ȘI-A DESEMNAT CAMPIONII

Cei care au urmărit, la fața 
locului, întrecerile finale la schi 
(fond și alpin), sanie și patinaj 
din cadrul competiției de ma
să cu caracter republican, Cu
pa Tineretului, aflată la prima 
sa ediție, nu vor uita curînd 
animația de pe pîrtiile de con
curs, exuberanța tinerească, dîr- 
zenia și ambiția cu care cam
pionii județelor au luptat pen
tru a cuceri titlurile de campioni 
ai țării. Aceste dispute f inale ca
pătă o și mai mare încărcătură 
de semnificații în momentul în 
care ne gindim că ele s-au des
fășurat exact în zilele cind s-a 
împlinit un an de la adoptarea 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și spor
tului, document programatic 
care între multe alte obiective 
și măsuri prevăzute în vederea 
îmbunătățirii activității in acest 
domeniu, este și instituirea a- 
cestei competiții de masă cu ca
racter republican. Așa cum am 
anticipat, întrecerea s-a bucu
rat de un real succes. Am re
marcat, încă de la etapele de 
tînasă, un mare interes, o largă 
adeziune din partea tuturor ca
tegoriilor de tineri — pionieri, 
elevi, studenți, tineri muncitori 
și săteni, cooperatori și militari 
— pentru a participa la cea mai 
mare și mai cuprinzătoare com
petiție sportivă care le este, 
în exclusivitate, dedicată : Cupa 
Tineretului. O dovadă conclu
dentă în acest sens o constituie 
și acele deplasări făcute, Ia mari 
distanțe, de loturile de sportivi 
ale unor județe care n-au avut 
Ia ei acasă, condiții de concurs 
(zăpadă și gheață). Admirabile
le calități fizice și morale dez
văluite de concurenți. ardoarea 
cu care s-au bătut pentru cuce
rirea distanțelor și timpului, 
bucuria care li s-a oferit de a 
se întrece într-o mare confrun
tare. la nivel național, stimula
rea activității sportive în unele 
zone și așezări, în unele unități 
unde sportul nu prea avea mulți 
prieteni, amenajarea de baze 
sportive prin acțiuni de muncă 
patriotică a tinerilor, evidenție
rea unor elemente dotate pentru 
performantă în sporturile de iar

FOTBAL: XVIII DEBUTUL PROMITE
DIAGRAMA ETAPEI

nă, cu prilejul întrecerilor din 
cadrul diferitelor etape ale Cu
pei Tineretului, vin odată în 
plus să confirme necesitatea și 
valoarea unei asemenea compe
tiții. Dar urmărindu-i pe cei 
circa 1 200 de concurenți în apri
gele lor dispute, stînd de vorbă 
cu unii dintre ei, am avut nu 
puține revelații : unii s-au an
trenat, ei singuri, săptămini in 
șir, alții și-au construit sănii 
după o toncepție și schemă pro-

Sabina Costea — campioană la 
proba de fond

prie; Liceul „Tudor Arghezi“ din 
Tirgu Cărbunești avea in lotul 
județului Gorj, deci în finala 
pe țară, trei reprezentanți ; o 
comună, din Mehedinți, Podeni, 
venise cu 4 concurenți. iar Al- 
bacul, satul lui Horia din Țara 
Moților (județul Alba) s-a pre
zentat la startul întrecerilor cu 
7 sportivi, dintre care o fată. 
Sabina Costea, a devenit cam
pioană a Cupei Tineretului la 
schi fond, iar secretarul comi
tetului comunal U.T.C., Barbu 
Todea, care i-a însoțit la Poiana 
Brașov pe uteciștii lui, a concu
rat și el ocupînd un onorabil loc 
6. Tot la acest capitol, al subli
nierilor, am vrea să consemnăm 
efortul organizatorilor — C.C. al 

U.T.C., U.G.S.R., C.N.E.F.S. — 
de a asigura condiții optime de 
concurs și cazare, merite deo
sebite revenind și gazdelor, res
pectiv Comitetului Județean 
U.T.C., C.J.E.F.S. și Agenției 
B.T.T. Brașov. Un cuvint cald, 
de mulțumire, trebuie adresat, 
deopotrivă, tehnicienilor și spor
tivilor de mare performanță ca
re au „oficiat“ aceste întreceri 
la startul cărora s-au aliniat un 
așa număr mare de concurenți.

Frumoasa manifestare a ela
nului tineresc și prieteniei, cum 
poate fi numită finala Cupei 
Tineretului, a avut și un mo
ment inedit, la care concurenți! 
au devenit spectatori. Sîmbătă

CÎSTIGĂTORII
Proba de slalom s-a desfă

șurat în excelente condiții 
de concurs pe pîrtia Lupu
lui și s-a încheiat cu urmă
toarele rezultate : băieți, 
mediul sătesc : N. Urzică- 
Dobreanu (județul Harghi
ta) și N. Stanciu (Brașov) ; 
fete, mediul sătesc : Elisabe- 
ta Suto (Sibiu) ; fete, 15—19 
ani : Crista Birsan (Sibiu) : 
studente : Agneta Iablonschi 
(Iași) ; întreprinderi, institu
ții : băieți I. Torok ; (Bra
șov) : fete : Adriana Iepure 
(Brașov) ; studenți : C. Bru- 
tnărescu (București) ; elevi, 
15—19 ani : M. Săracu (Bra
șov) ; pionieri, 11—14 ani : 
C. Bucur (Prahova) și M. 
Suciu (Harghita) ; pioniere. 
11—14 ani : Ilona Nathazi 
(Harghita) ; slalom special 
pentru sportivii din asocia
țiile Dinamo : A Renel (Bra
șov) ; slalom uriaș pentru 
sportivii din asociațiile spor
tive Dinamo : N. Coșoveanu 
(Brașov), probele de schi 
fond disputate în Lunca lui 
Bălan din Poiana Brașov : 
studente, 3 km : Rodica Nilă 
(Bihor) ; studenți, 4 km : M. 
Țeposu (Dolj) ; pionieri, 2

Univ. Craiova-Jiul 5—1 (1—0)
Pentru studenții craioveni au 

marcat : Oblemenco de două ori 
(min. 32 și mm. 70), Țarălungă 
(min. 60), Bălăci (min. 61) și 
Mărci, (min. 71). respectiv Dan 
Gabriel (min. 72) pentru oas
peți. Oblemenco a ratat o lovi
tură de la 11 m, în min. 52.

Sportul studențesc-Poli. Iași
3—1 (1—0)
Au înscris : Sandu Mircea de 

două ori (min. 23 și min. 90), 
Kasai (min. 81) pentru gazde, 
respectiv Simionaș (min. 86) din 
lovitură de Ia 11 m.

C.S.M. Reșița-Steaua 1—1
(0-1)
Iordănescu a deschis scorul in 

min. 9, iar Beldeanu a adus e- 
galarea in min. 83. transformind 
o lovitură de la 11 m.

,.U“ Cluj-F.C. Argeș 0—1 (0—1)
Golul care a adus victoria oas

peților a fost marcat de Jțjustă- 
țea în min. 35.

Petrolul-C.F.R. Cluj 2—1 (1—1)
Au marcat, in ordine. Zamfir 

(min. 3), Adam a adus egalarea 
(min. 19) și Crîngașu (min. 64) 
din lovitură de la 11 m.

U.T. Arad-Steagul roșu 1—0
Unicul gol l-a marcat Kun, 

în min. 22. 

seara, pîrtia Bradu s-a trans
format într-o arenă feerică un
de s-a desfășurat „Carnavalul 
zăpezii“.

Privind lista campionilor ob
servăm cu ușurință că brașove
nii și-au adjudecat cea mai mare 
parte din titluri, dominînd au
toritar întrecerea. Pe ei. pe cei
lalți campioni ai primei ediții 
de iarnă a Cupei Tineretului, 
pe toți concurenții, îi felicităm 
cu căldură, urîndu-le să devină 
principalii protagoniști și ai edi
țiilor viitoare, animatori neo
bosiți ai mișcării noastre spor
tive de masă.

A. VELEA 
V. cAbulea

km : I. Stoian (Brașov) ; pio
niere, 1 km : Maria Toma 
(Brașov) ; eleve (15—19 ani), 
1,5 km : Georgeta Istrate 
(Argeș) ; elevi (15—19 ani),
3 km : I. Cojocaru (Brașov); 
băieți U.G.S.R., 4 km : I. Pe- 
tric (Brașov) ; fete, 3 km : 
Dida Antal (Harghita) : ti
neri, mediul rural : băieți,
4 km : Gh. Birsan (Harghi
ta) ; fete, 3 km : Sabina Cos
tea (Alba) ; băieți (coopera
ție), 4 km ; G. Benga (Bra
șov) ; fete, 3 km : Elena Le- 
haci (Suceava).

Concursul de sanie a de
semnat următorii campioni ; 
fete (11—14 ani) : Georgeta 
Dumitrescu (Prahova) ; fete 
(15—19 ani) : Sara Kopecsiri 
(Brașov) ; băieți (11—14 ani): 
M. Mardare (Brașov) : băieți 
(15—19 ani) : Gh. Scridon 
(Brașov).

La patinaj viteză Tușnad : 
fete 100 m : 1. Astrid Ștefani 
(județul Alba). 2. Camelia 
Rădulescu (Galați), 3. Marie- 
ta Paltan (Mureș). Băieți 
200 m : 1. Dan Vartolomei
(Brașov), 2. Iosif Buzdugan 
(Mureș), 3. Francisc Mikloș 
(Harghita).

A.S.A. Tirgu Mureș-Poli. Ti
mișoara 2—1 (1—0)
Mureșan (min. 33 și min. 46) 

a marcat cele două goluri ale 
gazdelor, iar Floareș (min. 53) 
a redus din handicap.

F.C. Constanța-Dinamo 0—0 
Rapid-S.C. Bacău 1—0 (1—0) 
Angelescu (min. 38) a marcat 

golul feroviarilor. In min. 58, 
Florin Marin a fost eliminat de 
pe teren, pentru lovirea, fără 
balon, a adversarului. Au pri
mit cartonașe galbene Sinău- 
ceanu (S C. Bacău) și Pop (Ra
pid).

CLASAMENTUL
Univ. Craiova 18 12 3 3 39-18 27
F.C. Constanța 18 9 3 6 30-18 21
F.C. Argeș 18 9 3 6 29-28 21
Steaua 18 8 4 6 22-17 20
Dinamo 18 8 4 6 24-20 20
U.T. Arad 18 9 2 7 21-20 20
A.S.A. Tg. Mureș 18 9 2 7 26-31 20
C.S.M. Reșița 18 6 7 5 26-23 19
Steagul roșu 18 7 3 8 19-16 17
Sportul stud. 18 8 1 9 26-23 17
Jiul 18 7 3 8 24-22 17
.,U“ Cluj
Poli Timișoara

18 7 3 8 . 15-16 17
IR 6 3 7 18-20 17

Rapid 18 6 4 8 18-23 tß
Petrolul 18 6 3 9 17-24 15
Poli. Iași 18 7 1 10 19-27 15
C.F.R. Cluj 18 5 3 10 29-35 n
S.C. Bacău 18 5 2 11 19-30 12

ACTUALI
TATEA 

PE SCURT
• In sala „Coubertin" din 

Paris au luat sfirșit, duminică, 
întrecerile turneului final al 
„Cupei campionilor europeni“ 
la volei (masculin). Trofeul a 
fost ciștigat de echipa Ț.S.K.A 
Moscova, care a obținut victo
ria in toate cele trei partide 
susținute. în ultimul joc, vo
leibaliștii sovietici au învins cu 
scorul de 3—2 (13—15. 15—5, 
15—9, 7—15, 15—11) echipa S.K. 
Leipzig. Echipa Dinamo Bucu
rești, care a avut o remarcabi
lă comportare in acest turneu, 
a ocupat locul doi, intrecind in 
ultima partidă cu 3—0 (15—3, 
15—5. 15—9) formația olandeză 
Blokker.

Clasamentul final : 1. Ț.S.K.A. 
Moscova — 6 puncte ; 2. Dina
mo București — 5 puncte ;
3. S.K. Leipzig — 4 puncte ;
4. Blokker — 3 puncte.

• Au luat sfirșit Întrecerile 
grupelor preliminare ale celui 
de-al 8-lea campionat mondial 
masculin de handbal. Selecțio
nata României a ocupat primul 
loc în grupa B și s-a calificat 
in grupa semifinală A, alături 
de echipele Poloniei, Ceho
slovaciei și Danemarcei. în pri
mul joc din semifinale, forma
ția României va întîlni marți, 5 
martie, la Halle, reprezentativa 
Danemarcei.

Pentru grupa semifinală B 
s-au calificat formațiile R.D. 
Germane, U.R.S.S., Iugoslaviei 
și Ungariei.

In ultima partidă din cadrul 
preliminariilor, echipa Româ
niei a întîlnit, la Schwerin, for
mația Suediei. După un meci e- 
chilibrat. in care scorul a fost 
favorabil pe rînd ambelor echi
pe, handbaliștii suedezi au ob
ținut victoria cu scorul de 20-18 
0-8).

Din nou golgeterul formației 
române a fost Ștefan Birtalan, 
care a înscris 9 puncte. Celelal
te goluri au fost marcate de 
Gațu și Kicsid (cite 3), Voina (2) 
și Tudosie.

Ultimele rezultate înregistrate 
în grupele preliminare : Grupa 
A : Cehoslovacia-R.F. Germania 
17—11 (6—7); Danemarca-Islan- 
da 19—17 (10-10); Grupa B:Po- 
lonia-Spania 21—15 (11—6); Gru
pa C: R.D. Germană-U.R.S.S. 
15—15 (7—4); Japonia-S.U.A.
29—18 (13—9); Grupa D: Iugo- 
slavia-Ungaria 21—18 (9—10);
Bulgaria-Algeria 23—16 (10—9).

• In etapa a 19-a a campiona
tului diviziei A tic baschet s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate ; masculin (locurile 1—6) : 
I.E.F.S.-Dinamo 77-99 ; Farul 
Constanța-Universitatea Cluj 
72-81 ; meciul Universitatea Ti- 
mișoara-Steaua a fost aminat ; 
locurile 7—12 : C.S.U. Galați- 
I.C.H.F. 91—81 : Politehnica 
București-Rapid 83-84 ; Voința 
Timișoara-Politehnica Cluj 56-58; 
feminin (locurile 1—6) : Rapid- 
Politehnica București 66-62 ; 
I.E.F.S.-Voința București 68-61 ; 
Universitatea Timișoara-Univer- 
sitatea Cluj 60-46 : locurile 7—12: 
Olimpia-Crișul Oradea 54-64 ; 
Universitatea Iași-Constructorul 
București 48-44 : Voința Tg. Mu- 
reș-Sănătatea Satu Mare 65-71.

• Peste 3 000 de spectatori au 
urmărit duminică la Casablanca 
meciul internațional de rugbi 
dintre echipele Marocului și Ro
mâniei, contînd pentru „Cupa 
Națiunilor“ — F.I.R A. Rugbiș- 
tii români au terminat învingă
tori cu scorul de 22—9 (4—6) 
prin punctele marcate de Mo- 
trescu (8), Durbac (4), Constan
tin (4). Fugigi (4) și Nica (2),
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j o

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

din întreaga țară au pus în vînzare bilete la 
odihnă pentru stațiunile de pe litoral, în serii 
de 12 zile, cu începere de la data de 14 r 

’ mai a.c.

De la această dată pînă la 15 iunie, tarifele 
sînt substanțial reduse față de perioada urmă
toare.

LI
Posesorii biletelor la odihnă obținute prin 

oficiile județene de turism beneficiază de re
ducere cu 50°'° la tariful de transport pe C.F.R.

Procurarea acestora se face la sediile tutu
ror oficiilor județene de turism din țară și la 
filialele întreprinderii de turism, hoteluri și 
restaurante din București.
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SEMNAREA DECLARAȚIEI COMUNE 
CU PRIVIRE LA VIZITA ÎN REPUBLICA 

SOCIALISTĂ ROMÂNIA A DELEGAȚIEI 
MIȘCĂRII POPULARE 

PENIRU ELIBERAREA ANGOLEI

Simbătă la amiază, la sediul 
C.C. al P.C.R., a avut loc sem
narea Declarației comune cu 
privire la vizita în Republica 
Socialistă România a delegației 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei.

Declarația a fost semnată de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, și Agostinlio 
Neto. președintele Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An
golei (M.P.L.A.).

La solemnitatea semnării au 
fost de față tovarășii Manea

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceausescu
? ?

Dragă tovarășe Neto,
Dragi tovarăși.

Aș dori să exprim satisfacția 
mea, a conducerii de partid și a 
poporului român pentru rela
țiile bune existente între Parti
dul Comunist Român și Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea An
golei în lupta pe care poporul 
angolez și Mișcarea Populară 
pentru Eliberarea Angolei o duc 
împotriva colonialiștilor, a do
minației străine.

Vizita delegației Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An
golei în România, convorbirile 
pe care Ic-am avut în aceste 
zile, reprezintă încă o expresie 
a acestor relații de colaborare 
și solidaritate. în Declarația pe 
care am semnat-o împreună 
acum, s-a dat expresie aprecie
rilor comune cu privire Ia dez
voltarea viitoare a acestei cola
borări, la un șir de probleme 
ale vieții internaționale. Aș dori 
și cu acest prilej să asigur 
Mișcarea Populară pentru Eli
berarea Angolei, delegația an
golezi aici prezentă și pe to
varășul Neto că Partidul Comu
nist Român, poporul român vor 
acorda și in continuare întregul 
lor sprijin luptei de eliberare

Cuvintul tovarășului Agostinlio Neto
Tovarășe Președinte,
Stimați conducători ai Partidu

lui Comunist Român,

Vă mulțumesc foarte mult 
pentru că, în aceste împrejurări 
solemne, reafirmați solidaritatea 
cu luptătorii din Angola, care 
luptă pentru a cuceri indepen
dența națională cit mai curînd 
posibil. Sîntem foarte fericiți 
de vizita pe care o efectuăm 
în România, de modul în care 
ne-ați primit, in care am dis
cutat problemele noastre, care 
ne-au permis să analizăm situa
ția noastră actuală. Sîntem mai 
convinși ca oricînd că condițiile 
internaționale și naționale sînt 
favorabile, foarte favorabile 
pentru lupta de eliberare a ță
rii noastre și a continentului 
nostru. Există indicii foarte cla
re cu privire la o anumită de
zorientare din partea inamicu

TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER 
S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALA

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România. tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, s-a înapoiat 
simbătă seara, in Capitală, ve
nind din R P. Ungară, unde, la 
invitația tovarășului Jeno Fock, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Ungare, a făcut o vizită oficia
lă de prietenie.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a fost insolit de tova
rășii Virgil Trofin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului interior, 
președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală 
românojjungară de colaborare 
economică. Rie Cișu. ministru 
secretar de stat la Ministerul 

Mănescu, Gheorghe Pană, Iile 
Verdeț, Lina Ciobanu, Dumitru 
Popescu, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Gere, 
Ștefan Andrei. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, general-co
lonel Ion Coman, Ghizela Vass, 
Teodor Marinescu, membri ai 
C.C. al P.C.R., Constantin Va- 
siliu. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Au participat membrii dele-' 
gației Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei : Paiva Ma- 
ealhaes Francisco si Jose Con
desse, membri ai Comitetului Di- 

națională din Angola așa cum 
vom acorda un sprijin activ 
tuturor mișcărilor de eliberare 
națională din Africa și de pe 
alte continente.

Ținînd seama de marile trans
formări care au loc pe plan in
ternațional, de intensificarea 
luptei popoarelor, a maselor 
populare pentru o politică nouă, 
de egalitate și respect între na
țiuni, avem convingerea că sini 
create condiții mai bune pentru 
desfășurarea cu succes a luptei 
de eiiberare națională în Ango
la precum și a luptei pe care o 
duc alte mișcări de eliberare na
țională.

Fără îndoială că desfășurarea 
cu succes a luptelor de eliberare 
națională, schimbările pe plan 
internațional, presupun întări
rea colaborării și unității tutu
ror forțelor antiimperialiste atit 
pe plan național, cit și pe plan 
internațional. Pornind de la aces
te considerente, Partidul Comu
nist Român se pronunță în mod 
ferm pentru întărirea acestei co
laborări, consideră că trebuie să 
se acționeze cu hotărîre pentru 
unitatea forțelor naționale anti
imperialiste, progresiste, din fie
care țară, pentru întărirea cola
borării și solidarității forțelor 

lui. Inamicul a simțit forța 
luptei noastre și trebuie să pro
fităm de această situație pentru 
a întări și mai mult acțiunea 
noastră în toate domeniile — 
este vorba de domeniul poli
tic, militar și de alte domenii.

Sîntem încredințați de sprijinul 
dumneavoastră, de sprijinul ță
rilor socialiste, al forțelor pro
gresiste din lume pentru a ajun 
ge Ia victorie.

Firește, o condiție foarte im
portantă a victoriei este întări
rea unității forțelor naționale. In 
prezent, noi sîntem foarte con
vinși de acest adevăr și vom 
acționa, fără îndoială, pentru ca 
această unitate să se înfăptu
iască Ia noi cit mai curînd cu 
putință. Noi am luptat și acti
vat pentru unitate încă de la în
temeierea mișcării noastre și 
vom continua să mergem pe a- 
cest drum. Firește, inamicul fo-

Industriei Chimice, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, de consilieri 
și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Rădulescu, llie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas. Pe
tre Lupu, Dumitru Popescu, 
Constantin Băbălău, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, alte persoane 
oficiale.

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

rector al Mișcării, comandant 
Ananias Escorcio, Diandegue 
Jose, șeful secției administrative 
a M.P.L.A., precum și Antonio 
Franca și Maria Mambo, repre
zentanți permanenți ai M.P.L.A. 
la București.

După semnarea Declarației, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Agostinbo Neto și-au strîns cu 
căldură mîinile, s-au îmbrățișat 
prietenește și au rostit scurte a- 
locuțiuni. (Textul Declarației 
comune a fost publicat în zia
rele care au apărut ieri).

progresiste, antiimperialiste pe 
plan internațional.

Avem deplina convingere că, 
acționind unite și cu fermitate, 
forțele progresiste antiimperia
liste vor putea obține victorii 
tot mai mari, atit pe plan na
țional cit și pe plan internațio
nal. Sîntem convinși că într-un 
viitor nu prea îndepărtat po
porul angolez își va cuceri in
dependența națională, se vor 
crea coudiții pentru a trece la 
dezvoltarea sa economico-socia- 
lă independentă. Știm că în a- 
ceastă luptă Mișcarea Populară 
pentru Eliberarea Angolei are un 
rol deosebit de important și ii 
dorim succes deplin.

Vă urăm dumneavoastră, tu
turor luptătorilor pentru inde
pendența națională angoleză suc
cese tot mai mari 1 Urăm po
porului angolez să obțină inde
pendența spre a putea trece Ia 
dezvoltarea economico-socială 
de sine stătătoare !

Urăm să se dezvolte continuu 
colaborarea și solidaritatea din
tre Partidul Comunist Român și 
Mișcarea Populară pentru Eli
berarea Angolei, dintre popoa
rele noastre 1 (Aplauze) 

losește uneori forme foarte 
subtile pentru a dezbina, pentru 
a diminua, a fragmenta forțele 
care luptă — fie pe plan interna
țional, fie Ia nivel național. Vi
gilența militanților noștri, vigi
lența pe plan internațional ne 
va ajuta să vedem care sînt for
țele reale și care sînt forțele fal
se introduse împotriva noastră 
de către dușman.

Doresc să vă felicit pentru 
succesele obținute de către na
țiunea dumneavoastră în dome
niul dezvoltării țării, pentru 
construirea României socialis
te, care este una dintre cele mai 
importante baze de sprijin pen
tru lupta noastră de eliberare.

Nu ascundem profunda noas
tră prietenie și profunda noastră 
solidaritate cu poporul român, 
cu Partidul Comunist Român și 
cu dumneavoastră, stimate tova
rășe Ceaușescu. (Aplauze)

Părăsind teritoriul R.P. Un
gare, de la bordul avionului, to
varășul Ton Gheorghe Maurer 
a adresat o telegramă tovarășu
lui Jeno Fock în care se spune: 
îmi exprim din nou convinge
rea că întîlnirile și convorbirile 
pe care le-am avut în timpul 
vizitei oficiale de prietenie in 
Republica Populară Ungară vor 
contribui la dezvoltarea și adiu- 
cirea continuă a relațiilor fră
țești dintre țările și popoarele 
noastre.

(Comunicatul cu privire la vi
zita președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
în R.P. Ungară a apărut în zia
rele de ieri).

Sub auspiciile „Fundației 
europene Dragan“, simbătă 
seara a avut loc, în sala ma
re a Noului Centru de Cul
tură din capitala Greciei, 
inaugurarea unei expoziții 
reprezentative de carte ro
mânească. Alături de opere 
beletristice clasice și con
temporane, standurile expo
ziției facilitează publicului 
atenian contactul nemijlocit 
cu un număr important de 
lucrări de știință și artă pe
riodice, reproduceri și gra
vuri, discuri și casete cu mu
zică românească, artizanat, 
fotografii turistice și isto
rice, timbre editate în Repu- 
plica Socialistă România,

In mod deosebit reține a- 
tenția publicului standul cen
tral, consacrat operei și per
sonalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care sînt ex
puse edițiile românești, pre
cum și numeroasele ediții 
apărute în străinătate din 
lucrările președintelui Con
siliului de Stat al României.

...... .

Londra: necunoscutele 
postelectorale

Lovitură de teatru în 
alegerile britanice ? S-ar 
părea că nu-i vorba de 
nici o surpriză. Chiar da
că rezultatele finale au 
contrazis sondajele de 
opinie publică (fenomen 
ce tinde să devină tradi
țional în insulele brita
nice îndemnînd la o pru. 
dență cel puțin egală cu 
cea pe care ți-o solicită 
un buletin meteorologic) 
faptul că nici unul din 
partidele angajate în 
bătălia electorală n-a 
izbutit să dobîndească 
majoritatea absolută 
confirmă un impas poli
tic pe care observatorii 
londonezi îl semnalaseră 
în ultimele zile,

P
e scurt, s-ar părea 
că verdictul urne
lor ar putea fi sin
tetizat în acest fel

1) conservatorii 
n-au reușit să e- 

vite o certă înfrîngere :
2) laburiștii n-au cîștigat a- 

legerile :
3) liberalii nu și-au văzut pe 

deplin împlinite speranțele deși 
cele 6 058 713 voturi pe care le-au 
recoltat înseamnă cea mai 
bună performanță a lor din ul
timele consultări electorale.

O zi friguroasă, cu ploaie și

R.D. VIETNAM. - Fabrica de cărămizi și țigle Tan Xuyen, provincia Ha Boc, construită 
cu ajutorul specialiștilor români, se află în probe de producție.
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• LA PHENIAN au început 
convorbirile dintre Kim Ir Sen, 
președintele R.P.D. Coreene, și 
Houari Boumediene, președin
tele Consiliului Revoluției, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Algeriei, aflat în vizită în 
R.P.D. Coreeană.

• CEA MAI MARE CATAS
TROFĂ AERIANĂ

o UN AVION „DC-10" al com
paniei „Turkish Airlines“, cu 
334 de pasageri la bord și cu 
un echipaj de 11 persoane, s-a 
prăbușit, duminică, în pădurea 
Ermenonville din nord-estul Pa
risului, cîteva minute după ce 
decolase de pe aeroportul Orly 
din capitala Franței, îndreptîn- 
du-se spre Londra. Potrivit a- 
genfiilor de presă, aparatul ple
case din Istanbul cu 280 de pa

Aniversarea Partidului 
Socialist Desturian din Tunisia

în Tunisia a avut loc simbătă 
cu ocazia celei de-a 40-a ani
versări a creării Partidului So
cialist Desturian, o ceremonie 
solemnă, în prezența lui Habib 
Bourguiba, președintele P.S.D., 
președintele Republicii Tuni
siene, a altor conducători de 
partid și de stat, precum și a 
numeroase delegații de peste 
hotare.

Din partea Partidului Co
munist Român, la festivități 
participă tovarășul Florian 
Dănălache, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
care a transmis, cu acest prilej, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, un mesaj de salut, urări de 
sănătate și de noi succese în 
activitatea desfășurată pentru 

zăpadă, n-a împiedicat o largă 
participare la vot. In privința 
aceasta se pare că „mașinile po
litice“ ale partidelor au funcțio
nat bine aducînd la urne pe cei 
ce ar fi putut fi descurajați de 
vremea urîtă. Reportajele con
stată că decanul alegătorilor 
britanici a fost un domn ajuns 
la respectabila vîrstă de 110 ani : 
Frederick Butterfield. Cel mai 
tînăr alegător a fost o fată — 
Patricia Chappell — care și-a 
sărbătorit al 18-lea an de viață 
prezentindu-se la urne. Patricia 
s-a născut la 28 februarie 195G, 
cu zece minute înainte de mie
zul nopții...

Despuierea urnelor a prile
juit o strînsă cursă de urmărire 
intre conservatori și laburiști. 
Cinci premierul Heath a apelat 
la formula alegerilor anticipate, 
el a sperat că va izbuti să ob
țină o majoritate confortabilă. 
Greva minerilor i s-a părut cel 
mai bun prilej de a Iovi in la
buriști. Greutățile economiei 
engleze au fost atribuite intran
sigenței „gulerelor negre“ și la
buriștilor care îi susțin. Dar a- 
ccștia au purtat bătălia pc un 
teren incomod pentru guvern : 
inflația, șomajul, creșterea galo
pantă a prețurilor, reducerea 
drastică a săptămînii de lucru 
cu amputarea salariilor. Or, a- 
cesta este punctul nevralgic al 
guvernării conservatoare. O de
monstrează în modul cel mai 
concludent chiar statisticile ofi
ciale. Duelul dintre conserva
tori și laburiști a prilejuit re
venirea in forță pe arena poli
tică a liberalilor. Ei au colecta! 
voturile tuturor nemulțumiților 
de cele două partide. Sistemul 
electoral britanic i-a împiedicat, 
însă, pe liberali să obțină în 
Camera Comunelor o reprezen
tare proporțională cu numărul 
voturilor primite (19,3 la sută).

Deci, nici conservatorii și nici 
laburiști n-au suficiente man

sageri la bord, o parte a acesto
ra debareînd la Paris. Alte 216 
persoane — în majoritate en
glezi și japonezi și un număr 
restrîns de cetățeni francezi- — 
s-au urcat la bordul aparatului 
pe aeroportul Orly.

Imediat după prăbușirea a- 
vionului, autoritățile franceze 
au declanșat operațiunea de sal
vare „Orsec“, dar, la cîteva ore 
după catastrofă, surse oficiale 
au declarat că nu există nici un 
supraviețuitor. Cauzele acciden
tului, considerat ca cel mai 
mare din istoria aviației civile, 
nu au fost stabilite.

• VIOLENȚA DIN IRLANDA 
DE NORD

Recrudescența valului de vio
lență în Irlanda de Nord, gene

prosperitatea poporului tuni
sian.

Mulțumind pentru mesajul 
transmis, președintele Habib 
Bourguiba a transmis, la rîn- 
dul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului 
român urări de noi victorii in 
lupta sa pentru edificarea unei 
noi societăți.

Totodată, tovarășul Florian 
Dănălache a înmînat președin
telui Partidului Socialist Destu
rian, mesajul de salut din par
tea C.C. al P.C.R. cu prilejul 
împlinirii a 40 de ani de la crea
rea P.S. Desturian.

în cuvîntarea pe care a ros
tit-o cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a P.S. Desturian, 
președintele Bourguiba a evocat 
principalele momente din lupta 
poporului tunisian pentru do- 
bîndirea independenței, 

date parlamentare pentru a pu
tea guverna fără grijă. Pentru 
prima dată Anglia va avea un 
guvern minoritar — con
servator sau laburist — un gu
vern care va depinde de 
voturile liberale și ale di
verselor grupări marginale. 
Este o situație inedită in viața 
politică britanică. Laburiștii 
s-au declarat gata să formeze 
un asemenea guvern. Conserva
torii nu sint, totuși, dispuși să 
părăsească puterea. Ei iau în 
considerare posibilitatea de a 
forma o echipă care să se spri
jine pe liberali. Aceștia nu ex
clud o asemenea posibilitate. In 
aceste condiții, in pofida înfrîn- 
gerii și a faptului că nu dispun 
decît de 296 mandate (laburiștii 
301), conservatorii au șanse 
să-și continue guvernarea. Dar 
unele zvonuri pretind că s-ar 
putea ca actualul premier Heath 
să abandoneze reședința din 
Downing Street 10, cedîndu-i lo
cul Iui William Whitelaw, con
siderat „omul forte" al conser
vatorilor, de numele căruia sini 
legate progresele în soluționarea 
conflictului din Ulster, „Con
servatorii n-au spus încă ulti
mul lor cuvînt“ — constată 
FRANCE PRESSE. Ca și libera
lii. Oricum, agenția pariziană 
observă că „un guvern minori
tar nu este în mod cert ceea ce 
are nevoie în prezent Marea 
Britanie, confruntată ca șl alte 
țări occidentale, și chiar mai 
mult, cu una din crizele cele 
mai dificile din istoria sa și în 
orice caz de după război“. Se va 
recurge oare la un nou scru
tin ? Ideea nu este nici ea ex
clusă.

Prima reacție clară s-a înre
gistrat în City, unde la bursă 
s-au consemnat căderi spectacu
loase ale cursului acțiunilor. Lu
mea oamenilor de afaceri nu-și 
ascunde neliniștea...

EUGENIU OBREA

rată de alegerile pentru Came
ra Comunelor, care, după cum 
se știe, au dat cîștig de cauză 
reprezentanților comunității pro
testante (din cele 12 mandate în 
Parlamentul de la Westminster 
care au revenit candidaților 
partidelor provinciei, 11 au fost 
cîștigate de protestanți și unul 
de catolici), a făcut cea de-a 
962-a victimă. După moartea, în 
noaptea de joi — data alegeri
lor — a unei persoane civile, 
simbătă după-amiază, un polițist 
a fost împușcat pe o stradă 
aglomerată de la periferia Bel- 
fastului.

Numai de la începutul acestui 
an, în frămîntata provincie bri
tanică și-au pierdut viața 32 de 
persoane.

• LA HOTELUL Nova Park 
din Ziirich a avut loc o confe
rință de presă cu privire la dez
voltarea turismului în Româ
nia. în fața a numeroși ziariști, 
scriitori, șefi de birouri de voiaj, 
reprezentanți ai municipalității

n amurg, Ia Rabat, culorile devin mal intense, 
scoțînd și mai mult în relief contururile geome
trice ale peisajului. Ruinele bătrînului templu, 
cu turnul Hassan, cu bijuteria de arabescuri în
crustate în marmură, lemn exotic și aur — care 
este Mauzoleul lui Mahommed al V-lea — la ora

crepusculului, își îmbracă mantii fastuoase, scăldate în soa
rele dulce și blînd al Mediteranei ; faldurile umbrelor urcă 
ușor spre Agdal, spre Salé, pînă departe spre cheiurile por
tului, spre zidurile medivale, tăiate pe alocuri de largile 
bulevarde.

Locuri cu adinei rezonanțe în istoria mai veche și mai noua 
a Marocului se regăsesc, dîndu-și parcă întîlnire la momentul 
cînd ziua cedează obosită, locul nopții, într-un spectacol unic.

în jocul luminilor, dincolo de vuietul din ce în ce mai surd 
și tăcut al circulației, de hărmălaia veșnic nepotolită din lu
mea portului, de parfumurile vegetației luxuriante, zidurile 
clădirilor — cele mai noi purtîndu-și semețe siluetele mo
derne — certifică aceeași perpetuă năzuință a oamenilor de 
a-și depăși înaintașii. Aici, un crenel ros de cariile timpului, 
în vecinătate, Sheherezada, noul hotel, ceva mai departe o 
veche moschee, în apropierea ei, un modern liceu, o casă de 
cultură. La Rabat, albul clădirilor poartă amprenta dorinței 
de a lăsa, în scurgerea anilor, edificii semnificative. Și, pen
tru a întări o asemenea afirmație, un popas la noua Casă 
de cultură a tineretului din Agdal — unul din cartierele ca
pitalei marocane...

Un corp de clădire, cu mai multe etaje, cu tencuială proas
pătă încă. Sus se află sediul Inspectoratului pentru tineret 
și sport din Rabat. La parter, străbatem sala de teatru, cu 
o capacitate de cinci sute de locuri, biblioteca, holul unde vor 
fi amenajate expoziții. Aflăm că în 1974 aici se va organiza 
festivalul de teatru pentru amatori. începuse deja selecția 
celor mai reprezentative echipe ce se vor produce în vara 
acestui an pe scena Casei de cultură de Ia Agdal. Acest obi
ectiv social-cultural era al 75-lea dat in folosințâ in anii de 
după dobindirea independenței. Cînd ișl va începe activitatea 
la întreaga capacitate, în spațiile disponibile vor funcționa

Agdal-Salé

cercuri speciale, avtnd drept obiectiv pregătirea cadrelor ne
cesare economiei și culturii marocane, promovării în viața 
socială și politică a femeii, popularizarea tradițiilor culturale, 
difuzarea prin conferințe, simpozioane și seminarii a unor 
cuceriri ale științei și tehnicii.

Factorii de răspundere din Ministerul tineretului, sportului 
și asigurărilor sociale ne-au vorbit de eforturile și realiză
rile îndreptate spre ameliorarea și diversificarea activităților 
de tineret, pentru dezvoltarea aptitudinilor prin acțiuni edu
cative. In acest sens, s-au operat în ultima perioadă modifi
cări în conținutul programelor acestor case ale tineretului, 
urmărindu-se o mai bună ancorare a lor In realitățile socie
tății marocane. Au fost create circa 30 de ateliere destinate 
a contribui la „preformarea profesională a tineretului“ în 
diferite meserii. In vederea asigurării cu cadre de animatori 
necesare coordonării activității in departamentele și institu
țiile subordonate ministerului, au fost alocate importante fon
duri financiare pentru construcția — la Sale — a unui mare 
centru de pregătire. Am parcurs pe inserat șantierul acestui 
centru. O parte a lucrărilor erau deja încheiate, clădirile 
moderne adăpostind clase bine echipate, cluburi și biblio
teci, cantine și dormitoare. încă din cursul anului trecut in 
aceste spații s-au organizat primele cicluri pentru perfecțio
narea cadrelor. Terenuri de sport, o sală de gimnastică, un 
bazin de înot vor putea completa paleta pregătirii multila
terale a viitorilor cursanți. Casele de cultură ale tineretului, 
alături de alte instituții de acest gen, întregesc imaginea unor 
constante preocupări menite a pune la dispoziția tineretului 
căi și mijloace în vederea pregătirii pentru viață, pentru a 
răspunde cit mai bine necesităților legate de dezvoltarea 
economică, socială și culturală a Marocului.

In amurg, ia Rabat, culorile devin mai intense. Clădirile, 
cu zidurile ridicate in cîțiva ani, ies și mai mult în relief, 
subliniind parcă simbolul noului, al dorinței de progres și 
civilizație.

IOAN TIMOFÎE

TURNEUL LUI H. KISSINGER
ÎN ORIENTUL APROPIAT

Secretarul de stat american, 
Henry Kissinger, și-a încheiat, 
duminică, vizita oficială în ca
pitala iordaniană — ultima eta
pă a celui de-al patrulea turneu 
întreprins în Orientul Apropiat 
după luna octombrie 1973. Con
vorbirile sale cu regele Hussein 
al Iordaniei, desfășurate în pre
zența prințului moștenitor Has- 
san .și a premierului Zeid Rifai, 
au fost consacrate, în special, e- 
xaminării unor aspecte ale si
tuației actuale din Orientul A- 
propiat, precum și unor proble
me privind relațiile bilaterale. 
Potrivit agenției United Press 
Internațional, care citează surse 
guvernamentale iordaniene, a 
fost discutată, între altele, pro-

Zürich, Hie Voicu, prim-adjunct 
al ministrului turismului, a vor
bit despre condițiile și facilită
țile ce se acordă turiștilor în 

'România.

• POLUARE ÎN MEDITERANA

• EXPERȚI din 14 state me
diteraneene au conferit la Roma 
asupra modalităților de comba
tere a poluării bazinului. Reu
niunea a avut loc sub auspicii
le Organizației Națiunilor Uni
te pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.). Delegații au 
constatat că gradul de poluare 
a Mării Mediterane constituie 
în prezent o serioasă amenința
re la adresa vieții marine și a 
resurselor ei piscicole. Ei au 
subliniat necesitatea elaborării 
unor convenții internaționale 
pentru controlul deversărilor de 
substanțe poluante și au căzut 
de acord asupra unei serii de 
principii pe care aceste docu
mente ar trebui să le includă. 

blema dezangajării forțelor ior
daniene și israeliene de-a lun
gul rîului Iordan.

Un purtător de cuvînt al 
O.N.U., a declarat, la Cairo, că 
forțele israeliefle .au evacuat, 
duminică, ultima zonă deținută 
pe malul de est al Canalului 
Suez, predînd controlul asupra 
acesteia forțelor de urgență ale 
Națiunilor Unite — transmite 
agenția United Press Interna
țional. El a menționat că trupele 
egiptene vor intra în această 
zonă în cursul zilei de luni, la 
ora 04,00 Gmt.

Pe de altă parte, la Tel Avlv 
s-a anunțat că trupele israeliene 
vor ocupa, luni, noile lor poziții 
în Sinai, situate la aproximativ 
20 kilometri de Canalul Suez 
încheindu-se, astfel, cu o zi mai 
devreme decît era prevăzut, ul
tima fază a dezangajării forțe
lor egiptene și israeliene.

• LA „PALAZZO CAFA- 
RELLl“, situat pe Via Con- 
dolti, una din cele mai vechi 
străzi ale Romei, a fost dez
velită o placă comemorativă 
închinată amintirii scriitoru
lui și diplomatului român 
Duiliu Zamfirescu, care a lo
cuit aici intre anii 1895-1905. 
Printre cei prezenți Ia cere
monia organizată cu acest 
prilej se aflau Alberto di 
Scgni, viceprimarul Romei, 
asesori și consilieri comu
nali. personalități de frunte 
ale vieții culturale din capi
tala Italiei, membri ai amba
sadei și ai Bibliotecii ro
mâne.

Figura lui Duiliu Zamfi- 
rescu a fost evocată de vi
ceprimarul Romei și de am
basadorul României in Italia, 
Iacob Ionașcu.
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