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Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Adeziune totală, satisfacție deplină față de

rezultatele vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu

în Liberia, Argentina și Guineea

0 NOUA CONTRIBUȚIE ISTORICA
LA PROMOVAREA IDEILOR RACII

SI COLABORĂRII INTRE POPOARE
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Din toate colțurile țării continuă să sosească, 
pe adresa Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a secretarului general al partidu
lui, telegrame prin care oamenii muncii aprobă 
din toată inima rezultatele remarcabile, de im
portanță istorică, ale vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în Li
beria, Argentina și Guineea. Pătrunse de căldură

însoțindu-vă permanent cu 
inima și gîndul — se spune în 
telegrama trimisă de Comitetul 
județean Buzău al P.C.R. — am 
urmărit cu deplină satisfacție 
activitatea neobosită pe care ați 
desfășurat-o și ne mîndrim că 
țara noastră este apreciată pre
tutindeni, că se bucură de res
pect și autoritate cum nu s-a 
bucurat niciodată pînă acum, 
datorită politicii clarvăzătoare, 
marxist-leniniste, promovată de 
partidul nostru, de dumneavoas
tră personal, și apreciem că re
zultatele obținute prin tratatele

încheiate reprezintă o contribu
ție valoroasă la cauza păcii, a 
înaltelor idealuri umaniste, de 
progres și prosperitate, pe care 
partidul și statul nostru le pro
movează cu consecvență în rela
țiile internaționale.

Aprobind pe deplin rezultatele 
fructuoase ale vizitei în Argen
tina și țările de pe coasta de a- 
pus a Africii, vă asigurăm, iu
bite tovarășe secretar general, că 
vom face totul pentru a îndepli
ni exemplar sarcinile economice 
ce ne revin, că vom lua cele 
mai potrivite măsuri politice și

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

Angajamentele
se îndeplinesc

Ol exemplar
întreprinderea

de utilaj petrolier - Tîrgoviște

La începutul acestui an, între
prinderea de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște — unitate decorată 
cu Ordinul; Muncii clasa I și 
care și-a serbat anul trecut 
centenarul — lansa o chemare 

• la întrecere către toate între
prinderile producătoare de uti
laje tehnologice din țară. In 
cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei și a 
Congresului al Xl-lea al P.C.R., 
colectivul acestei unități se an
gaja, printre altele, să depășeas
că, in 1974, prevederile planului 
Ia producția marfă cu 5 milioa
ne lei, iar Ia export cu 1,2 
milioane lei valută, să asimileze 
peste plan prototipul remorcii 
de 100 tone, să atingă^ cu două 
luni mai devreme față de ter
menul planificat parametrii 
proiectați in studiul tehnico- 
economic de dezvoltare a uzinei, 
să sporească indicele de utiliza
re a timpului de lucru al mun
citorilor de la 95 la 97 la sută, 
să realizeze prin autoutilare uti
laje ce trebuiau importate, eco
nomisind in acest fel peste 2,5 
milioane lei valută ctc.

Care este, acum, stadiul înde
plinirii acestor angajamente și, 
mai ales, care este contribuția 
organizației U.T.C. — 1 850 de 
membri — Ia realizarea obiecti
velor ce stau în fața întreprin
derii tîrgoviștene ?

Bilanțul lunilor ianuarie și fe
bruarie este rodnic : la citeva 
dintre cele mai importante sor
timente de produse depășirile 
sînt mai mari în raport cu pre
vederile planului. Astfel, au 
fost produse in plus 396 perechi 
de racorduri speciale, destinate 
industriei petroliere, armături 
industriale în valoare de 955 000 
lei, 5 remorci de 12 tone și una 
de 80 de tone. De asemenea, în 
cadrul efortului de autoutilare, 
au fost fabricate în primele două 
luni utilaje în valoare 
lei, ceea ce depășește 
valoarea planificată a 
In acest interval.

Și în ceea ce privește creș
terea calității produselor — fapt 
de o deosebită importanță, dată 
fiind ponderea mare a exportu
rilor întreprinderii — s-au luat 
măsuri menite să asigure men-

PETRE JUNIE
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Ambasadorul Statelor
ale Americii

în ziua de 14 martie a.c., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Harry G. Barnes jr. 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare in calitate de amba- 

extraordinar și plenipo- 
al Statelor Unite ale

Americii în Republica Socialistă 
România.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială, prie
tenească cu ambasadorul S.U.A., 
Harry G. Barnes jr.

amiază, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Elveției la București, Alfred

• Ambasadorul Elveției

Unite

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătqscu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe. Au fost, de 
asemenea, prezenți membri ai 
Ambasadei S.U.A. la București.

ierea misiunii sale în țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Sub semnul
mobilizatoarei

chemări a
Conferinței
cadrelor de

și sentimente patriotice, telegramele sintetizează 
profunda recunoștință a întregului popor pentru 
eforturile stăruitoare pe care secretarul general 
al partidului le depune neobosit pentru promo
varea și afirmarea principiilor politicii ex
terne a partidului și statului nostru, de pace și 
colaborare în lume

organizatorice în vederea înfăp
tuirii programului trasat de Con
ferința pe țară a cadrelor din 
unitățile agricole de stat și co
operatiste, convinși fiind că 
muncim pentru binele și fericirea 
poporului.

Telegrama Comitetului jude
țean Harghita al P.C.R. subli
niază, la rîndul ei : Urmărind 
cu sentimente de dragoste și 
profundă satisfacție, alături de 
întregul nostru popor, fructu
oasa vizită pe care ați între
prins-o, mult iubite și stimate

tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Liberia, Argenti
na și Guineea, gîndurile oame
nilor muncii din județul Har
ghita v-au însoțit, ca întotdeau
na, și în acest itinerar al păcii, 
prieteniei, colaborării intre po
poare.

Vedem și în această vizită o 
expresie concludentă a pre
țioasei contribuții a partidului 
și statului nostru, a dumnea-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Bătălia recoltelor acestui an continuă cu toate forțele. Reparate din timp, tractoarele și semănă
toarele funcționează ireproșabil, nu-și contenesc activitatea de dimineață pină seara punind sub 
brazde sămînța curată. Tinerii mecanizatori sînt în fruntea acestei bătălii. Hotărîți să întimpine cu 
succese remarcabile cele două mărețe evenimente din viața partidului și poporului nostru — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și Congresul al Xl-Iea al partidului — ei nu-și precupețesc nici un 
efort pentru a-și îndeplini exemplar sarcinile ce le revin în campania agricolă ce a început.

Foto : GH. CUCU

conducere din
agricultură

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ 
LA COTA CELEI MAI ÎNALTE EXIGENTE
îi spunem șoferului să 

oprească. Ieșiți din cușca 
metalică, ochii și plămi- 
nii uoțti’i inghit minunea 
de afară. Albastru de fla
cără, cerul la care visea
ză țăranii și pictorii și-a 
deschis poarta altui ano
timp.

„Mă grăbesc, tovarăși, 
ne izbește, capitonată, vo
cea șoferului“. Da, să tre
cem la ale noastre, noi 
nu sîntem pictori și, din 
nou în cutia umblătoare, 
nu mai scoatem nici o 
vorbă în direcția condu
cătorului auto.

După cîtva timp, în 
dreapta drumului, un 
convoi de căruțe apărut 
de nu se știe unde, se 
desfășoară în evantai și, 
de aproape, vedem oa
meni descărcînd necesa
rul gunoi de grajd. Ceva 
mai incolo, alții insămîn- 
țează „trifoi cu patru foi, 
că doar lapte nu i-am 
dat să sugă pămîntului 
ăsta, zise plin de impor
tanța lui de brigadier, 
tovarășul Poenaru Ion. 
100 de hectare punem, 
trifoi altoit cu năduf, in 
vara trecută I-a pîrjolit 
soarele, să rupă gura 
coasei, că de nu, îmi dau 
demisia“.

îi aducem la cunoștin
ță tovarășului Blaga 
Gheorghe, președintele 
cooperativei din Gepiu, 
„hotărîrea“ brigadierului. 
„Dacă ați fi văzut cum 
se ofilea aerul vara tre-

cută... Și, totuși, am dat 
30 lei la normă ; în plan 
era 23. Dacă in secată au 
ieșit banii ăștia, ii scoa
tem noi acum și din pia
tră seacă. Eu vară de tot 
fără apă, n-am apucat, 
așa că dăm peste 30 ; de, 
sintem și mecanizați și 
ne arată două graifere

șice —, de miine insămin- 
țăm cartofi timpurii, „ga
ta, . Cimpean ?“, avem cu 
cine munci, da’ cel mal 
prețios e bobul de apă 
din sol, pe care l-am 
mingîiat cu discu și gra
pele, să nu-1 fure vîntul. 
încolo, eu asta am avut 
de spus“.

astea primesc sămînța de 
cartofi și mecanizatorul 
Ștefan Senkb a șl intrat 
cu mașina de cultivat pe 
primul din cele patruzeci 
de hejjare pregătite din 
timp.

O luăm, apoi, peste tar
lale, pantofii „intră“ în 
arătură și-i pozăm pe

Raid în județul Bihor Gnu
bogat cu bob curat

care încarcă remorci. 
Respectivele graifere sint 
în ochii noștri, am făcut 
și poze, dar președintele 
ni le arată așa, pentru 
orice eventualitate.

Este ora 13,30 și meca
nizatorii Micău Gheorghe, 
Cîmpean Mihai, Pali 
Dănilă înainte de a face 
ultimul transport pe cele 
114 hectare destinate sfe
clei de zahăr, pozea
ză obiectivului, vădit 
încurcați.

„Tot pămîntul e îngră
șat, ca să vă răspund la 
interviu ;
rată

I-----------------------
Utecistul Gheorghe Ungurea- 
nu, strungar în secția meca
nică ușoară a întreprinderii 
de utilaj petrolier din Tîr- 

goviște.

reporter CINE SE OCUPĂ
în anchetă DE UCENICI?

© Un caz ieșit din comun la întreprinderea de autocamioane din Brașov : instruirea viitorilor 
muncitori încredințată unui individ pus pe căpătuială • O întrebare pentru membrii comitetului 
U.T.C. : dumneavoastră ce știți despre cei mai tineri tovarăși de muncă ?

De ani de zile, la întreprin
derea de autocamioane din Bra
șov se practică calificarea la lo
cul de muncă a unor tineri pen
tru meseria de turnător — me
serie grea și pretențioasă care 
reclamă cunoștințe profesionale 
temeinice și prin care se urmăreș
te în mod deosebit stabilitatea 
muncitorilor. Odată cu legife
rarea noilor forme de calificare 
a ucenicilor în întreprinderi, a- 
ceastă activitate s-a intensificat, 
trecînd în cadrul grupului șco
lar respectiv, și realizîndu-se cu 
concursul secțiilor productive.

Peste 100 de ucenici turnători 
din întreprinderea de autocami
oane au fost încredințați în gri
ja instructorului Alexandru An- 
ghel, fost muncitor cu calificare

superioară, care s-a oferit singur 
pentru munca respectivă. Ani de 
zile, lui Anghel i s-a acordat o 
libertate deplină de a dispune de 
forța de muncă a ucenicilor, de 
a-i repartiza în ateliere după 
cum considera că este bine; 
un sondaj recent efectuat de 
către conducerea secției a scos 
însă la iveală faptul că instruc
torul nu putea să dea socoteală 
de prezența ucenicilor la locuri
le de muncă repartizate și că, 
de fapt, în turnătorie nu erau 
prezenți atîția ucenici câți erau 
pontați pe fișe.

Această constatare, deși tardi
vă, a fost binevenită, mai ales 
că de atunci prezența ucenicilor 
și activitatea lor a fost controla
tă și de către maiștrii din ate-

liere. Și cu acest prilej s-a con
statat că instructorul Anghel, în 
care timp de cinci ani s-a pus 
încredere deplină „organiza" ac
tivitatea ucenicilor în așa fel in
cit aceasta să-i aducă în primul 
rînd Iui, și nu întreprinderii, fo
losul scontat.

Maistrul Andrei Kapitany, i-a 
surprins de pildă pe ucenicii Ion 
Cătană și Gheorghe Pieptene, a- 
vînd asupra lor fișe de pontaj 
ale unor colegi plecați în vacan
ță. S-a controlat dacă plecarea 
lor a fost făcută cu îndeplinirea 
formelor legale, adică pe bază 
de cerere. Cererile însă lipseau 
și, deci, ucenicii figurau ca fiind 
prezenți și ca efectuînd lucrări 
productive, iar fișele lor erau 
pontate fraudulos.

Dealtfel, pontatoarea Elena 
Grigore, avusese multe discuții cu 
Anghel pe tema pontajelor nere
glementare semnate de maistru, 
care însă i-a dat dispoziție să 
execute plățile, motivînd absența 
unor ucenici prin faptul că aceș
tia lucrează în alte părți.

Organele controlului financiar 
intern au cercetat documentele 
respective și s-a constatat că, 
încă din 1971, existau falsuri fă
cute de Anghel în foile de pon
taj ale ucenicilor plecați în va
canță pe loturi eșalonate, iar 
prejudiciul care a fost adus u- 
zinei pe această cale se ridică

ADINA VELEA
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sămînța, cu-
— nu mai luăm ori-

Plecăm. Motorul mași
nii latră sterp deasupra 
cîmpiei tăiată de tractoa
re cu discuri și grape și 
remorci. Deși nu cred să 
ne fi aflat gîndurile viza
vi de „limuzina“ Iui, șo
ferul e nervos și apoi ne 
are la mină, pînă la Ora
dea sînt cîțiva kilometri 
buni, așa că... zîmbim 
pentru a evita orice sur
priză.

Intrăm în Bicaciu. Și 
aici tractoare și aici... Nu, 
la Bicaciu cooperatorii 
au o zi avans, le-a per
mis pămîntul „la cinci 
grade plus“ și gradele

Ardeleanu Mihai, Bejan 
Andrei, Cela Ioan, Szila- 
ghi Vasile, Balint Iosif 
— mecanizatori în zi de 
lucru obișnuită și noi in 
zi de lucru obișnuită“ da, 
se uită ei la încălțările 
noastre ?“, stăm de vorbă 
cu Teodor Vereș — șeful 
centrului de reparații de 
la S.M.A. Cefa, care de
servește și cooperativa 
din Bicaciu și aflăm că 
„există o echipă de me
canici pentru remedierea 
defecțiunilor ce apar la 
tractoarele reparate de 
noi și anul ăsta avem, 
pentru prima dată, sufi-

SECRETUL

ciente piese de schimb“, 
îl întrebăm de tinerii 
care i-am intiln.it și el 
zice da, adică da și ple
căm — ce-am avut de a- 
flat am aflat.

La C.A.P. Leș ajungem 
spre seară. Pe tarlalele 
cooperativei, vrem să spu
nem.

— Ce-ați făcut azi, îi 
întrebăm pe mecanizato
rii Ruja Florian și Copă- 
cean Ion ?

—Am semănat muștar. 
Probabil a prins privirea 
unuia din noi, că Ruja 
zice : muștar, am semă
nat, muștar !

Spre alte formații de 
lucru, întunericul ne 
prinde pe drum. Balaș 
Pavel — 16 ani de trac
tor — e convins că „anul 
acesta vor fi cele mai 
mari producții de plante 
și cereale. Deoarece, eu 
am văzut mult griu și 
porumb, dar cit e de fru
mos și uniform răsărit 
griul și cum a fost pre
gătit terenul pentru po
rumb și celelalte culturi, 
cu îngrășăminte de tot 
felul, să-mi dați voie să 
vă spun că nu am mai 
văzut“.

— Așa, zicem noi, 
cercînd 
mina 
frumos 
rit...

— Da, zice, el, așa.

în
să vedem la lu- 

nopții acel griu 
și uniform răsă-

OVIDIU MARIAN 
NICOLAE ADAM

DIN C. A. P

CSEKE GÄBOR

dică oamenii noștri așa zise „probleme spi
noase". Uite, că n-au de ce s-o facă l 
Fiindcă dacă se ivesc probleme în legătură 
cu munca din C.A.P., oamenii nu se stinghe
resc să spună pe loc, atunci cînd problema 
respectivă cere o rezolvare justă... V-ar in- ' 
teresa desigur viitorul C.A.P.-ului... După 
toate calculele, noi vom dezvolta în gene
ral zootehnia. Avem planurile aprobate 
pentru un complex zootehnic modern, do
tat la cel mai înalt nivel tehnic, iar măsu-' 
rile privind^ înbunătățirea învățămîntului 
profesional în domeniul agricol ne vin în 
acest sens în ajutor. Pun pariu, că peste 
cîțiva am vor veni aici și tineri cu baca

laureat să lucreze la complexul 
nostru...

Nu i-am mărturisit atunci, 
dar acum trebuie să spun: îmi 
plac nespus de mult oamenii 
de talia acestui tînăr inginer

Se spune că la Arcuș, de trei ani încoace, 
se întîmplă „o minune" cu toate că comuna 
e situată în imediata apropiere a orașului 
Sfîntu Gheorghe - oraș cu posibilități mult 
crescute pentru cei care doresc să lucreze 
în industrie tinerii nu prea sînt tentați să 
plece din satul lor natal.
- Cum ați. reușit ? - am întrebat zilele 

trecute pe tînărul inginer agronom de la 
C.A.P., care este totodată și secretarul or
ganizației U.T.C.

El însă, cu o modestie rar întîlnită, arăta 
scuzîndu-se spre biroul vecin, cel al pre
ședintelui :
_ - Dînsul chiar lipsește... Dar să știți, n-am 

făcut cine știe ce, ca să ne 
lăudăm acum I Cert este că 
de trei ani, de cînd avem a- 
cest președinte, tînăr și el, 
lucrurile au luat o întorsătură 
bună. E vorba doar de condu
cere... Uitați-vă, noi niciodată nu am spus 
tînărului să nu plece I Valoarea zilei de 
muncă n-a fost prea ridicată, în schimb am 
reușit să permanentizăm avansurile lunare, 
am asigurat membrilor C.A.P. cele mai di
verse produse agricole, începînd cu cereale 
și pînă la legume proaspete. Cei care lu
crează în zootehnie - și o mare parte din
tre ei sînt tineri — pe lîngă venitul lunar 
garantat beneficiază și de concedii de o- 
dihnă plătite, exact așa cum scrie la carte. 
Vă întrebați desigur de unde toate astea?... 
Cît se poate de simplu I Cînd sînt conduși 
cu pricepere oamenii lucrează nu numai 
cu dragoste ci și cu spor. Președintele 
nostru este un om pasionat, un om de ini
țiativă. Fiind onstructor de meserie, s-a 
gîndit că n-ar fi rău să înființăm o echi-

■ pă de construcții în C.A.P. Zis și făcut, iar 
de atunci avem comenzi berechet I Și asta, 
pe lîngă celelalte, aduce bani I... Dacă ați fi 
asistat la adunarea generală din acest an, 
v-ați fi mirat, probabil, cum de nu prea ri- k_________________

agronom. Ascultîndu-I cum argumentează, 
cum vorbește de soarta, de viitorul agricul
turii, te cuprinde un optimism nemaipome
nit. Și te supără mai mult ca oricînd văică
relile unor oameni, care se mai plîng inutil 
de fuga tinerilor de la muncile agricole, 
justificînd într-una de fapt propria lipsă 
de inițiativă, propria incompetență de a 
întreprinde acele măsuri, care ar determina 
schimbarea situației reclamate.

După Conferința națională a cadrelor de 
conducere din unitățile agricole de stat și 
cooperatiste însă trebuie să înțelegem cu 
toții- : în nici un loc justificările consta- 
tive nu-și au locul. Căci ceea ce s-a rea
lizat la Arcuș, nu e de loc un secret, mai 
degrabă ține de muncă, de pricepere și 
de simțul înaltei răspunderi față de avuția 
noastră strămoșească, care se cheamă 
pămînt.

<
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semi i;i sones
Oameni la izvoarele

Revăd locuri peste care, cu nu
mai patru ani în urmă, străjuia 
la temelia timpului o pădure bă- 
trînă, știrbită și ea, de curgerea 
nepăsătoare a vremii. Revăd 
locuri a căror liniște era uneori 
slîșiată doar de mersul săgetat al 

• Căprioarelor ori tropotitul tur
melor de mistreți, iar cele cîteva 
așezări mărunte, ascunse pe mar
gini de văi, nu se constituiau de
cît in acea excepție menită să în
tărească regula nemișcării. Cu 
numai patru ani în urmă, totul 
era’ așa cum spun — și doar o- 

. .cnii minții descifrau, cu ajutorul 
unei hărți adăpostite într-o ba
racă strimtă, reliefuri mișcătoare 

_ în munții Gilăului. Amenajarea 
hidroenergetică de pe Someș îmi 
părea atunci planul îndrăzneț al 
unor cons’ructori care visează. 
Refac azi cu pasul coborîrea to
pografică a hărții aceleia — și 
Oricît mi s-ar ascuți pașii în mers 
sînt nevoit să apelez la autobas
culantele de mare tonaj ale căror 
motoare asurzesc munții de-a 
lungul a zeci și zeci de kilome
tri. îndrăzneții constructori au 
coborit visul în realitate — și în 
stînca muntelui s-au cioplit piuă 
acum, de cel puțin cîteva ori, 
4 300 de statui ale voinței și pu
terii. curajului și măiestriei. Azi 
Amenajarea hidroenergetică de pe 
Someș — unul dintre cele mai 
importante obiective economice 
ale Transilvaniei — este un vast 
amfiteatru umanizat de efort, în 
caie lumina așteaptă debutul 
victoriei finale O victorie certă, 
pe măsura forței și angajamente
lor constructorilor, care, preocu
pați să-și îndeplinească exemplar 
sarcinile de producție, fac totul 
pentru devansarea ei. Spre o mai 
exactă înțelegere a acestei pe cale 
de desăvîrșire opere, vor reface 
traseul zecilor de kilometri ape- 
lînd la cifre și date, riguros deli
mitate. Să facem așadar, un popas 
Ia barajul Fîntînele, „munte“ înalt

ANGAJAMENTELE
SE ÎNDEPLINESC EXEMPLAR
(Urmare din pag. I)

tinerea prestigiului dobindit în 
fața beneficiarilor interni și ex
terni de produsele uzinei. „Sînt 
create premisele. îmi spunea 
ing. Ion Gabrian, de la serviciul 
CTC, ca prin unele măsuri cum 
ar fi, printre altele, analiza săp
tămânală a calității în fiecare 
secție, elaborarea unor noi teh
nologii de control, darea în fo
losință a noilor standuri de 
probă (realizate în marea lor 
majoritate prin autoutilare) sau 
testarea. în colaborare cu bene
ficiarii. a modului de comporta
re a produselor noastre și în 
timpul exploatării, să depășim 
nu numai realizările anului 
197.3 ci și angajamentele pe care 
ni le-am promis în chemare.

Depășiri față de economiile 
planificate pentru lunile ianua- 
rie-februarie s-au înregistrat și 
la capitolul e"“rgie electrică și 
combustibili. El° se cifrează 1a 
5 la sută pentru consumul de 
energie electrică și la 20 la sută 
în cazul combustibililor conven
ționali.

Sînt, desigur, realizări intere
sante, a căror enumerare ar 
putea continua, cuprinzînd și 
alte domenii. Mai interesantă

luminii
de aproape 100 de metri, alcă
tuit din anrocamente — piatră 
de munte bătută, pe care con
structorii șoferi o aduc cu viteze 
nebănuite, pînă la realizarea u- 
nui volum de 2,3 milioane me
tri cubt. în spatele barajului, do
mesticit — un lac de acumulare 
de 200 milioane metri cubi de 
apă. Cîteva nuri vor concura la 
această veritabilă mare montană: 
Lindru, Negruța, Șoimu. Calu, 
Dumitreasa, Valea Ieiii, Someșul 
Rece, Răcătău, lungimea tunelu
lui — așa numitele aducțiuni se
cundare — fiind de 29,7 km. De 
la baza barajului se lansează, 
pînă la 500 metri adîncime, față 
de cota naturală a lacului, aduc- 
țiunea principală a galeriei, lun
gă de 8 800 metri, din care au 
mai rămas de străpuns numai 
800 și în legătură cu care, mi
nerii celor două fronturi de atac 
au hotărît să-și stringă mîinile 
bărbătește într-una din zilele lu
nii iulie — și aceasta înseamnă, 
în lupta cu timpul, luni de zile 
câștigate față de termenele pla
nificate, o tot mai sporită eficien
ță investiției. Ar urma, pe cursul 
firesc al luminii, castelul de echi
libru — un tunel pe o verticală 
de 100 metri — casa vanelor și 
conducta forțată, toate trei alcă
tuind așa numitul nod de presiu
ne, a cărei execuție a impus in
genioase și inedite soluții. După 
ce galopul de apă străbate blin
dajul celor 750 metri ai conduc
tei forțate, își împinge forța 
cailor putere în cele trei turbine 
din centrala subterană, o con
strucție asemănătoare celei de 
pe Argeș, aflată la 100 metri a- 
dîncime, cu o putere instalată 
de 220 MW. în sfîrșit, o galerie 
de fugă, de mai bine de 3 km 
și jumătate va elibera apa de- 
versînd-o în lacul Tamița. Zăga
zul pus și aici — barajul de 
beton — va obliga apa să-și dă
ruiască încă o dată puterea tur- 

însă mi se pare prezentarea 
modului în care a acționat or
ganizația de tineret în vederea 
obținerii acestor realizări. Pro
pun acest subiect, ca temă a 
discuției noastre, tovarășului 
Constantin Olaru, secretarul co
mitetului U.T.C. din întreprin
dere.

Pe primul plan. în această di
recție. interlocutorul meu situa 
intensificarea muncii politice cu 
tinerii, diversificarea formelor si 
metodelor de lucru astfel încît 
contribuția lor Ia realizarea 
obiectivelor cuprinse în chemare 
să se ridice la un nivel cît mai 
înalt. Pentru aceasta tinerii 
și-au stabilit : sporirea număru
lui de evidențiați și fruntași în 
întrecerea socialistă cu cel pu
țin 100 față de 1973 (în perioada 
raportată au fost deia înregis
trați cu 84 mai mulți decît în 
decembrie ’73) : din economiile 
de materiale de 14 milioane lei 
pe uzină. 4.5 milioane vor fi 
realizate de tineri (inițiativa de 
a lucra o zi pe trimestru cu ma
teriale economisite, a devenit, 
Ia secțiile modelărie și scule, 
..să lucrăm o zi pe lună cu mate
riale economisite“) : antrenarea 
tuturor inginerilor și tehnicieni
lor tineri în mișcarea de inova

binelor din centrala Tamița, adă
ugind sistemului energetic na
țional încă 45 MW.

Spre acumularea Gilău, apoi, 
apa va deveni potabilă și indus
trială, pentru nevoile orașului 
Cluj.

Mărturisesc că subsemnatul nu 
fac parte din generația care a 
cunoscut la fața locului debutul 
glorios al Bicazului. Arn cunoscut 
însă devenirea Argeșului. Era 
unul din drumurile mele. Am cu
noscut atunci un tînăr construc
tor. „Țara are nevoie de lumină, 
zicea și noi putem' să i-o dăm“. 
Nu, nu lucra în subteran — ca 
aici pe Someș — și nici nu diri
ja cupe de beton în trunchiul 
barajului: era topometru, „mun
citor cu pasul", cum li se mai 
spune. Dar era atît de convins 
de menirea lui încît ruleta de 
care nu se desparte niciodată, 
părea să desfășoare, cu fiecare 
măsurătoare. curcubeie încinse 
peste țară. Altfel — se întreba — 
de ce coborîse el ținutul Sălaju
lui, bătînd atita cale, dacă nu 
pentru o faptă mare ? „Oamenii 
de pe la noi — spunea — sînt 
obișnuiți să sape. Adeseori sapă 
zeci de metri pentru ca să-i 
scoată pămîntului izvoarele. Acum 
ei au nevoie de altceva, de ceva 
mai mult, și de asta mă aflu și 
eu aici. Am înțeles rostul acesta“.

„Rostul acesta“ — cuvînt sim
plu, îl înțeleg. îl simt și aici, pe 
Someș. Și sînt cu atît mai 
pătrunși de el cu cît efortul lor 
se amplifică impulsionat de ma
rile sărbători ale acestui an al 
treizecilea an al nostru pe care 
ei îl văd ca pe o nouă, suplă și 
nobilă magistrală a luminii.

De aici, din amfiteatrul dătă
tor de lumină, din mijlocul a- 
cestor oameni pornesc în conti
nuare, pe adresa redacției, ur
mătoarele mele scrisori.

ION ANDREIȚA

ții și raționalizări, astfel încît 
numărul tinerilor inovatori să se 
dubleze în 1974 (pînă acum au 
fost înregistrate deja zece dosa
re aparținînd unor tineri specia
liști din uzină) : prin acțiuni de 
perfecționare profesională și ri
dicare a calificării să se reducă, 
cu cel puțin 60 la sută față de 
1973. numărul tinerilor care 
nu-și realizează normele de 
producție (fată de decembrie 
1973. numărul lor a scăzut în 
prezent de la 147 la 110 și va 
continua, am fost asigurat, să 
scadă).

Există, de asemenea, preocu
pări ale organizației de tineret 
și în ceea ce privește îmbună
tățirea disciplinei muncii și 
reducerea numărului de întîr- 
zieri și absențe nemotivate. în 
această direcție o bună eficien
ță a dovedit invitarea părinților 
tinerilor în cauză atunci cînd 
aceștia sînt puși în discuția co
lectivului în care lucrează. O 
atenție deosebită este acordată 
felului în care se desfășoară 
calificarea celor 800 de tineri 
ce sînt cuprinși în cursurile de 
calificare la locul de muncă, sau 
perfecționării profesionale, prin 
intermediul olimpiadelor pe me
serii, la care urmează să parti
cipe toți tinerii din uzină.

Cele mai bune urări 
revistei „URZICA“
Cu 25 de ani in urmă, la 

15 martie 1949, a apărut pri
mul număr al revistei de sa
tiră șî umor „Urzica". In 
toată această perioadă de bo
gată activitate, publicația, fo
losind arma satirei, șî-a con
sacrat întreaga preocupare 
unui susținut efort educa
tiv de modelare a conștiinței 
socialiste a maselor in direc
ția afirmării și respectării 
normelor de muncă și viață 
ale comuniștilor. In paginilo 
revistei umorul scris și ilus
trat prin desen s-a integrat 
in peisajul general al presei 
noastre ca un instrument efi
cace de răspindire în lîndu- 
rile cititorilor săi a valorilor 
moral-politice specifice so
cietății socialiste, de reflec
tare activă șî constructivă a 
programului partidului de 
formare a omului de tip nou. 
Prin abordarea satirică și 
umoristică a celor mai di
verse aspecte evidențiate de 
viața și activitatea cetățeni
lor patriei, colectivul redac
țional al revistei și-a făcui 
un titlu de onoare din com
baterea a tot ceea ce este

Cerul se va acoperi treptat în 
Oltenia, Muntenia, Dobrogea și 
sudul .Moldovei, unde vor cădea 
ploi cu caracter local. In cele
lalte regiuni cerul va fi varia
bil și vor cădea ploi izolate (Ba
nat, ' Crișana). Vîntul va sufla 
potrivit cu unele intensificări în 
sud și sud-estul țării. Valorile 
temperaturilor minime vor osci
la între —6 și 4-4 grade, iar ale 
celor maxime între 4-6 și +11 
grade in jumătatea de S-E și 
între +10 și +16. în celelalte re
giuni. în Transilvania și nordul 
Moldovei, pe alocuri, se va pro
duce ceață.

La București, cerul se va în
noura treptat, devenind favora
bil ploii. Minimele vor fi cu
prinse între zero și +2 grade, 
iar maximele între +8 și +10 
grade. 

negativ, neconform cu noua 
realitate în comportarea uno
ra dintre membrii comunită
ții noastre. Talentul și pri
ceperea cu care, de-a lun
gul celor 25 de ani de labori
oasă existență, redactorii și 
colaboratorii revistei au înțe
les să traducă în practică 
sarcinile încredințate, au fă
cut în ultimă instanță și pe 
deplin meritat ca publicația 
să-și ciștige un remarcabil 
prestigiu.

Adresind cele mai căldu
roase felicitări colegilor din 
redacția „Urzica“. ziarul 
,.Seînteia tineretului" le urea
ză în mod sincer succese și 
mai mari în activitatea de vi
itor, rezultate și mai bune pe 
linia eforturilor de îmbună
tățire a conținutului educativ 
al publicației corespunzători 
cu responsabilitățile politice 
și sociale care le revin pen
tru formarea în spiritul eti
cii și echității socialiste a ce
tățenilor României contem
porane.

„SCINTEIA TINERETULUI"

DE CE N-A JUCAT DUMITRU 
IN NAȚIONALĂ, LA VIENA ?

A surprins, desigur, absența 
jucătorului steiist Dumitru, din 
națională. El n-a făcut deplasa
rea la Viena, pentru meciul de 
miercuri, vă amintiți, fiind bol
nav. Nedumerirea noastră spo
rește, văzînd că Dumitru a apă
rut în formația echipei Steaua, 
care a evoluat, miercuri, Ia Si
biu. unde echipa locală. Șoimii, 
antrenată de fostul rapidist Ion 
Ionescu, a învins-o cu 3—0 !? 
întrebarea care se pune este a- 
ceasta: Dumitru e sau nu e bol
nav ? Să fi suferit de o boală 
care se vindecă, așa, tam-nesam, 
într-o zi ? Sau alte rațiuni l-au

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialis
te România, Ștefan Voitec, a 
adresat mesaje de felicitări Lor
dului Shepherd, cu prilejul de
semnării sale ca speaker al Ca
merei Lorzilor, și Selwyn 
Lloyd. pentru alegerea sa ca 
speaker al Camerei Comunelor 
din Marea Britanie.

La Ambasada Uniunii Sovie
tice din Capitală a avut loc, joi, 
o conferință de presă consacrată 
turismului din U.R.S.S. și înce
perii activității reprezentanței 
permanente în România a fir
mei „Inturist".

Editurile românești vor fi 
prezente Ia cea de-a șasea edi
ție a Tîrgului internațional de 
carte de la Bruxelles, care va 
avea loc între 15 și 24 martie. 
Vor fi expuse circa 450 de tit
luri de lucrări aparținind tutu
ror genurilor de literatură : so- 
cial-politică, științifică, tehnică, 
beletristică, albume de artă /’ic, 
Ilustrind bogăția ' preocupărilor 
editoriale românești. standul 
nostru reunește ediții de o cali
tate tehnică deosebită, ieșite de 
sub tipar în 1973 și la începutul 
acestui an.

După prezența în Belgia, car
tea românească va mai partici
pa, în această primăvară, la tîr- 
gurile internaționale de la Bo- 
logna, Nisa, Varșovia și Quebec.

determinat să nu apară în 
team-ul reprezentativ ? Un răs
puns ar putea da clubul Steaua, 
deoarece asupra acestui refuz — 
pentru că, în ultimă instanță, e 
vorba de un refuz — planează 
multe semne de întrebare. Du
mitru este un fotbalist tînăr, u- 
nul dintre pilonii naționalei care 
traversează o perioadă de re
construcție, proces de mare în
semnătate în viața unei repre
zentative. Un titular indiscuta
bil al naționalei, care nu mai 
departe decît în toamnă, intră 
în bătălia viitorului campionat

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Federative a Braziliei, general ERNESTO GEISEL, 
următoarea telegramă :

Am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre, cu ocazia 
preluării înaltei funcții de președinte al Republicii Federative 
a Braziliei, cele mai bune urări de succes în nobila activitate 
dedicată progresului și prosperității țării dv.

Tmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Bra
zilia vor cunoaște o continuă dezvoltare in folosul popoarelor 
noastre, al păcii și colaborării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Slat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, NE 
WIN, următoarea telegramă :

Alegerea dumneavoastră in funcția do președinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane îmi oferă 
plăcutul prilej să vă transmit sincere felicitări și cele mai bune 
urări de succese in inalta misiune ce v-a fost încredințată.

Totodată, îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie 
existente intre țările și popoarele noastre vor continua să se 
dezvolte în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului IOSIP 
BROZ TITO, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc în modul cel mai cordial pentru felicitările 
călduroase și urările sincere pe care le-ați adresat cu prilejul 
adoptării Constituției Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia. Prezidiului U.C.I., Președinției R.S.F.I., popoarelor iugo
slave și mie personal.

împărtășesc cu plăcere aprecierea dumneavoastră cu privire 
la dezvoltarea cu succes a' relațiilor româno-iugoslave, precum 
și convingerea că actualele relații prietenești și colaborarea fruc
tuoasă dintre țările și partidele noastre se vor dezvolta în conti
nuare cu succes spre binele popoarelor iugoslave și român, ca 
și in interesul socialismului, colaborării internaționale și păcii 
in lume.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis primu
lui ministru al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, U SEIN 
WIN, următoarea telegramă :

Am deosebita plăcere să vă transmit cordiale felicitări cu oca
zia alegerii dumneavoastră in înalta funcție de prim-ministru.

Sînt convins că relațiile prietenești dintre guvernele și popoare
le noastre vor cunoaște in viitor o nouă dezvoltare.

Constituirea Consiliului național pentru 
protecția mediului înconjurător

Joi a avut loc ședința 
de constituire a Consiliului na
țional pentru protecția mediului 
înconjurător, organ central de 
specialitate subordonat Consiliu
lui de Miniștri, care are sar
cina de a asigura înfăptuirea 
politicii partidului și statului în 
domeniul supravegherii, preve
nirii și combaterii degradării 
mediului înconjurător, în vede
rea îmbunătățirii continue a me
diului de viață și de muncă, în 
concordanță cu dezvoltarea ac
tuală și de perspectivă a țării 
noastre.

Lucrările ședinței au fost con
duse de tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Potrivit Decretului Consiliului 
de Stat privind componența și 
funcționarea Consiliului Națio
nal pentru protecția mediului 
înconjurător, președinte al Con
siliului a fost desemnat prof. 
univ. Virgil Ianovici. vicepreșe

european. Ori aceasta presupu
ne încercări, testări, experimen
te care nu se pot concepe în e- 
fara jucătorilor de bază. Națio
nala are programat, pentru se
zonul imediat următor, un pro
gram internațional foarte bo
gat,' care trebuie să elucideze, 
pe de o parte, problema alcătui
rii lotului de bază, pe de altă 
parte, să asigure o reprezentare 
a soccerului românesc cît mai 
prestigioasă. Pentru că reprezen
tativa României are ocazia să 
se confrunte cu unele dintre cele 
mai valoroase reprezentative na

dinte — Florin Iorgulescu, pre
ședintele Consiliului Național 
al Apelor, iar secretar ing. Ma
tei Nicolau.

Consiliul național este alcătuit 
din oameni de știință, cercetă
tori. proiectanți, cadre didactice, 
medici, ingineri și alți specia
liști a căror activitate este le
gată de problemele protecției 
mediului înconjurător, din re
prezentanți ai conducerii unor 
ministere, ai altor organe cen
trale, ai academiilor de știință 
și ai unor institute centrale și 
unități economice și sociale, ai 
organizațiilor obștești, precum 
și membri ai comisiilor terito
riale pentru protecția mediului.

Consiliul Național are comisii 
de specialitate privind protecția 
aerului și împotriva zgomotului, 
pentru protecția apelor,

In încheierea lucrărilor, a fost 
trimisă o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

ționale — Brazilia, Argentina, 
Olanda, Franța, Grecia etc. O- 
bligațiile sînt din cele mai mari. 
(In treacăt fie spus, rezultatul 
obținut la Viena. 0—0. cu divi
zionara Admira Wacker, nu este 
satisfăcător!). Prin urmare, lu
crurile trebuiesc luate în mod 
foarte serios. Trebuie înțeles o- 
dată pentru totdeauna că între 
interesele clubului — în cazul 
lui Dumitru, se pare, că despre 
așa ceva e vorba, ele vizind po
tențialul echipei Steaua pentru 
meciul de sîmbătă, de la Arad, 
cu U.T.A. — și ale echipei na
ționale primează cele care pri
vesc reprezentarea țării in are« 
na internațională, la nivel națio" 
nai 1 Atunci, cine ne lămurește 
asupra acestei regretabile ab
sențe?

V. CABULEA
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Itru odihnă și tratament, în numeroase stațiuni , 
balneo-climaterice :

I 
I 
I
I

PENTRU ODIHNA

- Sinaia, Bușteni, Cheia, 
Breaza, Predea!, Timiș. Pî- 
rîul Rece, Păltiniș, Balvan
yos Sovata, Lacu Roșu, 
Tușnad, Borsec, Borșa, Mo- 
nectsa, Eforie Nord și Eforie 
Sud.

1 Mai, Sovafa, Herculone, 
Pucioasa, Săcelu ;
- boli digestive - Slănic 

Moldova, Sîngeorz, Olă- 
riești, Căciulata, Călimă- 
nești, Malnaș, Vîlcele, Bor- 
sec ;

- boli cardio-vasculare - 
Buziaș, Borsec, Vatra Dor- 
nei, Covasna
- Boli ginecologice - So- 

vata, Ocna Sibiu, Bazna
- nevroze - Sinaia, Tuț- 

nad, Balvanyos
- boli ale căilor respira

torii - Slănic Moldova, Go
vora.

PENTRU TRATAMENT
- Reumatologie - Eforie 

Nord, îechirghiol, Manga
lia, Amara, Slănic Prahova, 
Voța, Bazna, Ocna Sibiu, 
Ocnele Mari, Băltățești, Go
vora. Căciulata, Călimănești,

Informații suplimentare și rețineri de locuri 
inclusiv pentru luna martie, se pot obține la fi
lialele întreprinderii de Turism, Hoteluri și Res- 
taurante-București de mai sus, precum și la te
lefoanele nr. 14 72 08 și 14 08 00

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
1

■■

■

PENTRU AMATORII SPORTURILOR DE IARNA
fi pentru cei c» apreciază farmecul montan, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ EXCURSII
■■ 1) CU AUTOCARELE

■■
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL

Cu plecare din cartierele:

■■■
■■■

■■

- TITAN - complex A. 8 - restaurant MINIȘ
- BERCENI - b-dul Metalurgiei - centrala telefonică
- DRUMUL TABEREI - cinematograful FAVORIT
- PIAȚA PALATULUI R.S R. - restaurant CINA

Costul excursiei - 67 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV 

Cu plecarea din:
- PIAȚA PALATULUI R.S.R. - restaurantul CINA 

Costul excursiei - 77 lei
■■
■

■
R■

Plecările au toc in fiecare duminică, la orele 7,00, iar în 
costul biletului, care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este 
inclus și dejunul.

IMPOR1AN1: Cei ce doresc să-și rezerve locuri din timp, se 
pot înscrie și achita costul excursiei, la filialele de turism 
din calea Victoriei nr. 100 ș> b-dul Republicii nr 68, ple
carea autocarelor urmînd a se face din Piața Unirii.

2) CU TRENUL
PE ITINERARIILE:

BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1 zî
Cu plecări în fiecare duminică din:

- GARA DE NORD la orele 5,12
- GARA BASARAB la orele 8,00

Costul excursiei - 37 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1’/2 zile 

Cu plecări în fiecare simbătă din GARA DE 
orele 14,58
Costul excursiei - 87 tei

LA CABANELE DE PE VALEA IALOMIȚEI Șl
PRAHOVEI - de iy2 zile, organizate ți la ______

colectivelor din întreprinderi, instituții, școli și facultăți 
CU AUTOCARELE:

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV 
de V/2 zile

înscrieri și informații la filialele de turism din calea 
Victoriei nr. 100 sî b-dul Republicii nr 68 - telefon 157411 
și 14 08 00.

NORD, la

VALEA 
cererea

■■■

■
R
R

■
■

■

■

■
■ ■■ ■■

Stimați asigurați!
Administrația Asigurărilor de Stat

- ADAS -

Organizează, concomitent cu tragerea de a- 

mortizare de la finele lunii martie 1974, o tra

gere de amortizare specială în cadrul căreia 

se vor extrage 5 combinații de litere

Posesorii de asigurări de viață, care vor să par

ticipe și la această tragere de amortizare, au 

obligația să achite primele la zi, respectiv și 

pentru luna martie a.c.

NU UITAȚI !

Plătind la timp primele de asigurare, fiecare 

dintre dv. poate fi cîștigător la această tragere 

de amortizare

4
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ADEZIUNE TOTALĂ, SATISFACȚIE DEPLINĂ 

FAȚĂ DE REZULTATELE VIZITEI TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN LIBERIA, ARGENTINA ȘI GUINEEA
(Urmare din pag. 1) 

voastră personal, la stringerea 
relațiilor prietenești și de cola
borare cu aceste țări ce au pă
șit pe calea dezvoltării lor in
dependente, relații nu numai 
proclamate, dar și concretizate 
in acorduri și înțelegeri menite 
a deschide ample perspective de 
dezvoltare fiecărei țări.

Sîntem pătrunși de o înaltă 
mindrie patriotică pentru modul 
strălucit in care ați transmis 
mesajul de prietenie și pace po
poarelor din statele vizitate și 
ne atașăm cu toată ființa noas
tră politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
care exprimă întru totul năzuin
țele tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră, fără deosebire 
de naționalitate.

In telegrama Comitetului ju
dețean de partid și Consiliului 
popular județean Botoșani, se 
scrie :

In numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului Bo
toșani, îngăduiți-ne, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, să 
exprimăm într-un glas cu țara 
întreagă, acum cînd v-ați reîn
tors din vizita oficială între
prinsă în Liberia, Argentina și 
Guineea, aprobarea deplină a în
tregii activități pe care ați des
fășurat-o cu acest prilej și care 
reprezintă o nouă și puternică 
afirmare pe plan internațional 
a principiilor ce călăuzesc poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, o con
tribuție de cea mai mare însem
nătate la soluționarea cu succes 
a problemelor contemporaneită
ții, la făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Sîntem deosebit de fericiți 
pentru modul strălucit în care 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
secretar general, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați purtat și de astă 
dată peste hotarele țării, cu înțe
lepciune, forță și vigoare, glodu
rile și sentimentele cele mai 
nobile ale națiunii noastre, me
sajul românesc de pace, priete
nie și colaborare, dorința sinceră 
ca fiecare popor să-și făurească 
destinele așa cum o dorește.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Botoșani de
pun toată puterea, elanul și pri
ceperea pentru a susține prin 
fapte succesele politicii externe 
a României.

în telegrama Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole 
de Producție se scrie: Milioa
nele de țărani cooperatori, ală
turi de intregul nostru popor, au 
urmărit și de această dată, cu 
viu interes și imensă satisfacție 
patriotică, neobosita dumnea
voastră activitate, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și rezulta
tele strălucite cu care ați înche
iat vizitele întreprinse. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Liberia, Argentina și Gui-

lor, drumul lor spre progres e- 
conomic, social și politic.

Dind expresie sentimentelor 
celor mai alese ale comuniștilor 
și tuturor- lucrătorilor Ministe
rului de Interne, vă asigurăm, 
iubite tovarășe comandant su
prem, că neprețuita dumnea
voastră pildă de înalt patriotism 
și dăruire comunistă ne este 
chezaș și model în îndeplinirea 
cu răspundere a misiunilor ce 
ne sint încredințate, aducîn- 
du-ne astfel contribuția la în
făptuirea politicii științifice a 
partidului și statului, la apăra
rea cuceririlor socialiste ale 
poporului, a independenței și 
suveranității patriei noastre, Re
publica Socialistă România.

Dînd expresie gîndurilor și 
sentimentelor celor mai profun
de ale comuniștilor, ale tuturor 
lucrătorilor noștri, se arată in 
telegrama Ministerului Muncii, 
ne exprimăm deplina noastră 
satisfacție, totala adeziune și 
prețuire față de prodigioasa ac
tivitate pe care ați desfășurat-o 
cu ocazia vizitei dumneavoastră 
în Liberia. Argentina și Gui
neea, vizită care, prin rezulta
tele sale fructuoase, a adus o 
nouă și strălucită contribuție la 
ridicarea prestigiului României 
socialiste pe plan mondial, la 
promovarea idealului măreț al 
cauzei păcii și prieteniei între 
popoare.

Pentru toți lucrătorii noștri 
vizita încununată de suc-

dumneavoastră, 
tovarășa Elena

ces pe care 
împreună cu 
Ceaușescu, ați făcut-o în Li
beria. Argentina și Guineea, 
constituie o nouă contribu
ție de valoare istorică la 
efortul pe care îl faceți în nu
mele partidului nostru și al 
poporului român pentru strîn- 
gerea relațiilor de prietenie și 
colaborare, de întărire a solida-

nele globului, ca purtător al me
sajului și aspirațiilor cele mai 
nobile ale națiunii noastre so
cialiste, confirmat din nou de 
calda ospitalitate cu care ați fost’ 
primit, de acordurile și înțele
gerile Încheiate, reprezintă o 
înaltă apreciere Ia adresa po-r 
porului român, a năzuințelor și 
idealurilor sale nobile de prie
tenie și colaborare cu toate po
poarele, pentru pace și progres 
social.

Asigurindu-vă de devota
mentul lor deplin, sindicatele 
se angajează in fața dumnea
voastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să nu pre
cupețească nici un efort pentru 
înfăptuirea întocmai a marilor 
sarcini și răspunderi pe care 
partidul le pune in fața lor, 
pentru mobilizarea maselor de 
oameni ai muncii la realizarea 
importantelor obiective ale pla
nului de stat pe anul 1974 și a 
angajamentelor asumate in în
trecerea socialistă, pentru înde
plinirea cincinalului inainte de 
termen.

Corespunzînd năzuințelor și 
aspirațiilor poporului nostru de 
a dezvolta relații de prietenie 
și colaborare cu toate popoare
le lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, în spiritul 
coexistenței pașnice, al destin
derii și progresului general con
temporan, vizita pe care ați 
efectuat-o în Liberia, Argentina 
și Guineea — subliniază tele
grama Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. — întîlnirile, convor
birile cu conducătorii statelor 
respective. cu reprezentanții 
unor partide și organizații po
litice. precum și cu un mare 
număr de oameni ai muncii, 
tratatele și acordurile încheiate 
reprezintă o nouă și importantă 
dovadă a stimei și prestigiului 
de care se bucură astăzi țara 
noastră în întreaga lume, a ad-

secvența cu care poporul nos
tru. sub conducerea Partidului 
Comunist Român, acționează 
pentru aplicarea în viață a po
liticii elaborate de Congresul al
X- lea și de Conferința Naționa
lă ale partidului.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
sub conducerea organizației ju
dețene de partid, oamenii mun
cii din județul Caraș-Se- 
verin, angajați în marea 
întrecere socialistă pentru 
îndeplinirea cincinalului ina
inte de termen, vor depune toa- 
fe eforturile, tot elanul lor patrio
tic, alături de întregul nostru 
popor, pentru traducerea neabă
tută in viață a programului par
tidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
pe pămintul României, pentru 
întîmpinarea cu rezultate deose
bite a celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist și a celui de-al
XI- lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Exprimind deplina satisfacție 
și totala adeziune ale milioane
lor de femei din patria noastră 
față de bilanțul deosebit de 
fructuos al vizitei întreprinse în 
Liberia. Argentina și Guineea, 
în telegrama Consiliului Națio
nal al Femeilor se arată :

Această nouă solie de pace, 
înțelegere și colaborare intre 
națiuni — strălucită manifestare 
a politicii externe a partidului 
și statului nostru — a sporit și 
mai mult prestigiul României 
socialiste în lume.

Cu sentimente de îndreptățită 
bucurie și mindrie patriotică, 
femeile de la orașe și sate, au 
urmărit activitatea bogată des
fășurată de tovarășa Elena 
Ceaușescu, vizitele și convorbi
rile pe care le-a avut cu repre
zentanți ai vieții economice, 
politice, științifice, cu persona-

0 nouă contribuție
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istorică la promovarea 
ideilor păcii și 

colaborării între popoare
neea.

Entuziasmul și admirația cu 
care ați fost primit de popoarele 
acestor țări, ca și pretutindeni 
unde ne-ați reprezentat ca sol al 
României socialiste, constituie o 
confirmare a justeței politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru. Acest fapt ne 
umple inimile de bucurie și de 
legitimă mindrie.

Țărănimea cooperatistă — se 
arată în încheierea telegramei 
— este hotărită să facă totul 
pentru a traduce consecvent în 
viață indicațiile prețioase date 
de dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, la 
recenta Conferință pe țară a ca- 
dre'.oi de conducere din agricul
tură. să întîmpine marile eveni
mente ale anului 1974 — a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresului al Xl-lea 
al partidului — prin înzecirea 
eforturilor pentru înfăptuirea 
integrală a planului și a anga
jamentelor asumate in întrece
rea socialistă.

Vizita de prietenie întreprinsă 
de dumneavcrstră in Liberia, 
Argentina și Guineea, convorbi
rile fructuoase. documentele 
semnate, acordurile și înțelege
rile incheiate — se spune in te
legrama Biroului Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară — dovedesc strălucita 
afirmare a justeței politicii ex
terne a partidului, reflectă roa
dele eforturilor depuse de con
ducerea partidului și statului 
nostru — în frunte cu dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general — pentru sta
tornicirea unor raporturi inter
statale noi, bazate pe deplina e- 
galitate și respect reciproc.

Dind glas sentimentelor de 
deplină satisfacție ale oameni
lor muncii de naționalitate ma
ghiară din patria noastră față 
de rezultatele rodnice ale vizi
tei, ne exprimăm profunda re
cunoștință pentru. _ activitatea 
creatoare, neobosită, desfășu
rată de dumneavoastră in sluj
ba intereselor supreme ale po
porului. ridicind prestigiul in
ternațional al României socia
liste pe trepte tot mai înalte.

Noua vizită de pace și priete
nie pe care ați efectuat-o. mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Liberia. Argentina și Guineea, 
a fost însoțită permanent de 
profundele noastre sentimente 
de mindrie patriotică și atașa
ment față de politica externă a 
partidului și statului nostru pro
movată în mod strălucit de 
dumneavoastră, ilustru om poli
tic al lumii conemporane, se 
subliniază în telegrama Consi
liului de conducere al Ministe
rului de Interne.

Ni se umple inima de bucurie 
văzînd cum năzuințele României 
socialiste — cărora dumneavoas
tră le conferiți, cu vigoare și 
înaltă principialitate comunistă, 
noi dimensiuni — întrunesc a- 
deziunea și aprecierea unanimă 
a forțelor înaintate din întreaga 
lume pentru friumful unui nou 
tip de relații între state, care să 
garanteze securitatea popoare-

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

rității forțelor antiimperialiste, 
pentru pace și înțelegere inter
națională. se arată în telegrama 
Ministerului Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor.

In telegrama trimisă de Con
siliul de conducere al Ministe
rului Apărării Naționale se men
ționează : Toți cei ce slujesc pa
tria sub drapel au trăit senti
mente de legitimă mindrie pa
triotică pentru că și de această 
dată România socialistă — prin 
fiul ei cel mai iubit, devotat și 
înțelept — a purtat, pe alte me
ridiane și paralele ale globului, 
solia nobilă a păcii și conlucră
rii între popoare.

In succesul deosebit cu care 
s-a încheiat și această vizită. în 
tratatele și documentele sem
nate. in convorbirile pe care 
le-ați purtat cu șefii statelor 
liberian, argentinean și guineez, 
in căldura și ospitalitatea cu 
care pretutindeni ați fost întîm- 
pinat, noi vedem o expresie e- 
locventă a prestigiului interna
țional mereu sporit al patriei 
noastre, a justeței politicii ex
terne, marxist-leniniste a parti
dului și statului nostru, a imen
sei prețuiri de care dumneavoas
tră vă bucurați ca exponent cre
dincios al națiunii române, 
exemplu de militant comunist, 
patriot și internaționalist inflă- 
cărat, promotor neobosit al in
tereselor țării și. totodată. al 
colaborării tuturor popoarelor 
in lupta pentru progres, civili
zație și pace — țeluri scumpe 
spre a căror împlinire investiți 
nesecată energie și pasiune re
voluționară.

Vă asigurăm și cu această o- 
cazie, stimate tovarășe secretar 
general, că personalul armatei 
stă ferm, cu demnitate și onoa
re, la posturile datoriei ostă
șești. gata in orice moment să 
apere, împreună cu intregul 
popor, cuceririle revoluționare, 
independența și suveranitatea 
scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, dind glas sentimente
lor de stimă și prețuire, de dra
goste și devotament ale milioa
nelor de oameni ai muncii, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, organizați in 
sindicate, relevă în telegrama 
adresată cu acest prilej : îm
preună cu întregul popor, ne 
exprimăm deplinul acord și via 
satisfacție pentru roadele bo
gate ale vizitei pe care ați fă
cut-o. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Liberia, 
Argentina și Guineea.

Respectul de care vă bucu
rați în lume, pe toate meridia-

mirației și respectului cu care 
slnteji înconjurat, aprecierea 
deosebită a prodigioasei și la
borioasei dumneavoastră activi
tăți, pusă in slujba păcii și prie
teniei dintre popoare.

Urmărind cu mindrie și in
teres itinerariul ce l-ați parcurs, 
contactele ce le-ați avut cu 
personalitățile marcante și cu 
unii oameni ai muncii dui 
statele vizitate, lucrătorii din 
Ministerul Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Apelor 
au luat cunoștință cu satisfacție 
de succesele repurtate, de inte
resul viu manifestat față de 
realizările din patria noastră, 
prețuirea față de politica exter
nă .constructivă a României, 
inalta considerație față de 
prestigioasa dumneavoastră per
sonalitate.

Cu- sentimentul legitim al 
mindriei patriotice, împreună 
cu întregul nostru popor, am 
urmărit cu deosebit interes și 
totală satisfacție desfășurarea 
vizitei dumneavoastră in Libe
ria, Argentina și Guineea — se 
subliniază în telegrama Consi
liului de conducere al Ministe
rului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții.

Corespunzînd pe deplin nă
zuințelor și aspirațiilor poporu
lui român, întreaga dumnea
voastră activitate, întîlnirile de 
lucru și dialogurile cu conducă
torii statelor respective, cu re
prezentanții unor partide și or
ganizații politice și obștești, 
precum și cu un mare număr 
de oameni ai muncii reprezin
tă o nouă și strălucită dovadă 
a inițiativei. consecvenței și 
fermității cu care partidul și 
statul nostru acționează prin 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de pe pozi
țiile constructive cu privire la 
marile probleme ale contempo
raneității.

Dind o înaltă apreciere acti
vității remarcabile pe care ați 
desfășurat-o ca sol al prieteniei 
și solidarității poporului român. 
cu popoarele țărilor vizitate. — 
se arată în telegrama Biroului 
Comitetului județean Caraș-Se- 
verin al P.C.R. —, oamenii mun
cii din județul nostru, români, 
germani, sirbi. maghiari, și de al
te naționalități, își exprimă, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, adeziunea totală la politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, la dialogul 
amplu și deschis pe care 
l-ați purtat cu conducătorii sta
telor vizitate, cu reprezentanții 
unor partide progresiste și or
ganizații muncitorești, făcind și 
cu acest prilej cunoscută con-

lități feminine, purtînd viu pe 
acele îndepărtate meleaguri 
gindul lor de prietenie și soli
daritate în lupta pentru pace, 
prosperitate și un viitor fericit 
copiilor.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
secretar general, că. impreună 
cu soții, fiii și frații lor. femeile 
de pe toate plaiurile țării vor 
munci cu dragoste și abnegație 
pentrp a întîmpina eu noi rea
lizări cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist și Congresul al 
Xl-lea al partidului.

în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii ro
mâni. germani, maghiari din 
județul Sibiu. Biroul Comitetu
lui județean al P.C.R.. a trimis 
o telegramă, în care se spune : 
Ne exprimăm și cu această oca
zie dragostea fierbinte, stima și 
respectul pe care vi-1 purtăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru patosul revo
luționar, clarviziunea și spiritul 
realist cu care slujiți cele mai 
înalte idealuri de pace și pro
gres, cu care conduceți desti
nele poporului nostru.

Avem convingerea că dialogul 
deschis pe care dumneavoastră, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. l-ați avut cu condu
cătorii statelor și ai unor par
tide progresiste din țările res
pective, multiplele probleme a- 
bordate, acordurile incheiate au 
creat premisele lărgirii continue 
a schimbului nostru de valori 
materiale și spirituale, întăririi 
relațiilor de prietenie și colabo
rare, asigurării unui climat de 
securitate și pace in lume.

Vă asigurăm că ne vom spori 
efoțturile, în toate sferele de 
activitate, pentru a accelera și 
mai mult ritmul traducerii în 
viață a obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale partidului, 
pentru a întîmpina așa cum se 
cuvine cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și 
cel de-al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Alături de întregul nostru po
por, permiteți-ne să vă adre
săm cele mai calde mulțumiri 
pentru prodigioasa activitate pe 
care ați desfășurat-o în vizita 
întreprinsă in Liberia, Argenti
na și Guineea, pentru rodnicele 
rezultate obținute — se scrie în 
telegrama Ministerului Justiției.

în telegrama Biroului Consi
liului oamenilor muncii de na
ționalitate germană se scrie : 
împreună cu intregul popor, oa
menii muncii de naționalitate 
germană au urmărit din nou cu 
sinceră bucurie și profundă sa

tisfacție desfășurarea vizitei de 
prietenie pe care ați intre- 
prins?-o. impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Liberia, 
Argentina și Guineea. Desfășu
rată la scurt. timp după memo
rabila vizită in unele țări a- 
rabe, recenta vizită reprezintă o 
nouă și valoroasă contribuție a 
României socialiste la dezvol
tarea relațiilor de prietenie, co
laborare și înțelegere intre po
poare.

Ne exprimăm și cu acest pri
lej adeziunea noastră totaiă 
față de politica partidului și 
statului nostru, față de noua ac
țiune politică internațională pe 
care dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați întreprins-o și care a adus 
poporului român noi prieteni 
pe meridianele globului.

Membrii de partid și toți sa- 
lariații Ministerului Industriei 
Ușoare, asemenea tuturor cetă
țenilor României — se mențio
nează într-o altă telegramă — 
au urmărit cu vie și nețărmuri
tă satisfacție întreaga vizită pe 
care dumneavoastră ați efec
tuat-o in Liberia, Argentina și 
Guineea și își exprimă cu 
mindrie patriotică deplinul a- 
cord față de noua și strălucita 
acțiune de politică externă a 
României socialiste, remarcabi
lă contribuție adusă de dum
neavoastră la înțelegerea și con
lucrarea între state, la întărirea 
prieteniei intre popoare.

Vă rugăm să ne permiteți, 
iubite tovarășe secretar general, 
ca acum, la întoarcerea dum
neavoastră din această istorică 
solie, să ne exprimăm, alături 
de întregul popor, adeziunea u- 
nanimă față de roadele bogate 
ale vizitei, față de fructuoasa 
activitate desfășurată de dum
neavoastră și cu acest prilej — 
se arată în telegrama Comitetu
lui județean Bacău al P.C.R. 
Documentele de importanță 
deosebită care au fost semnate 
adaugă o nouă și importantă 
verigă la amplul proces de în
semnătate excepțională pentru 
dezvoltarea unor noi relații in
tre România și aceste state.

Sentimentele de prietenie și 
prețuire deschis exprimate, ad
mirația și respectul pentru ope
ra de promovare perseverentă 
a unor noi căi de conviețuire 
pașnică între popoare ce v-au 
intîmpinat pe pămintul Repu
blicii Liberia, Argentinei și Re
publicii Guineea, discuțiile de 
la Monrovia, Buenos Aires și 
Conakry, au evidențiat incă o 
dată responsabilitatea istorică 
ce v-o asumați pentru găsirea 
unor căi comune de statornicire 
a unor contacte permanente și 
fructuoase între popoare, in ve
derea soluționării echitabile a 
tuturor probemelor ce preocupă 
omenirea.

Dînd o înaltă apreciere acti
vității nobile pe care ați desfă- 
șurat-o cu prilejul acestor me
morabile vizite, vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii de 
pe meleagurile Bacăului, sub 
conducerea comuniștilor, vor 
depune toate eforturile alături 
de intregul popor, pentru tradu
cerea neabătută în viață a pro
gramului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României, 
pentru a întîmpina cu rezultate 
deosebite cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și 
Congresul al Xl-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Faptul că pretutindeni sînteți 
înconjurat de Înaltul respect, de 
stima, prietenia și prețuirea po
poarelor țărilor vizitate, a con
ducătorilor lor. se scrie în tele
grama Comitetului județean Gorj 
al P.C.R. — confirmă temeiul 
politicii consecvente pe care 
Partidul Comunist Român, Ro
mânia socialistă, în frunte avîn- 
du-vă pe dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
promovează in relațiile cu toate 
statele lumii, relații bazate pe 
principiile egalității depline în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile inter
ne. avantajului reciproc. pe 
dreptul inalienabil al fiecărui 
popor de a-și alege sistemul po
litic, economic și social cores
punzător voinței și intereselor 
proprii.

Exprimîndu-ne și de această 
dată totala noastră adeziune la 
politica internă și internaționa
lă promovată de partidul și sta
tul nostru, pe care dumneavoas
tră. stimate tovarășe secretar ge
neral. o exprimați cu înțelep
ciune și neclintită fermitate, ne 
considerăm și mai puternic an
gajați pe magistrala Îndeplinirii 
obiectivelor actualului cincinal, 
așezînd in cununa istoricelor e- 
venimente ale anului 1974 —cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. — noi izbinzi.

Cu prilejul întoarcerii 
dumneavoastră din vizita făcută 
în Liberia. Argentina și Guineea, 
artiștii plastici salută cu min
drie acest nou succes al politi
cii noastre externe, această nouă 
afirmare de prestigiu internațio
nal a României socialiste — se 
arată în telegrama Uniunii Ar
tiștilor Plastici.

Salutăm cu satisfacție rezul
tatele tratativelor ce le-ați pur
tat eu reprezentanții țărilor vi
zitate. precum și documentele 
semnate cu acest prilej, convinși 
fiind că România și-a dobindit 
noi prieteni și a cîștigat noi 
simpatii, a reușit să atragă in
teresul pentru afirmarea și dez
voltarea noastră socialistă in 
noi colțuri ale lumii ; la fel ca 
și în alte călătorii asemănătoare, 
ați purtat stindardul demnității 
noastre peste hotare și mesajul 
de pace și prietenie al poporului 
român către alte popoare de care 
ne leagă o dorință sinceră de 
colaborare și numeroase năzuin
țe comune.

CENTRELE STUDENIESTI DE STUDII
J J

SI PROIECTĂRI - FIRME DE PRESTIGIU 
ÎN CĂUTAREA UNUI STATUT FERM

• IMPORTANTE REALIZĂRI SOCIAL-ECONOMICE. « O 
AUTENTICA UCENICIE PENTRU PRODUCȚIE A VIITORI
LOR SPECIALIȘTI. • STAGNAREA ACTIVITATII POATE FI 

DEPĂȘITĂ PRIN PREVEDERI LEGISLATIVE MAI FERME.

Apariția, in urmă cu trei ani, 
a unei deosebit de interesante 
formule de antrenare a studen
ților în activitatea de studiu și 
proiectare a constituit, cu toate 
greutățile începutului, o expe
riență eficientă atit pe plan for
mativ, cit și informativ.

Constituirea unor colective 
mixte alcătuite din studenți, ca
dre didactice tinere și specia
liști cu obiective concrete în 
munca de Droiectare, solicitate 
de parteneri externi, a condus 
la accelerarea formării calități
lor solicitate de această muncă 
intr-o serie de domenii : con
strucții, geofizică, tehnologia 
construcțiilor de mașini, agro
nomie, arhitectură, mașini și 
utilaje, nave, electrotehnică. Cu 
bune rezultate s-au soldat și 
activitățile legate de domenii 
umaniste : sociologie, filologie, 
etnografie.

în același, timp, stadiul cerin
țelor producției ■ a pătruns mai' 
ușor în procesul de formare al 
specialistului, mai ales în acele 
domenii in care practica nu pu
tea suplini întreg fluxul Infor
mațional necesar.

Aceste avantaje ale prezenței 
C.S.S.P.-urilor in viața univer
sitară au dus, de multe ori, la 
rezultate excelente, chiar — și 
cuvintul nu mi se pare exage
rat — spectaculoase. Pe țară, 
rezultatele acestei activități 
studențești au totalizat peste 500 
de contracte cu o valoare de 
investiții de peste 1100 milioa
ne lei, confirmîndu-se astfel 
și eficiența economică a acestei 
valoroase inițiative. Numai la 
Timișoara, unde am stat re
cent de vorbă cu tovarășul a- 
sistent <lr. ing. Petru Boem, 
președintele C.S.S.P.-ului din 
acest centru universitar, con
tractele realizate au avut ca 
obiectiv stația pentru deferi- 
zarea apelor de la Uzina chi
mică Valea Călugărească, can
tina restaurant de la Orăștie, 
atelierul școală al Facultății de 
construcții, releveurile Hotelului 
Bega, determinarea lichidelor 
poluante la Uzina „Azur“. Avan
tajele prezenței studenților in 
cadrul acestor centre sint rela
tate de membrii acestora. Am 
selectat răspunsul edificator a! 
unui viitor arhitect, Ciprian 
Zaparniuc : „Pe șantier am luat 
un contact mai bun cu univer
sul profesional care ne așteaptă.

Trecerea de la planșetă la faza 
de execuție solicită o cunoaștere 
bună a viitoarelor responsabili
tăți. Deși uneori stăteam toată 
ziua pe șantier, nu numai ca 
să îndrumăm, dar să participăm 

. efecțiv la materializarea proiec
telor noastre, nimeni nu a re
gretat acest timp pentru că aici 
ne-am lovit de dificultăți legale 
de devize, nomenclatoare, măsu
rători pe care ar fi trebuit, 
poate, să le aprofundam mai 
mult în facultate. în același 
timp, calitatea notelor nu a fost 
cu nimic afectată de munca 
noastră în cadrul C.S.S.P.-ului".

Rezonanța în planul pregătirii 
profesionale este atestată, in ca
zul membrilor filialelor C.S.S.P.- 

, urilor, și de faptul că o serie 
dintre aceștia fie au devenit ca
dre didactice universitare, fie își 
continuă studiile în secții de 
specializare (în cazul arhitecți-, 
lor, matematicienilor etc), fie 
că sint sdutiți in * producție •de * 
neplăcerile unei prelungite pe
rioade de „acomodare“. Trecînd 
de limitele statutului unui sim
plu executant se cere insă ca, 
în cadrul centrelor și filialelor, 
studenții să devină organizatori 
și chiar conducători ai propriei 
activități. „Spiritul de inițiativă, 
ne spunea președintele C.S.S.P.- 
ului clujean. în același timp 
vechi activist al A.S.C.-ului, vi
cepreședintele cu probleme pro
fesionale pe centrul universitar, 
asistentul ing. Radu Munteanu, 
este încă o calitate ce se cere 
cultivată cu mai multă fermita
te. Aceste centre trebuie să de
vină adevărate pepiniere ale 
uceniciei in producție, avind 
față de atelierele-școală sau 
unitățile de practică avanta
jul materializării responsabi
lității sociale și profesionale 
a viitorului specialist. Edu
cația prin muncă și pentru 
muncă se realizează in filialele 
C.S.S.P.-urilor. la tensiunea 
înaltă a calității, fiecărui pro
iect, fiecărui studiu. Și nu e 
puțin lucru ca peste ani de zile 
viitorii ingineri, constructori sau 
arhitecți, să poată spune cu min
drie că au contribuit ea studenți, 
la realizarea unor importante 
obiective“.

Acestea, de altfel, nu sint pu
ține nici acum. Iată citeva, 
realizate in diferite centre uni
versitare : extinderea blumingu-

lui 1 300 de la Hunedoara, stu
diul cu privire la disipatorul de 
energie al barajului de la Por
țile de Fier, calculul dâ stabili
tate pentru remorchere fluviale 
de 150 C.P.. Ateneul tineretului 
din. Reșița. Casa tehnicii de la 
Tg. Jiu. cantina cu autoservire 
din Costinești. studiile pentru 
locuințe rurale pentru județele 
Argeș, Dobrogea. Caraș-Severin.

Cu toate aceste succese meri
torii se impune semnalarea fap
tului că această activitate a cu
prins un număr destul de 
restrins de studenți. că prin mo
dul. de retribuție munca desfă
șurată in unele filiale a fost 
nestudențească (specialiști și ca
dre didactice insușindu-și mai 
mult de jumătate din sumei» 
cuvenite executanților). că din 
cauza unor imprecizii legislative 
dezvoltarea firească a centrelor 
studențești de studii și proiec
tări este condamnată lă stagnare. 
Se impune, pentru ca aceste 
forme organizate de participare a 
studenților la munca de studii .și 
proiectare să răspundă chemării 
lansate de.conducerea.de partid 
și de stat celor din băpcile fa
cultăților de a contribui cu un 
aport direct la rezolvarea sar
cinilor privind integrarea cu 
producția, să se realizeze o an
trenare mai largă a studenților, 
o mai fermă ’ coordonare a 
acestora k din partea centrelor 
universitară, o c'orapletare a 
H.C.M.-uluî nr. 547 din 197(1 în 
sensul acordării și birourilor 
studențești de proiectare, a 
dreptului de a presta o ac
tivitate de proiectare, puțind 
astfel elabora lucrări de orice 
valoare în diferite specialități 
sau tehnologii pe baza contrac
telor cu unitățile economice.

Facultatea, ca școală, a mun
cii, trebuie să sprijine mai ferm 
activitatea filialelor C.S.S.P.-u- 
rilor. Mai mult. în datoria fie
cărei instituții de învățămint 
superior de a se autofinănța, lo
cul C.S.S.P.-ului capătă o pon
dere deosebită, creindu-se, prin 
prevederile mai precise ale unui 
nou regulament, condițiile unei 
participări mal largi a studenți
lor Ia acest proces, fapt ce de
termină o îndrumare de specia
litate din partea fiecărei cate
dre, o folosire judicioasă a ba
zei materiale, o eficace, orien
tare tematică. Departe de a fi 
o „inițiativă tolerabilă", activi
tatea C.S.S.P.-urilor- se înscrie 
printre acele acțiuni de mare 
eficacitate formativă.

CALIN STANCULESCU
I'olo : Gh. CUCU

CINE SE OCUPĂ DE UCENICI?
(Urmare din pag. I) 

pînă astăzi la aproape 20 000 lei, 
din care peste 11 (10(1 lei au iost 
ridicați cu semnătura falsă a 
unor ucenici care, la îndemnul 
instructorului lor, semnau nume
le unor colegi absenți. Au fost 
găsite fișe de pontaj, executate 
de însuși instructorul necinstit.

Aspectul acestor înșelăciuni 
prezintă, o dublă gravitate : este 
vorba nu numai de chivernisea
la ilegală a lui Alexandru An
gliei, ci și de faptul că el a îm
pins la acte necinstite și pe ti
nerii care i-au fost dați în grijă 
pentru a-i instrui și educa. A- 
junși pe mina unui asemenea 
„dascăl“, tinerii, în loc să învețe 
să-și respecte munca, să-și înde
plinească exemplar obligațiile, 
învățau să recurgă la mijloace 
ocolite, hoțești, pentru a-și asigu
ra venituri, căci „mărinimosul“ 
instructor le dădea și lor cîte 
o sută de lei pentru semnături
le îrufals.

Fără îndoială, dacă vigilența 
celor din jur nu s-ar fi trezit, 
faptele instructorului pus pe că
pătuială ar fi putut rămîne ne
descoperite încă un timp. Dar nu 
se poate nega că această vigi
lență a fost multă vreme ador
mită, timp în care Anghel 
și-a făcut netulburat mendrele.

Se pune în mod firesc între
barea — unde a fost în tot a- 
cest timp grija și atenția orga
nizației U.T.C. față de tinerii u- 
ceniei ? Deși ei sint în eviden
ța organizațiilor U.T.C. din tur
nătorie, acestea îi considerau niș

te străini și nu înțelegeau im
portanța educației pe care erau 
obligate să le acorde.

De pildă. Marin Ungureanu, 
secretarul organizației nr. 3 din 
turnătorie, a avut în evidență 22 
de ucenici din subordinea lui 
Anghel. Din felul în care el 
vorbește despre acest caz și des
pre situația ucenicilor, rezultă cu 
claritate că organizația n-a fă
cut nici un pas pentru a se a- 
propia de tinerii veniți din toate 
colțurile țării, că nu i-a integrat 
de fapt în colectiv, că nu s-a 
interesat de viața lor cotidiană, 
de educația și îndrumarea lor.

La fel se explică încă un fapt 
destul de grav, cînd Anghel, care 
nu se mai mulțumea cu sumele 
încasate din .retribuțiile ucenici
lor absenți, a întreprins, pe cont 
propriu, o altă înșelăciune. El a 
colectat de la ucenici suma de 
peste 4 000 de lei în vederea or
ganizării unei excursii colective 
—■ care de fapt ar fi trebuit re
alizată prin U.T.C. Instructorul 
n-a făcut nimic pentru a traduce 
în fapt proiectul, și s-a mulțu
mit să bage în buzunar sumele 
încasate. Dacă ne gîtidim că a- 
ceastă excursie nerealizată a fost 
singura invitație — mincinoasă, 
e drept — la o acțiune tinerească, 
pentru care ucenicii s-au înscris 
cu mare bucurie, avem în față 
tabloul descurajant pe care ni-1 
oferă abandonul real în care se 
aflau ucenicii din partea organi
zației de tineret, obligată în pri
mul rînd să se ocupe temeinic 
și multilateral de creșterea vii

toarelor contingente de munci
tori. •

Dealtfel, pe agenda de lucru 
a comitetului U.T.C. din turnă
torie — ne spune inginerul Ion 
Cățănaș. șef de secție pe schimb 
— nu figurează acțiuni cu ca
racter educativ real, adunările 
U.T.C. sint niște discuții pe te
me de producție, munca patrioti
că a fost parcă scoasa din preo
cupări, deși cele 5 000 de ore 
din angajament nu se vor putea 
realiza, de vreme ce pînă acum 
nu s-a efectuat nici o oră ; dez
ordinea din secție reclamă im
perios inițiativa și elanul tineri
lor, dar comitetul U.T.C. rămî
ne pe mai departe impasibil. 
Este dureroasă constatarea că se 
mai poate întîmpla ea tînărul ve
nit cu speranțe și cu dragoste 
într-o uzină cu vechi tradiții 
muncitorești, să fie intîmpinat 
de dezinteres și nepăsare chiar 
din partea colegilor de generație, 
ca el să poată încăpea- pe mîini 
de escroc ce nu urmăresc de- 
cît jecmănirea lui și a avutului 
obștesc, iar ucenicia la locul de 
muncă să-i ofere o asemenea ex
periență descurajatoare ’ și deloc 
educativă.

Întîmplarea de la întreprinde
rea de autocamioane trebuie să 
constituie un semnal de alarmă 
pentru comitetul U.T.C. al uzinei 
și chiar pentru activiștii comite
tului municipal U.T.C., cărora le 
revine obligația să urmărească 
mult mai îndeaproape situația 
ucenicilor la locul de muncă. în 
special din sectoarele grele, unde 
forța de muncă este deficitară.

j

de.conducerea.de


Mesajul transmis
din partea tovarășului

Nicolae Ceausescu>

președintelui Venezuelei
Președintele Perez a subliniat interesul țării sale 

pentru lărgirea relațiilor cu România
Tovarășul Ștefan Peterfi, vice

președinte al Consiliului de Stat, 
a înmînat, în cadrul unei au
diențe speciale la Palatul Mira- 
flores, președintelui Venezuelei, 
Carlos Andres Perez, 
președintelui Consiliului 
al Republicii Socialiste 
nia, Nicolae Ceaușescu.

Președintele Carlos 
Perez a mulțumit in mod deo
sebit pentru mesajul primit,

mesajul 
de Stat 
Româ-
Andres

a-

Declarație 
a ministrului 
de externe 
venezuelean

preciind că vizita efectuată în 
Venezuela și in celelalte state 
latino-americane de președin
tele Nicolae Ceaușescu este o 
dovadă grăitoare a dorinței 
României socialiste de a pro
mova relații de prietenie și de 
colaborare cu toate țările lumii.

Evocind cu plăcere întrevede
rea pe care a avut-o cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, in 
septembrie 1973, președintele 
Venezuelei a subliniat interesul 
țării sale pentru lărgirea rela
țiilor cu România și a transmis 
șefului statului român urări de 
sănătate și fericire.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă deosebit de 
cordială, au participat Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și ambasa
dorul României la Caracas, Pe
trache Dănilă.

într-o primă declarație făcută 
presei după anunțarea compo
nenței noului guvern venezue- 
lean, ministrul relațiilor exter
ne, Efrain Schacht Aristigueta, 
a arătat că țara sa va promo
va, în perioada următorului 
mandat constituțional de cinci 
ani, o politică „a porților des
chise, de stabilire a unor rela
ții de colaborare cu țări din 
toate zonele lumii“.

Noul guvern — a declarat el 
— subscrie la tendința de inten
sificare a schimburilor economi
ce și comerciale între diverse 
țări și grupuri de țări, pronun- 
țindu-se, totodată, pentru stabi
lirea unor relații bazate pe de
plină înțelegere și respect reci
proc.

Pe plan latino-american, 
Efrain Schacht Aristigueta a re
levat că Venezuela va continua 
să întrețină relații cu toate ță
rile din zonă. Referindu-se la 
lucrările Comisiei speciale pen
tru restructurarea așa-numitu- 
lui sistem interamerican, el a 
afirmat că țara sa va prezenta, 
în cadrul următoarelor reuniuni, 
un proiect menit să ducă la o 
rezolvare eficientă a probleme
lor în discuție. Totodată, șeful 
diplomației venezuelene a men
ționat că va conferi cu omolo
gul său columbian, Alfredo 
Vasquez Carrizosa, in legătură 
cu soluționarea diferendumului 
privind delimitarea zonelor ma
rine și submarine pe care cele 
două țăfi le dețin pe litoralul 
Mării Caraibilor.

Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe a 
fost primit de Valentin Hernan
dez Acosta, ministrul minelor 
și hidrocarburilor din Venezue
la. în cadrul convorbirii s-au 
examinat probleme ale dezvol
tării cooperării economice, in 
domeniul petrolier și minier, 
între 'Cele două țări.

La primire a participat amba
sadorul României la Caracas 
Petrache Dănilă.

Șomajul in țările
într-un studiu al 

Comisiei C.E.E., con
sacrat 
ciale 
membre 
tății, se 
cursul anului trecut, 
șomajul a înregistrat 
o oarecare scădere 
pe ansamblul Pieței 
comune. Cu toate 
acestea, numărul șo
merilor s-a menținut 
la un nivel destul 
de ridicat în Italia și 
Irlanda, cunoscind, 
de asemenea, ușoare 
creșteri în Belgia și 
Olanda. în mod pa
radoxal. acest feno
men este atribuit 
creșterii numărului 
femeilor care nu au 
exercitat nici o pro
fesie, dar care se 
află, de anul trecut, 
în căutarea unui loc

situației so- 
din țările 
ale comuni- 
arată că. în

A 12-a tentativă.
Cea mai recenta ten

tativă de a efectua un 
zbor cu balonul deasu
pra Atlanticului s-a sol
dat cu un tragic eșec.

A ntr-o nacelă din 
material plastic de 
formă sferică avind 
un diametru de doi 
metri, „remorcată“ 
de zece baloane

umplute cu heliu, americanul 
Thomas Gatch a plecat de pe 
coasta atlantică a Statelor Unite. 
EI plănuise ca „traversarea“ ae
riană a Oceanului să dureze 
cinci zile și în nacela foarte u- 
șoară iși luase doar o cantitate 
redusă de alimente pentru ma
ximum zece zile.

Temerarul „aero-navigator“ 
cunoștea, desigur, dificultățile și 
riscurile călătoriei sale. El a 
calculat un zbor la o altitudine 
de 12 kilometri, astfel incit să 
evite puternicii curenți de aer 
pe direcția est-vest deasupra 
Atlanticului. La numai citeva 
ore după „decolare“, unul din
tre baloane s-a spart și nacela 
a început să piardă din altitu
dine. E foarte probabil că și 
alte baloane s-au spart deoarece 
in cea de-a treia zi a aventurii 
„complexul de baloane“ al lui 
Gatch a fost zărit de vasul li
berian „Meridian“ intr-un punct 
sudic al Oceanului unde fusese 
tîrit de curenții aerieni, in afara 
traseului normal. în cea de-a 
patra zi după start el a fost re
perat de o ambarcațiune tur
cească la circa 1 600 kilometri 
de coasta Africii. Nacela nu a- 
vea mai mult de 300 metri alti-

Bruxelles: dupa
urnelorverdictul

R.P.D. COREEANĂ : Imagine 
de muncă de la Uzina de 
mașini-unelte din Konsenng.

Pieței comune
de muncă, 
evidențiază, 
datelor statistice, că 
mina de lucru femi
nină nu constituia, 
în mod obișnuit, în 
țările respective, de
cit o rezervă la care 
se recurgea doar in 
situații excepționale.

în ce privește mă
surile antiinflaționis- 
te adoptate de gu
vernele „celor nouă“, 
raportul Comisiei 
C.E.E. apreciază că, 
din diferite motive 
(intre care creșterea 
preturilor la mate
riile prime pe piața 
mondială), acestea 
nu au dat rezultatele 
scontate.

în sfîrșit. referin
du-se la condițiile 
de locuit, documen-

Studiul 
pe baza

tul citat arată că, în 
acest domeniu, exis
tă, încă, multe nea
junsuri. Astfel, nu
mai în Belgia, de 
exemplu, 13 la 
dintre locuințe 
insalubre. Italia 
menționată ca 
aflată in situația cea 
mai dificilă în ce 
privește ritmul con
strucției de locuințe 
noi — 4,4 la sută la 
mia de locuitori. 
Pentru soluționarea 
problemei locuințelor 
— care afectează. în 
primul rind. salaria- 
ții cu ciștiguri mici 
și. îndeosebi, fami
liile muncitorilor e- 
migranți — raportul 
subliniază necesita
tea adoptării unui 
program de măsuri 
la nivel comunitar.

sută 
sint 
este 
tara

PANORAMICtudine ceea ce făcea din ea o 
jucărie a curenților de aer. Era 
ultima semnalare a lui Gatch. 
Urma Iui a fost pierdută. După 
opt zile de cercetări, orice spe
ranță de a-I găsi în viață, undeva 
în valurile oceanului, pe teme-

Thomas Gatch în nacela sa 
Atlanticul ramine, 
„marea sfidare"...

rarul 
bandonată...

în fapt, parcurgerea 
tanțe mari cu balonul 
tuit dintotdeauna o 
Baloanele sint extrem de greu 
dirijabile. Cursul lor e hotărit 
de... vînt. Pilotul balonului poa
te doar să manevreze, foarte li
mitat, prin manipularea balas
tului pentru schimbarea altitu
dinii și folosirea vintului.

Condițiile naturale prielnice 
au permis, în multe cazuri per
formante remarcabile. Prima 
traversare din Europa în Africa 
deasupra Mediteranei, cu balo

„aero-navigator“ a fost a'

unor dis- 
a consti- 
aventură.

nul, datează incă din anul 1785. 
In 1849 francezul Francisque Ar- 
ban a străbătut cu balonul tra
seul Marsilia—Roma — traver- 
sind in zbor, pentru prima oară, 
Alpii. Primii navigatori care au 
traversat cu balonul Canalul Mi- 
necii, in 1875, englezii Gordon 
și Pound au aterizat în Franța 
goi pușcă : ei au fost nevoiți să 
arunce ultimul gram de „ba
last“ ca să-și atingă, cu greu, 
ținta. Una din cele mai mari 
performanțe in materie a rea- 
lizat-o scriitorul englez Anthony 
Smith care, în nacela balonului 
său botezat „Yambo“ (in dialec
tul african kisuaheli — „bună 
ziua“) a traversat Sahara în 
1936.

Unul din traseele care au ră
mas insă închise in fața teme
rarilor navigatori cu balonul 
este traversarea Atlanticului. 
Curenții aerieni puternici la 
mică altitudine (curenți care, de 
altfel, sint folosiți pentru scur
tarea cu 1—2 ore a zborului a- 
vioanelor comerciale din S.U.A. 
spre Europa) s-au dovedit o ba
rieră de netrecut. între 1885 și 
1973 s-au înregistrat unsprezece 
tentative de traversare a Atlan
ticului cu balonul. Toate au a- 
vut un deznodămint tragic. Tho
mas Gatch este cel de-al doi
sprezecelea cutezător care piere 
în valurile

Atlanticul rămine „marea sfi
dare“ pentru navigatorii cu ba
lonul.

Oceanului.

Evoluție ascendentă 
a relațiilor dintre 

România și

Revanșa social-creș- 
tinilor" — sintetizează 
FRANCE PRESSE rezulta
tele scrutinului belgian, 
într-adevăr, ei sînt cei 
care au realizat perfor
manța de a progresa și 
în provincia flamandă, și 
în cea valonă, ca și la 
Bruxelles. Socialiștii au 
cîștigat voturi în Valonia, 
dar au pierdut în Flan- 
dra. Totuși, 
spectaculoase 
produs.

răsturnări
nu s-au

Articole și reportaje
Presa egipteană reflectă prin 

articole și reportaje evoluția as
cendentă a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Româ
nia și Egipt, dintre țara noastră 
și alte state arabe. Un loc 
deosebit este acordat recentei 
vizite efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al 
Socialiste România, 
Liban, Siria și Irak.

Sub titlul „O nouă 
relațiile României cu țările a- 
rabe“, cotidianul „Al Ahram“ 
scrie că „președintele Nicolae 
Ceaușescu a, făcut o vizită în 
citeva țări arabe, in dorința de 
a consolida relațiile de prietenie 
și colaborare care leagă Româ
nia de popoarele arabe. Cu a- 
ceastă ocazie au avut loc im
portante întrevederi, în cursul 
cărora a fost reafirmată solida
ritatea României și sprijinul ei 
total față de popoarele din re
giune“. Ziarul, subliniază că vi
zita s-a încheiat cu rezultate 
fructuoase în fiecare din 
patru țări, cu semnarea 
acorduri și înțelegeri care 
conduce la . dezvoltarea 
țiilor romàno-arabe.

La rindul său, ziarul 
Missaa“ seri’ că „vizitele 
care președintele Nicolae 
Ceaușescu le-a făcut în țările 
arabe, vizitele întreprinse de 
șefii de stat arabi în România, precum ' • ■ •
vut loc 
deschis 
pentru 
rii, în ludbt: uuint 
România și . țările 
cursul ultimilor ani, relevă zia
rele amintite, volumul schimbu-

Republicii 
în Libia,
etapă în

cele 
unor 

vor 
reia-

„Al
pe

și contactele care au a- 
la diferite niveluri au 
noi și vaste perspective 
diversificarea cooperă- 
toate domeniile, intre 

“ ; arabe. în

ASTÄZI SE INSTALEAZĂ 
NOUL PREȘEDINTE 

AL BRAZILIEI
Joi, a sosit Ia Brasilia dele

gația Republicii Socialiste 
România, condusă de tovară
șul Ștefan Peterfi, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, care 
va participa la ceremonia in
stalării noului președinte 
Braziliei, Ernesto Geisel.

Ceremonia instalării noului 
președinte ales, Ernesto Geisel, 
și a vicepreședintelui, Alberto 
Pereira dos Santos, are loc vi
neri, 15 martie, prin depunerea 
jurămintului in fața membrilor 
Congresului, guvernatorilor sta
telor, reprezentanților adunări
lor legislative statale și a celor 
peste 280 membri ai delegațiilor 
străine participante la eveni
ment.

După depunerea jurămintului, 
președintele în exercițiu, Emilio 
Garrastazu Medici, va transmite 
președintelui ales, Ernesto Gei
sel, însemnele puterii executive.

al

VINERI, 15 MARTIE 1974

PĂCALĂ : Patria (orele 9.30;
12,30; 16 30; 20); Favorit (orele 
9.30; 12.30; 16; 19).

FANTASTICA AVENTURĂ A 
LUI NEPTUN“ : București :
(orele 8.45; 11; 13.15; 16; 18.30;
21).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ: Lu
ceafărul (orele 9 : 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 
18.15 : 20.30).

PRINȚUL BOB : Central (orele 
9 15 : 11,30 : 13,45 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) 
'ȘASE VITEJI COLINDA LU

MEA . Doina (orele 12.30 ;
16.30 : 18,30).

PROGRAM DE
MATE PENTRU 
(orele 9.45 : 11,15).

PROGRAM DE 
RE : Doina (orele 20,15).

CIDUL : Scala (orele 9 ;
16.30 ; 20,15).

PROPRIETARII : Melodia 
9 : 11.15 : 13.30 : 16 : 18.15 ; 
Flacăra (orele 9 ; 11.15 : 
15.45 ; 18 ; 20.15).

CÎNTECUL NORVEGIEI ; 
toi (orele 9.15 : 12,30 ; 16.15 ;

ÎNTOARCEREA LUI I.I. 
LAN : Bucegi 
20.15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP 1 Fes
tival (orele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ;
18 30 . 21). Buzești (orele 9 ; 11,15 :
13.30 : 16 ; 18 15 ; 20,30), Aurora 
(orele 9 : 11.15 ; 13.30 : 15,45 : 18 ; 
20.15).

DINCOLO DE NISIPURI : Lira 
(orele 15,30: 18; 20.15). Floreasca 
(orele 15.30 : 18 : 20.15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO-

DESENE 
COPII :

14.30

ANI- 
Dolna

DOCUMENTA-

12.45 ;

(orele
20.30).
13.30 :

Capl-
3 ; 19,30). 
MAGEL- 

(orele 15.30 : 18 :

MA: Sala Palatului (orele 17 15;
20.15) ; Excelsior (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18.15 ; 20.30). Gloria (o-
rele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
20,aO)

TRECĂTOARELE IUBIRI : Cos
mos (orele 15,30 ; 18 ; 20,15). Glu- 
lești (orele 15.30 ; 18 ; 20.15).

MISTERIOASA rr.J--------------
Victoria (orele 9 ; 11,15 ;
18.30 ; 20.45). Cotrocenl
16 ; 18 ; 20), Arta (orele
20.15) .

NU TRIȘA DRAGĂ: 
rele 15.30 ; 13 : 20).

LUNA ----------------
(orele

JOE
10.30 ; xa.ou ; It.ov ; io.ùu ;
20,45). Popular (orele 15.30 ; 
20.15).

CHEMAREA
Grivlta (orele
16 ; 18,15 ; 20.30). ,
8.45 1 11 î 13.30 ; 16 ; io.au ; au.ooi. 

OAMENII DE PE „FLAMINGO“
Rahova (orele 16 : 18 : 20).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Flamura (orele 9 i 
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18.15 : 20.30).

TRENUL SPRE STAȚIA „CE
RUL“ : Pacea (orele 15.30).

ÎNTÎMPLĂRI CU COSA NOS- 
TRA • Pacea (orele 17.45 : 20).

INSULA MISTERIOASĂ : “ ‘
(orele 9 ; 11.15 : 13,30 ; 16 : 
20.30). Moșilor (orele 9 ;
13.30 : 15.45 : 18 : 20,15)

MARELE VALS (ambele ser«) t 
Unirea (orele 11 ; 15.30 ; 19). Vol
ga (orele 10; 13: 16: 19.15).

SEMURG. PASĂREA FERICI
RII ; Munca (orele 10).

PRĂBUȘIRE 
‘ 13,30 ; "

(orele 
15.30 î

Vitan

16 ;
14 ;
18 :

(o-

InfrățireaFURIOASA : 
15.30; 18; 20,15). 
KIDD : Lumina (orele 8,30 ; 
12.30 ; 14.30 ; 16.30 ; 18,45 ;
“ .............................. î 18 î

JANDARMUL INSOARA 5
Munca (orele 16 ; 18 ; 20).

JUDO : Drumul Sării (orele
15.30 : 18 : 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE : Fe
rentari (orele 15.30 : 17.45 ; 20).

ULTIMELE SASE MINUTE 1 
Cringași (orele 16 ; 18.15).

MISIUNEA SECRETA A
RULUI COOK : Progresul
15.30 ; 18 ; 20.15).

TOATĂ LUMEA RIDE.
ȘI DANSEAZĂ (ora 14,30); UN 
COLȚIȘOR DE RAI (ora 16,30); 
DRUMUL SPRE ÎNALTA SOCIE
TATE (ora 18,45); O ORĂ CU 
TINE (ora 20.45), rulează la Cine
mateca ..Union“.

MAIO- 
(orele

CINTÄ

Iești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19.30 ; NĂPAS
TA (Studio ’74) — ora 17 ; Tea
trul ..Țăndărică“ (Sala Victoria) : 
lî PLĂCEAU CLĂTITELE — ora 
17 ; (Sala Academia) : PUNGUȚA 
CU DOI BANI _ ora 17 ; “
trul ..Ion Vasilescu" : EU 
TATĂL --------------
Teatrul .....
toria) : VINO SĂ NE VEZI DI- 
SEARĂ /
„Rapsodia Română“ : _____
GURI FERMECATE — ora 19,30.

Tea- 
SlNT 

ora 19,30 ;

ora 19.30 ; Ansamblul 
MELEA-

STRĂBUNILOR : 
9 ; 11,15 ; 13,30 :

. Modern (orele
5: 18,30

Dacia
18.15 ;
11.15 :

OPERA Română : TRAVIATA 
— ora 19 ; Teatrul de Operetă : 
TARA SURÎSULUI — ora 19,30 ; 
Teatrul Național (Sala Mare) : 
SIMFONIA PATETICĂ — ora
19 30 : (Sala Comedia) : DULCEA 
PASĂRE A TINEREȚII — ora
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : LE- 
ONCE ȘI LENA — ora 20 ; (Sala 
Studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20 ; Teatrul ,.C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : HAMLET — ora 19 ; Tea
trul de Comedie : O NOAPTE 
FURTUNOASĂ — ora 20 : Tea
trul Mic : VIAȚA E CA UN VA
GON 7 — ora 19,30 ; Teatrul Giu-

PROGRAMUL I
16,00—17,00 — Teleșcoalâ (16,00 — 

Matematică «consultații pentru e- 
levii clasei a VIII-a»; Probleme 
rezolvate cu ajutorul ecuațiilor și 
al sistemelor de ecuații de gradul 
I (II) ; 16.15 — Biologie — anul 
III : Igiena digestiei ; 16,35 — Pa
gini din istoria patriei. Al. I. 
Cuza — domn al Unirii ; 17.30 — 
Emisiune în limba germană; 19,30 
— Telejurnal; 20,00 — România — 
Anul XXX. Revistă social-politică 
TV; 20,35 — Film artistic: Peri
pețiile lui Jossie“. Premieră pe 
țară. Regia Andrew Mc Laglen ; 
22,15 — 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,30 — Telex; 17,35 — Avanpre

mieră; 17.40 — Interpreti îndră-

țările arabe
din presa egipteană
rilor comerciale dintre România 
și țările arabe s-a dublat.

Ziarele „Al Ahram“ și „Jour- 
nal d’Egypt“ au publicat, joi, 
ample reportaje consacrate Fa
bricii de produse sodice El Mex 
din orașul Alexandria — obiec
tiv construit in cooperare cu 
România. „Journal d’Egypt“ de
numește acest grandios obiectiv 
industrial „coloana vertebrală a 
industriei chimice egiptene“, în 
timp ce „Al Ahram“ subliniază 
că „el este unica întreprindere 
de acest gen din Orientul Apro
piat“ și precizează că „realiza
rea lui constituie un impuls 
dat industriei naționale egipte
ne,. în special industriilor sti
clei, hîrtiei, medicamentelor, 
textilelor, petroliere, pentru 
prelucrarea pieilor, siderurgice 
și altor ramuri industriale“.

upă 
electorală pe 
unii 
n-au ezitat să o de
numească „posomo
rită“, belgienii 

votat. A fost un vot în care 
țiunile tradiționale au jucat 
lui esențial. Puțini au fost 
care au schimbat gruparea 
vorită. Stabilitatea corpului 
lectora! din această țară, 1 
(lamentată pe o relativă 
mițare politică deoarece Belgia 
nu cunoaște bipolarismul altor 
state occidentale, s-a evidențiat 
din nou, chiar dacă sondajele de 
opinie publică relevau un număr 
relativ mare de „indeciși“. Este 
semnificativ, de altfel, faptul că 
social-creștinii sint socotiți bi
ruitori deși n-au obținut decit 
un plus de 100 000 voturi la

o campanie 
care 

comentatori

au 
op- 
ro- 
cei 
fa- 
e- 

fun- 
fărî-

5 256 000 sufragii exprimate. Dar 
grație lor au izbutit să obțină 
cinci mandate mai mult. Avea 
dreptate editorialistul ziarului 
LE MONDE cind scria că „de
plasările de voturi, într-un elec
torat stabil prin excelență, n-au 
fost foarte importante".

Atenția observatorilor s-a o- 
prit asupra a două aspecte :

a) redistribuirea voturilor că
tre partidele „tradiționale“ — 
care s-au dovedit solid implan
tate ;

b) oprirea spectaculosului a- 
vans, ba chiar regresul grupă
rilor „federaliste“, grupări care 
au recoltat voturi mizind în ex
clusivitate pe disputa lingvis
tică. Avansul „federalist“ neli
niștise pe „tradiționali“, adică 
pe socialiști, social-creștini și 
liberali. Dar, cum semnala co
respondentul din Bruxelles al 
ziarului LE MONDE, „pentru 
prima oară după 1961 alegătorul 
belgian s-a distanțat de promo
torii contestației lingvistice". 
Multe comentarii subliniază 
doar acest aspect al scrutinului. 
Desigur, „federaliștii“ au suferit 
pierderi. Dimensiunile acestor 
pierderi nu trebuie totuși exa
gerate. Micșorarea efectivelor lor 
parlamentare nu înseamnă im
plicit dispariția definitivă de pe 
scena politică.

Socialiștii au dorit alegerile 
scontind o clarificare politică. 
Ciștigurile de voturi în Valonia 
au justificat insistența lor de a 
se recurge Ia un nou scrutin. In 
schimb electoratul flamand s-a 
dovedit mai conservator și mai 
puțin receptiv la innoirea ope
rată în cadrul socialiștilor, ceea 
ce a provocat acestora pierderi 
de sufragii și mandate. Î11 an
samblu socialiștii nu și-au rea
lizat proiectele. De altfel, cum

se observa, în mod curent parti
dele primului ministru in func
țiune (in cazul de fată socialist) 
au dificultăți mai mici sau mai 
mari pe pian electoral. Parado
xal, social-creștinii care n-au 
dorit noi alegeri și-au ameliorat 
pozițiile, ceea ce ii îndreptățește 
să revendice conducerea noului 
guvern, care în mod cert va fi 
un guvern de coaliție.

Fizionomia acestui guvern nu 
poate fi cu ușurință prevăzută. 
Revenirea la vechea formulă 
este dificilă, dat fiind dimensiu
nile divergențelor dintre parte
neri. Se va recurge la o varian
tă bipartită (social-creștini și 
socialiști) ? Sau socialiștii vor 
opta pentru o cură de opoziție ? 
Un lucru este cert : problemele 
cu care va fi confruntat viitorul 
guvern sint extrem de dificile, 
probleme care cuprind o arie 
largă — de la cele economice, 
generate de inflația galopantă 
și pînă la cele ale regionaliză- 
rii, care trebuie să închidă com
plexul dosar lingvistic.

Analiștii politici de la Bruxel
les încearcă să descifreze ver
dictul votului de duminică. 
Faptul că nici unul din progra- 

o 
general 

cunoscut 
îndeamnă

mele prezentate n-a obținut 
aprobare clară, că în 
raportul de forțe n-a 
schimbări esențiale, 
la precauție. Nu s-a pronunțat 
un verdict limpede, precis. Lec
ția alegerilor — se afirmă — ar 
fi cea a necesității concesiilor, 
a căutării atente a drumului 
spre un compromis reciproc ac
ceptabil. Starea de confruntare 
electorală fiind depășită, nu-i 
exclusă posibilitatea ca momen
tul realismului să se ivească 
destul de repede.

EUGENIU OBREA

Conferința
mondială a
populației

Comisia O.N.U. pentru pro
blemele populației, aflată in 
cea de-a treia sesiune extra
ordinară, a trecut, joi, la exa
minarea raportului privind 
dezbaterile care au avut loc, 
începînd de la 11 martie, a- 
supra documentelor finale ce 
urmează a fi supuse atenției 
și aprobării Conferinței mon
diale a populației, care va 
avea loc la București între 
19 și 30 august a.c.

Raportul comisiei subli
niază că, în cadrul conferin
ței de la București, prima 
conferință interguvernamen- 
tală in materie, vor fi dez
bătute în principal următoa
rele 5 documente de însem
nătate majoră : raportul din
tre evoluția demografică și 
dezvoltarea economico-socia- 
lă; tendințele demografice re
cente și perspectivele de vi
itor ; raportul dintre popu
lație, resurse și mediul în
conjurător ; populația, fa
milia și bunăstarea omului ; 
planul mondial de acțiune în 
domeniul populației.

Din simpla enumerare a a- 
cestor documente reiese evi
dent concluzia că la confe
rința de la București, deși 
populația " 
trală a 
luată în 
dență cu 
economice, de mediu, de fa
milie etc.

formează tema cen- 
lucrărilor, ea este 
strînsă interdepen- 
celelalte variabile :

giți de muzică populară; 18,05 — 
Film pentru copii: „Lampa lui A- 
ladin. Regia Boris Riterev; 19.30 
— Telejurnal; 20,00 — O viată 
pentru o idee: N. I. Pirogov (I) ; 
20.30 — Tineri interprețl; 21.00 — 
Bucureștiul. azi; 21,15 — Desene 
animate; 21,30 — Biblioteca pen
tru toti: Ion Barbu (I); 22,15 — 
Top ’74 la O.R.T.F. cu Sacha Dis- 
tel. Stephen Graphely, Johnny 
Halliday. Jean-Pierre Cassel șl 
Gilbert Becaud.

COPIILOR _ ora 19,30 ; 
,,C. Tănase" (Sala Vic-

PROGRAMUL III

adio/
9.00 Știri. 9,05 Incognito _  pro

gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : CINTECUL FRUN
TAȘULUI de Florin Comișel. 10,00 
Clubul curioșilor. 11.00 Profil pe 
portativ : Măriuca Matache. 11,20 
Muzică din operete. 11.30 Antract 
muzical. 12,00 știri 12.05 Invitație 
în fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 
13,00 închiderea emisiunii. 17.00 
Știrile după-amiezii. 17.05 Alo, Ra
dio I _ muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor. 18.00 Șapte zile, 
șapte arte. Arhitectura. 18,10 Din 
creația lui Ceaikovski. 18,55 Melo
dia zilei 19.00 în direct... de la 
Sibiu ; Avanpremieră la Festiva
lul național de jazz t 19,30 știri. 
19,35 Casa de discuri Electrecord. 
20.00 Educație, răspunderi. 20,30 
Muzică instrumentală. 21.00 Top-ul 
revistei ..Săptămina“. 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport 22,30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15 
Poetica. Ion Pop. 23,20 Melodii în 
ritm de dans. 23,55—24.00 Ultimele 
știri.

„Portugalia - relatea
ză Felix Naggar, co
respondentul agenției 
FRANCE PRESSE în ca
pitala lusitană — este 
confruntată în prezent 
cu una dintre cele mai 
mari crize din ultimii 
cincisprezece ani".

unctul de plecare 
al actualei stări de 
tensiune pare să-l 
fi constituit apari
ția, la 22 februarie, 
a primului volum al 

cărții generalului Antonio de 
Spinoia intitulată „Portugalia și 
viitorul". Volumul s-a epuizat in 
numai două zile și a avut un 
foarte puternic ecou în rindul 
opiniei publice portugheze fiind 
considerată „una din cele mai 
explozive lucrări care au apărut 
in ultimele patru decenii în vi
trinele librăriilor din Portuga
lia“ (NEUE ZÜRCHER ZEI
TUNG). Șocul provocat de aceas
tă apariție este explicabil dacă 
precizăm că autorul, fost guver
nator și comandant militar în 
Guineea-Bissau și actualmente 
adjunct al șefului statului major 
al armatei portugheze, recu
noaște deschis și chiar argumen
tează absurditatea războiului co
lonial purtat de Lisabona in A- 
frica. Generalul de Spinoia re
levă că „nu există o soluție mi
litară pentru Portugalia în An
gola, Mozambic sau Guineea- 
Bissau“ și că „războiul în aceste 
teritorii nu poate fi niciodată 
cîștigat“. El adaugă că „un război 
care necesită cheltuirea unei ju
mătăți din bugetul țării, mai 
precis un milion de dolari pe zi, 
nu poate să însemne decit stran
gularea oricărei posibilități de 
dezvoltare economică și poate 
compromite însuși supraviețuirea 
națiunii“.

Implicațiile politice ale unei
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Lisabona
cazul Spinola“

asemenea luări de poziție publi
ce într-o temă considerată „ta
bu“ s-au făcut repede resimțite. 
Corespondenții de presă din Li
sabona au semnalat încă în pri
mele zile ale acestei luni ceea 
ce agenția vest-germană D.F.A. 
descrie ca „o înfruntare intre 
duri și realiști în conducerea ar
matei și chiar in guvern“. Pu
nerea în alertă și consemnarea 
în cazărmi a tuturor trupelor 
timp de patru zile a fost consi
derată de toți observatorii ca un 
indiciu al fricțiunilor din sinul 
armatei. Asemenea presupuneri 
au fost, se pare, întărite de in
formațiile semioficiale care cir
culau miercuri în capitala portu
gheză și potrivit cărora mai 
mulți ofițeri superiori au fost 
scoși din cadrele armatei. Co
respondentul agenției ASSOCIA
TED PRESS vorbește despre 
„presiuni puternice ale cercuri
lor dure salazariste pentru de
miterea generalului de Spinoia“ 
și remarcă faptul că al doilea 
volum al cărții generalului, aș
teptat cu mare interes și a cărui 
apariție a fost anunțată pentru 
data de 5 martie „nu este de gă
sit in librării și probabil că nu 
va putea fi găsit niciodată".

Evident „cazul Spinoia“ și toa
te reverberațiile sale politice 
trebuie privite în limitele și în 
dimensiunile Iui reale. „In fapt 
— notează NEUE ZtlRCHER 
ZEITUNG — generalul n-a făcut 
decit să constate ceea ce majo
ritatea zdrobitoare a portughe
zilor au constatat demult. El a 
rostit cu voce tare o concluzie 
pe care mulți portughezi n-o pot 
exprima de teama temniței sau 
chiar a plutonului de execuție. 
Dar tocmai pentru că Spinoia

este Spinoia, cartea lui e explo
zivă și semnificativă. Ea ne in
dică gradul in care impasul net 
al politicii coloniale afectează 
chiar și sferele cele mai înalte 
ale regimului de la Lisabona“.

Dincolo de înfruntările din 
cercurile militare și guverna
mentale dintre „durii“ care mi
zează numai pe continuarea și 
intensificarea războiului colonial 
și așa numiții „realiști“ care ar 
dori să se împletească războiul 
cu alte manevre aleatorii in 
speranța salvării dominației Li
sabonei pe vaste teritorii africa
ne, se amplifică larga mișcare 
populară pentru încetarea ime
diată a aventurii militare din 
Angola, Mozambic și Guineea- 
Bissau, pentru abandonarea ne
fastei politici coloniale. Puterni
cele demonstrații de protest cu 
înfruntarea atacurilor brutale ale 
poliției, gestul celor peste 300 de 
tineri din Porto care și-au ars 
demonstrativ ordinele de chema
re pentru a nu participa Ia răz
boiul colonial, exilul voluntar a 
peste 150 000 de tineri care și-au 
părăsit patria în ultimii doi ani 
pentru a nu fi incorporați in u- 
nitățile armatei coloniale, ne o- 
feră un tablou al opoziției ferme 
împotriva absurdei aventuri mi
litare colonialiste a Lisabonei. 
Forța acestei mișcări împletită 
cu loviturile mereu mai puterni
ce ale forțelor de eliberare din 
Angola, Mozambic și Guineea- 
Bissau e de natură să precipite 
criza politicii coloniale a cercu
rilor guvernante portugheze și, 
într-un sens mai larg, criza „sa- 
lazarismului fără Salazar“, criza 
unui regim anacronic.

EM. RUCÄR
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• LA 14 MARTIE, cu prilejul 
împlinirii a 91 de ani de Ia în
cetarea din viață a lui Karl 
Marx, Ia mormintul său, din 
cimitirul londonez Highgate, a 
avut loc o adunare comemorati
vă, la care a vorbit Gerry Co- 
hen, membru al Comitetului 
Politic al Comitetului Executiv 
al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie.

Din partea Ambasadei române 
Ia Londra a fost depusă o co
roană de flori la mormintul lui 
Karl Marx.

Incidente între Siria

DAMASC. — La linia de în
cetare a focului de pe înălțimile 
Golan s-au produs, joi diminea
ța, noi incidente între forțele 
siriene și israeliene — a anunțat 
un purtător de cuvînt militar de 
la Damasc. El a menționat că 
forțele siriene au riROstat în 
momentul in care inamicul în
cerca să-și consolideze pozițiile 
avansate din zona de nord a 
frontului.

Potrivit purtătorului de cuvînt, 
a fost deschis, de ambele părți, 
foc de artilerie și de tancuri.

pierea zonelor Misrat Beit Jan, 
Halfa Harfa și Tel Shams, de 
pe înălțimile Golan. Comunica
tul menționează că forțele israe
liene au ripostat prin foc de 
artilerie și de tancuri.

Incidente între Siria 
și Israelși Israel

Joi, ministrul comerțului 
exterior al R.D.G., Horst 
Solie, a vizitat standurile 
românești ale întreprinderi
lor „Electroimportexport“, 
„Electronum“ și Romenergo“ 
la Tirgul de la Leipzig. 
Oaspetele a fost întimpinat 
de Alexandru Mărgăritescu, 
adjunct al ministrului con
strucțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii, și de Ma
rin Trăistaru, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior. 
A fost de față consilierul 
economic al Ambasadei ro
mâne din R.D.G., Mircea Bă
dica. Cu acest prilej, Horst 
Solie a felicitat pe repre
zentanții români pentru cea 
de-a 25-a participare conse
cutivă a României la tradi
ționalele tîrguri de la Leip
zig.

TEL AVIV. — Un. comunicat 
al Comandamentului militar de 
la Tel Aviv subliniază că for
țele siriene au deschis, joi di
mineața, foc de artilerie asupra 
unor poziții israeliene din apro-

• LA MOSCOVA a fost sem
nat planul de colaborare știin
țifică între Academia Republicii 
Socialiste România, Academia 
de Științe Sociale și Politice a 
Republicii Socialiste România și 
Academia de Științe a U.R.S.S., 
pe perioada 1974—1975.

Remaniere ministerială 
în Burundi

După cum anunță agențiile 
France Presse și Reuter, pre
ședintele Michel Micombero a 
procedat la o remaniere res- 
țrînsă a cabinetului burundez, 
în baza căreia au fost inlocuiți 
miniștrii finanțelor, justiției și 
lucrărilor publice, transporturi
lor.

• PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON a prezentat Congresu
lui raportul pe anul 1973 al A- 
genției americane pentru de
zarmare și controlul armamen
telor. In scrisoarea care înso
țește documentul, președintele 
apreciază că, in condițiile a- 
menințării pe care o reprezin
tă tehnologia nucleară, accele
rarea procesului de limitare, de 
către toate statele, a înarmări
lor este mai necesară ca ori- 
cind.

Premierul Mariano 
Rumor a prezentat 
lista noului cabinet

• JOI SEARA, premierul de
semnat al Italiei, Mariano Ru
mor, i-a prezentat președintelui 
Republicii, Giovanni Leone, lis
ta noului guvern de centru-stîn- 
ga, coaliție tripartită formată 
din democrat-creștini, socia
liști și socialiști democratici, in
formează agenția France Presse.
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