
Ieri au continuat 1 Proletari din toate țările, uniți-vă !

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Vineri dimineața, au fost re

luate lucrările celei de-a XII-a( 
sesiuni a Marii Adunări Națio
nale. sesiune care se înscrie ca 
un moment istoric în viața țării 
și a întregului popor prin actul 
învestiturii secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat de deputați. la so
sirea sa în sala de ședințe, cu 
vii și îndelungi aplauze. Ecoul

zilei memorabile în care secre
tarul general al partidului a fost 
proclamat președinte al Repu
blicii Socialiste România se 
regăsește din nou in atmosfera 
de mare entuziasm, in simțămin
tele de dragoste și prețuire cu 
care a fost întimpinat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de deputății 
și invitații la sesiunea Marii 
Adunări Naționale.

In logiile oficiale au luat loc, 
de asemenea, tovarășii : Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu. 
Maxim Berghianu, Elena

Ceaușescu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu. Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Va
sile Vil cu, Ștefan Voitec,

Sint de față membrii supleanți 
ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și secretari ai C.C. 
al P.C.R.

La lucrări participă numeroși

invitați — membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni ai muncii, per
sonalități ale vieții științifice și 
culturale, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de tovarășul Miron 
Constantinescu, președintele Ma
rii Adunări Naționale.

în conformitate cu ordinea de

(Continuare in pag. a II-a)
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UN ELOGIU AL MUNCII DESTOINICE, 
UN ÎNDEMN SPRE NOI SUCCESE DE PRESTIGIU

Președintele republicii a inminat ieri in cadrul unei impresionante solemnități 

înalte distincții pentru rezultatele obținute în întrecerea socialistă pe anul 1973

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL
(IN PAGINA A 2-A)

(Continuare în pag. a 11-a)

Stimate tovarășe și stimați tovarăși.
Doresc să încep prin a adresa, in numele Comitetului Central 

al Partidului, al guvernului și al meu personal, cele mai calde 
felicitări tuturor organizațiilor de partid, consiliilor populare, 
întreprinderilor industriale, de transporturi, institutelor de cer
cetări științifice și tehnologice, celorlalte unități economice ca
re au fost distinse astăzi cu inalte ordine ale Republicii Socia
liste România și cu diplome de onoare (Aplauze puternice).

tdresind aceste felicitări celor « are .au fost distinși astăzi, 
doresc să menționez că realizările lor sint o contribuție însem
nată la îndeplinirea planului pe 1973. Fără îndoială că. dacă și 
celelalte județe și unități economice — care nu au realizat de
pășirile celor distinși astăzi — n-ar fi lucrat intens și bine, 
n-am fi îndeplinit planul. De aceea, doresc să adresez felicitări, 
în numele conducerii de partid și de stat și al meu personal, 
tuturor organizațiilor județene, tuturor organizațiilor de partid, 
comuniștilor din întreaga țară, tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, întregului popor, pentru felul eum 
s-a muncit în această întrecere, pentru succesele obținute in 
realizarea planului pe 1973. (Aplauze îndelungate).

Desigur, întrecerea este întrecere — cîștigă cel care ajunge, 
ea să zic așa, cu o secundă mai devreme. Noi prețuim însă în

aceeași măsură eforturile tuturor oamenilor muncii. Sintcm 
convinși că și în anul 1974 ei vor munci cu aceeași abnegație 
și devotament. Avem un program destul de mobilizator, și pen
tru realizarea lui trebuie să unim toate eforturile, să lucrăm și 
mai bine, să sporijn eficiența economică, să realizăm perfecțio
narea rapidă a tehnologiilor și a organizării muncii. Să facem 
ea. înfăptuind planul pe acest an. să se realizeze și sarcinile 
calitative, hotăritoare, de altfel, fără de care nu se poate consi
dera planul îndeplinit.

Așa cum am menționat și in alte împrejurări, realizarea pro
gramului de dezvoltare în ritm intens a patriei noastre, creș
terea productivității muncii și a eficienței economice, presupun 
nu o intensificare a muncii, ci o intensificare a inteligenței, 
a gindirii creatoare, introducerea rapidă in producție, in toate 
domeniile de activitate, a cuceririlor științei și a tehnologiilor 
moderne, buna organizare a muncii. Am obținut succese mari, 
dar mai avem multe de făcut in această direcție. De aceea, do
resc ca și cu acest prilej, să adresez tuturor organizațiilor de 
partid, ministerelor, institutelor de cercetări, conducerilor in-

APROBÎND DIN INIMĂ ISTORICA HOTĂRÎRE A MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE, PLINĂ DE ÎNCREDERE ÎN VIITORUL El, 

ÎNTR-UN SINGUR GLAS ÎNTREAGA NAȚIUNE ACLAMĂ: 

TRĂIASCĂ

PREȘEDINTELE !
5

Cuvintele dau glas ce
lor mai adinei gînduri și 
convingeri. Iar gîndurile 
noastre, ale tuturor se în
dreaptă și în aceste zile, 
ca întotdeauna, cu a- 
ceeași dragoste și caldă 
recunoștință, spre cel 
mai bun fiu al poporului, 
spre cel a cărui activitate 
neobosită, a cărui abne
gație și devotament puse 
în slujba țării ne sint un 
permanent imbold, o pil
dă vie, călăuzitoare, 
învestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu

înalta funcție de pre
ședinte al republicii con
stituie o recunoaștere de 
către întregul popor a 
înaltelor calități de con
ducător de partid și de 
stat pe care le întruchi
pează secretarul general 
al partidului nostru, re
marcabil patriot și mili
tant consecvent pentru 
cauza socialismului și co
munismului.

SCRISORILE ȘI TELE
GRAMELE CARE CON
TINUA SĂ SOSEASCĂ 
DIN TOATE COLȚURI

LE ȚĂRII, PENTRU A-L 
FELICITA ȘI A-I URA 
VIAȚĂ ÎNDELUNGATĂ, 
NOI ȘI STRĂLUCITE 
IZBÎNZI CELUI DINTÎI 
PREȘEDINTE AL RO
MÂNIEI, EXPRIMĂ A- 
DEZIUNEA NOASTRĂ 
UNANIMĂ, MÎNDRIA 
NOASTRĂ, A TUTUROR, 
DE A AVEA UN ASE
MENEA CONDUCĂTOR.

n pagina ă 3-a

Tineretul - factor activ 
in îndeplinirea 

cincinalului 
înainte de termen

• Constelația Turceni 
se naște astăzi

^„Fabricat în 
atelierul mecanic“

• „Nici o palmă de 
pămînt care poate fi 

cultivată să nu rămînă
neînsămîntată !“A

(în pagina a IV-a)

ÎNALTUL LEGÂMÎNT
Sosesc astăzi, din întreaga țară, mii și mii 

de telegrame de felicitare pe adresa tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Memorabilul 
eveniment al învestirii sale cu înalta funcție 
de președinte al Republicii Socialiste Româ
nia - la care.a fost martoră, cu. emoție și 
admirație, întreaga suflare'a acestui bine- 
cuvîntat pămînt - s-a potrivit a se petrece' 
în anotimpul marilor nădejdi ale naturii. 
Floarea cornului tînăr, soră cu galbenul din 
drapelul românesc, și-a început cîntarea 
despre ceea ce va fi, în acest 
an, lumea de floare și de rod __________ 
a cîmpului semănat.

Am avut bucuria să fiu pre
zent la istoricul eveniment 
chiar acolo, în sala unde se 
întîlnesc aleșii țării, și sâ-l văd și să-l as
cult pe cel ales între aleși, rostind jurămîn
tul în fața întregii națiuni. Mărturisesc că 
nu cunosc pînă acum în viața mea un mo
ment care să-l egalez în emoție. „Jur" a 
rostit cu binecunoscutu-i glas cel ce era 
deja Președintele României, și tot niciodată 
un alt cuvînt nu mi se păruse mai încăpă
tor pentru ceea ce poate fi un OM, ca 
acest cuvînt din trei sunete...

Jura bărbatul numărul unu al României ! 
Jura ca azi, mîine și întotdeauna să slu
jească cu credință patria, să acționeze cu 
fermitate pentru apărarea independenței și 
suveranității ei, iar noi toți am înțeles deo
dată că l-am ales nu numai fiindcă sîntem 
siguri că va face acest lucru de aici îna
inte, dar și pentru că în întreaga sa viață 
și luptă de pînă acum a slujit cu credință

țara înscriindu-și numele alături de cele 
mai proeminente personalități ale isto
riei naționale, s-a luptat pentru inte
gritatea și libertatea ei, pentru bună
starea și fericirea . întregului popor, pentru 
edificarea socialismului și comunismului. 
Jura să respecte Constituția, legile, demo
crația, etica și echitatea socialistă, iar noi 
toți știam că nu cunoaștem un mai sever și 
omenesc apărător al acestor mari idealuri. 
Jura să ne

EUGEN FLORESCU

ducă la înțelegere cu toate 
popoarele lumii, la pace, la 
victoria ideilor revoluționare, 
și noi toți am vibrat de res
pect știind că dacă astăzi 
aceste idei au cuprins plane
ta făcînd-o să surîdă viitoru

lui, asta se datorează in bună parte și lui, 
marelui om politic român, conducătorul 
nostru, respectat pretutindeni. Jurămintul 
lui pentru timpul care vine era scris cu o 
viață în care exemplul de muncă, de gîn- 
dire, de luptă, de avînt și de echilibru a "de
venit cartea de vizită a întregului popor.

Jur, spunea, că îmi voi face întotdeauna 
datoria cu cinste și devotament; iar floa
rea generației tinere s-a simțit, sint sigur, 
mîndră să-și ia, alături de întîiul nostru pre
ședinte, angajamentul de a proceda la fel 
urmîndu-l fără șovăire, pentru strălucirea 
și măreția națiunii noastre socialiste, a Re
publicii Socialiste România.

Jurămîntul Președintelui, înaltul său legă- 
mînt față de țară și popor, a devenit astfel 
cea mai vibrantă lecție de patriotism la 
care am asistat vreodată...
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Președintele Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România și a „Diplomei de Onoare" unor organizații județene de partid, 

consilii populare județene, intreprinderi si institute de cercetare si proiectare
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

’ DECRETEAZĂ:

SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII 
UNOR ÎNALTE DISTINCȚII

Art. 1. — Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 1973 
in îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan și a angajamen
telor asumate, pentru ocuparea 
locurilor I, II și III în întrece
rea dintre organizațiile județe
ne de partid in industrie, inves
tiții — construcții, transporturi 
și circulația mărfurilor și pen
tru contribuția adusă la dezvol
tarea economiei in ansamblu, 
se conferă :

— Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I Or
ganizației de partid a munici
piului București, pentru locul 
I : „Ordinul Muncii“ clasa I 
Organizației de partid a județu
lui Constanța, pentru locul I ; 
„Ordinul Muncii“ clasa a II-a 
Organizației de partid a județu
lui Galați, pentru locul II ; 
„Ordinul Muncii“ clasa a IlI-a 
Organizației de partid a jude
țului Suceava, pentru locul III.

Art. 2. — Pentru rezultatele 
deosebite obținute in anul 1973 
in îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan la principalii in
dicatori din agricultură, pentru 
ocuparea locurilor I, II și III în 
întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid in acest do
meniu, se conferă :

— „Ordinul Muncii“ clasa I 
Organizației de partid a jude
țului Tulcea. pentru locui I ; 
Ordinul „Meritul Agricol“ cla
sa I Organizației de partid a 
a județului Constanța, pentru, 
locul I : Ordinul „Meritul Agri
col“ clasa a II-a Organizației 
de partid a județului Satu- 
Mare, pentru locul II ; Ordinul 
„Meritul Agricol“ clasa a III-a 
Organizației de partid a jude
țului Bihor, pentru locul III.

Art. 3. — Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 1973 
in îndeplinirea sarcinilor de 
plan și depășirea angajamente
lor asumate in sectorul econo
miei locale, pentru ocuparea 
locurilor I. II și III in intrece.- 
rea dintre consiliile populare 
județene, se conferă : „Ordinul 
Muncii“ clasa I Consiliului 
popular al județului Maramu
reș. pentru locul I ; „Ordinul 
Muncii“ clasa a II-a Consiliului 
popular al județului Vilcea, 
pentru locul li : „Ordinul Mun
cii“ clasa a III-a Consiliului 
popular al județului Galați, 
pentru locul III.

Art. 4. — Pentru rezultatele 
deosebite obținute in anul 1973, 
pentru ocuparea locurilor I. II 
și III in Întrecerea dintre Între
prinderile industriale, de con
strucții, din agricultura de stat 
și silvicultură. transporturi și 
telecomunicații, circulația măr
furilor. gospodăria comunală și 
institutele de cercetare și pro
iectare, se conferă ordine după 
cum urmează :

A. Industrie — „Ordinul 
Muncii“ clasa I, pentru lo
cul I : întreprinderii „Elec- 
trocentrale“ Porțile de Fier, 
județul Mehedinți ; Combi
natului cărbunelui Ploiești ; 
Combinatului siderurgic Galați ;

(Urmare din pag. I)

zi, Marea Adunare Națională a 
continuat dezbaterile pe margi
nea unor importante proiecte de 
legi cu privire la perfecționarea 
activității in domenii de mare în
semnătate pentru accelerarea 
progresului economic și social al 
țării noastre, în vederea adoptă
rii acestor acte normative.

Ca și in prima zi a sesiunii, 
dezbateriale s-au desfășurat sub 
semnul istoricului act al alege
rii secretarului general al parti
dului in înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România. într-o deplină unitate 
de gindire și simțire, cei ce au 
urcat la tribună au exprimat in 
cuvinte calde, pornite din ini
mă, marca bucurie patriotică 
de a fi consacrat prin votul 
Marii Adunări Naționale voința 
unanimă a țării — alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu ca 
președinte al Republicii Socia
liste România.

Votul entuziast al Marii Adu
nări Naționale a foșt insuși vo
tul țării, al tuturor fiilor aces
tui pămint, al făuritorilor socia
lismului biruitor pentru care 
primul președinte al Republicii 
noastre reprezintă întruchiparea 
celor mai înalte virtuți ale 
poporului.

Revenindu-le cinstea de a 
dezbate, in marele forum al ță
rii, proiectele de legi supuse Ma
rii Adunări Naționale, deputății 
care au luat cuvintul au folosit 
această împrejurare pentru ă 
exprima astăzi in consens cu 
cei prezenți la sesiune, in con
sensul tuturor oamenilor muncii 
fără deosebire de naționalitate, 
al întregului popor, deosebita 
satisfacție de a fi participat la 
momentul solemn, de istorică 
semnificație, al alegerii secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. ca 
întiiul președinte al Republicii. 
Reprezentanții națiunii au rele
vat cu legitimă mîndrie perso
nalitatea strălucită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, viața și 
activitatea sa de militant revo
luționar. contribuția sa imensă 
la ctitorirea unei societăți noi, 
socialiste, a unui spirit novator 
în întreaga noastră viață so
cială, politică, economică, de 
promotor al ideilor de pace și 
colaborare cu toate țările — ca
lități nepieritoare ale conducă
torului partidului și statului 
nostru adine incrustate in con
știința poporului român.

Asemenea tuturor cetățenilor 
tării, ei au dat glas simțăminte- 
lor de adincă mulțumire de a. fi 
fost martori la jurămîntul so
lemn al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ca președinte al Re

Combinatului siderurgic Hune
doara : Întreprinderii mecani
ce Timișoara ; întreprinderii 
„Electroaparataj“ București ; 
Combinatului de fire sintetice 
Iași ; întreprinderii forestiere 
de exploatare și transport Su
ceava : întreprinderii de piele și 
încălțăminte ,.Dîmbovița“ Bucu
rești. „Ordinul Muncii“ clasa 
a II-a, pentru locul II : între
prinderii de rețele electrice Ti
mișoara : Schelei de foraj Rim- 
nicu Vilcea ; întreprinderii de 
țevi Roman, județul Neamț ; în
treprinderii „Unio“ Satu Mare ; 
întreprinderii mecanice Cugir, 
județul Alba ; Combinatului pe
trochimic Brazi, județul Praho
va ; Combinatului pentru lianți 
și azbociment Bicaz. județul 
Neamț ; întreprinderii de trico
taje „1 Iunie“ Timișoara ; în
treprinderii mecanice de mate
rial rulant „Grivița Roșie“ Bucu
rești ; Fabricii de țigarete Bucu
rești. „Ordinul Muncii“ clasa a 
III-a, pentru locul III : între
prinderii miniere Baia de Arieș, 
județul Alba ; întreprinderii „23 
August“ București ; întreprinde
rii „Electromotor“ Timișoara : 
întreprinderii pentru protecții 
anticorozive și utilaje speciale 
București ; Combinatului de 
prelucrare a lemnului Oradea ; 
întreprinderii textile „UTA" A- 
rad : întreprinderii județene 
de industrializarea cărnii Me
hedinți ; întreprinderii poligra
fice Cluj ; întreprinderii jude
țene de industrie locală Brăila.

B. Construcții — „Ordinul 
Muncii“ clasa I : Trustului de 
instalații și automatizări Bucu
rești, pentru locul I ; „Ordinul 
Muncii“ clasa a II-a, pentru 
locul II : Trustului de construc
ții industriale Constanța ; Cen
tralei de construcții-montaj 
București. „Ordinul Muncii“ 
clasa a III-a, pentru locul III : 
Trustului „Energoconstrucția“ 
București ; Trustului de con
strucții pentru economia fores
tieră și materiale de construcții 
Brașov.

C. Agricultura și silvicultu
ra — „Ordinul Muncii“ clasa I : 
Întreprinderii agricole de stat 
Ograda, județul Ialomița, pen
tru locul I ; „Ordinul Muncii“ 
clasa a II-a, pentru locul II : 
întreprinderii de selecționarea, 
creșterea și îngrășarea porcilor 
— I.S.C.I.P. — Beregsău Mare, 
județul Timiș ; Stațiunii de ma
șini agricole Castelu, județul 
Constanța ; Inspectoratului sil
vic județean Maramureș. „Or
dinul Muncii" clasa a III-a, 
pentru locul III : întreprinderii 
agricole de stat Niculițel, ju
dețul Tulcea ; Stațiunii agri
cole experimentale Lovrin, ju
dețul Timiș.

D. Transporturi și telecomu
nicații — „Ordinul Muncii“ 
clasa I : Direcției de telecomu
nicații București, pentru locul 
I. „Ordinul Muncii" clasa a II-a 
Depoului C.F.R. Adjud, județul 
Vrancea, pentru locul II. „Ordi- 

publicii Socialiste România, ju- 
rămint care reprezintă o pagi
nă vie de simțire patriotică, in 
tradiția nobilului legămint fă
cut cu istoria de marii fii ai 
patriei.

De la înalta tribună, Si au ex
primat bucuria că statul român 
are un președinte pe măsura 
timpului nostru, de prefaceri 
înnoitoare, de dinamism fără 
precedent, și au urat din inimă 
celui mai iubit fiu al țării să
nătate și putere de muncă, spre 
binele societății socialiste, al 
minunatului nostru popor.

★
Primul document supus dez

baterii in ședința de dimineață 
— Proiectul de lege privind 
atribuțiile și, răspunderile comi
tetelor oamenilor muncii, direc
torilor, inginerilor-șefi, contabi
lilor șefi, șefilor de ferme și 
ale celorlalte cadre tehnice , și 
economice din unitățile agri
cole de stat, precum și ale or
ganelor de conducere colectivă 

A DOUA ZI A LUCRĂRILOR
și directorilor din trusturile ju
dețene de întreprinderi agricole 
de stat.

Atit expunerea de motive, 
prezentată, din însărcinarea 
Consiliului de Miniștri, de 
deputatul Barbu Pope seu. ra
portul Comisiei pentru agricul
tură și silvicultură și Comisiei 
juridice ale M.A.N., infățișat dt; 
deputatul Mircea Ion Opreau, 
cit și intervențiile deputaților 
Mihai Telescu. Szabo Erneric, 
Stela Urania Alexandrescu au 
subliniat că, în condițiile actua
lei etape în care se află proce
sul complex de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră — 
etapă caracterizată printr-o 
continuă ridicare calitativă a 
activității în toate domeniile—, 
sarcini tot măi mari revin agri
culturii de stat, care trebuie să 
devină un model de organizare 
și eficiență economică. în con
text, s-a relevat necesitatea re
glementării prin lege a atribu
țiilor și mai ales a răspunderi
lor organelor de conducere co
lectivă a unităților, precum și 
ale tuturor cadrelor de condu
cere și specialiștilor care 
lucrează în acest important sec
tor al agriculturii.

Cu această convingere. Marea 
Adunare Națională a adoptat 

nul Muncii“ clasa a III-a : în
treprinderii de transporturi 
auto Piatra Neamț, pentru lo
cul III.

E. Circulația mărfurilor — 
„Ordinul Muncii“ clasa I, pen
tru locul I : întreprinderii de 
comerț exterior „Metalimportex- 
port“; I.C.S. — produse indus
triale Piatra Neamț. „Ordi
nul Muncii“ clasa a II-a Ofi
ciului Național de Turism 
„Carpați“ — Brașov, pentru lo
cul II. „Ordinul Muncii“ clasa 
a III-a pentru locul III : 
I.C.S. Alimentara Tîrgoviște ; 
întreprinderii economice jude
țene a cooperației de consum 
Olt.

F. Gospodăria comunală — 
„Ordinul Muncii“ clasa a II-a 
întreprinderii de transport și 
construcții vagoane de tramvaie 
Timișoara, pentru locul II. „Or
dinul Muncii" clasa a III-a Gru
pului întreprinderilor de gospo
dărie comunală și locativă Iași, 
pentru locul III.

G. Institute de cercetare —• 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I Insti
tutului de cercetări chimice — 
I.C.E.C.H.I.M. — București, pen
tru locul I. Ordinul „Meritul 
Științific" clasa a II-a Institu
tului de cercetări și proiec
tări electrotehnice — I.C.P.E. — 
București, pentru locul II. Ordi
nul „Meritul Științific“ clasa a 
III-a Institutului de cercetări 
în construcții și economia con
strucțiilor — I.N.C.E.R.C. — 
București, pentru locul III.

H. Institute de cercetare și pro
iectare tehnologică — Ordinul 
„Meritul Științific“ clasa I In
stitutului de cercetări și pro
iectări pentru industria lemnu
lui — I.C.P.I.L. — București, 
pentru locul I. Ordinul „Meritul 
Științific“ clasa a II-a Institu
tului de cercetări și proiec
tări pentru echipamente ter- 
moenergetice — I.C.P.E.T. — 
București, pentru locul II. 
Ordinul „Meritul Științific 
clasa a III-a Institutului de 
cercetări și proiectări pentru 
extragerea de țiței și gaze
— I.C.P.I.E.T.G. — Cimpina, ju
dețul Prahova, pentru locul III.

I. Institute de proiectare — 
„Ordinul Muncii“ clasa I Insti
tutului de proiectări teh
nologice pentru laminoare — 
I.P.R.O.L.A.M. — București, 
pentru locul I. „Ordinul Muncii“ 
clasa a II-a Institutului de pro
iectări pentru transporturi auto, 
navale și aeriene — I.P.T.A.N.A.
— București. pentru locul II. 
„Ordinul Muncii" clasa a III-a 
Institutului de studii și proiec
tări pentru îmbunătățiri funcia- 

Președintele
Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

legea, cu unele amendamente 
propuse in timpul discuțiilor, 
pe articole.

în continuarea lucrărilor, de
putatul Nicolae Tăbircă, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru problemele Consiliilor 
Populare, a supus atenției Ma
rii Adunări Naționale, din în
sărcinarea Consiliului de Miniș
tri, Proiectul legii privind prin
cipalele atribuții ale consiliilor 
populare in domeniul agricul
turii. Raportul comisiilor per
manente ale M.A.N.. care au a- 
vizat proiectul, a fost prezen
tat de deputatul Dumitru Ba- 
lalia, președintele Comisiei pen
tru consiliile populare și admi
nistrația de stat.

Susținerea proiectului de lege 
a pornit de la necesitatea de
monstrată de viață că dezvolta
rea agriculturii noastre socialis
te implică serioase obligații din 
partea tuturor factorilor care 
trebuie să contribuie la spori
rea producției agricole și efici

enței sale, la perfecționarea 
continuă a acestui sector de 
bază al economiei naționale. în 
acest sens, sarcini deosebite re
vin consiliilor populare și comi
tetelor lor executive, care răs
pund de Întreaga activitate eco- 
nomico-socială de pe teritoriul 
lor. Prin proiectul de lege supus 
dezbaterii s-a urmărit — avin- 
du-se în vedere prevederile le
gii de organizare și perfecțio
nare a consiliilor populare — 
crearea cadrului juridic adecvat 
pentru transpunerea in viață a 
orientărilor și sarcinilor indicate 
de conducerea partidului, in 
scopul realizării vastului pro
gram de creștere a producției 
agricole vegetale și animale.

însușindu-și prevederile» pro
iectului, în acest spirit au luat 
cuvintul deputății Andrei Cer- 
vencovici, Fătu Șocariceanu și 
Iohan Schuster.

După dezbaterea pe articole, 
proiectul de lege respectiv a 
fost aprobat in unanimitate, cu 
unele amendamente, de Marea 
Adunare Națională.

S-a trecut apoi la un alt punct 
de pe ordinea de zi — examina
rea Proiectului de lege cu pri
vire la realizarea, exploatarea, 
întreținerea și finanțarea ame
najărilor de irigații și a celor
lalte lucrări de Îmbunătățiri 
funciare. 

re — I.S.P.I.F. — București, 
pentru locul III.

.1. Institute de proiectare lo
cale — „Ordinul Muncii" clasa I 
Institutului ..Proiect“ București, 
pentru locul I. „Ordinul Muncii“ 
clasa a II-a Institutului județean 
de proiectări Deva, pentru locul
II. „Ordinul Muncii" clasa a 
III-a Institutului județean de 
proiectări Timiș, pentru locul
III.

Art. 5. — Pentru rezultatele 
deosebite obținute in anul 1973 
în îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan și a angajamen
telor asumate, pentru ocuparea 
locurilor IV, V și VI în între
cerea dintre organizațiile jude
țene de partid in industrie, in- 
vestiții-construcții, transporturi 
și circulația mărfurilor și pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea 
economiei in ansamblu, se a- 
cordă „Diploma de onoare", du
pă cum urmează :

Organizației de partid a jude
țului Iași, pentru locul IV ; Or
ganizației de partid a județului 
Maramureș și Organizației de. 
partid a județului Bacău, pen
tru locul V ; Organizației de 
partid a județului Covasna și 
Organizației de partid a jude
țului Hunedoara, pentru locul

Art. 6. — Pentru rezultatele de
osebite obținute în anul 1973 in 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan la principalii indi
catori din agricultură, pentru 
ocuparea locurilor IV, V și VI 
in Întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid in acest do
meniu. se acordă „Diploma de 
onoare" după cum urmează : 
Organizației de partid a județu
lui Brăila și Organizației de 
partid a județului Ialomița, 
pentru locul IV ; Organizației de 
partid a județului Dolj și Orga
nizației de partid a județului 
Prahova, pentru locul V ; Orga
nizației de partid a județului 
Galați pentru locul VI.

Art. 7. — Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 1973 
în îndeplinirea sarcinilor de plan 
și depășirea angajamentelor. a- 
sumate in sectorul economiei' 
locale, pentru ocuparea locuri
lor IV, V și VI, in întrecerea 
dintre consiliile populare jude
țene, se acordă „Diploma de O- 
noare", după cum urmează : 
Consiliului popular al județului 
Suceava și Consiliului popular al 
județului Ilfov, pentru locul IV ; 
Consiliului popular al munici
piului București și Consiliului 
popular al județului Timiș, pen
tru locul V ; Consiliului popular 
al județului Mureș, pentru lo
cul VI.

Din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri, deputatul Angelo 
Miculescu. ministrul agricultu
rii, industriei alimentare și a- 
pelor, a prezentat expunerea de 
motive. Proiectul de lege sus
ținut este consacrat unor pro
bleme de importanță deosebită 
pentru folosirea întregii supra
fețe agricole și mărirea poten
țialului ei de producție prin 
conservarea solului, executarea 
în ritm susținut a lucrărilor de 
combatere a excedentului de u- 
miditate, a inundațiilor, a ero
ziunii solului, de ameliorare a 
sărăturilor și de amendare a sa
lurilor acide.

Raportul Comisiei pentru agri
cultură și silvicultură și al Co
misiei juridice a fost prezentat 
de deputatul Marin Vasile, iar 
la dezbateri au luat parte depu
tății Vasile Vilcu, Dumitru Du
mitru, Marin Argint.

Marea Adunare Națională a 
examinat pe articole acest act 
normativ și l-a votat in unani

mitate, conferindu-i putere de 
lege.

In partea finală a ședinței de 
dimineață, Marea Adunare Na
țională a ascultat expunerea to
varășului Florin Iorgulescu, 
președintele Consiliului Națio
nal al Apelor, asupra proiectu
lui legii apelor, proiect care a 
fost examinat in ședința Comi
tetului executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din decembrie 1973, îm
bunătățit potrivit indicațiilor 
date și supus dezbaterii in ca
drul comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Concluziile Comisiei pentru 
agricultură și silvicultură, Co
misiei pentru consiliile popu
lare și administrația de stat și 
Comisiei juridice ale M.A.N. au 
fost sintetizate in raportul pre
zentat de deputata Alexandra 
Ștefănescu.

Subliniind însemnătatea aces
tui document, deputății Ion 
Dincă. Vasile Belizna, Dumitru 
Afronie au relevat in cadrul 
dezbaterilor că proiectul de lege 
creează cadrul juridic necesar 
aplicării politicii partidului și 
statului in acest domeniu pen
tru asigurarea protecției și va
lorificării raționale a bogățiilor 
naturale pe care le reprezintă 
apele țării.

în cadrul discuției pe articole

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

treprinderilor, tuturor oamenilor muncii, chemare* de a intensi
fica eforturile pentru perfecționarea activității in toate domeniile 
de activitate, pentru creșterea productivității muncii ți a efici
enței economice. (Aplauze).

Vom sărbători anul acesta a XXX-» aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă. Vom avea, de asemenea, Con
gresul partidului. Să facem totul pentru a realiza in cele mai 
bune condițiuni planul pe acest an, trecind, in același timp, de 
pe acum, la pregătirea planului pe 1975 astfel incit să fie evitate 
defecțiunile manifestate la inceputul acestui an ca urmare a 
faptului că nu s-a acordat atenția cuvenită pregătirii planului 
din cursul anului trecut. Trebuie să acționăm cu fermitate pen
tru a asigura atit Îndeplinirea planului pe acest an, incluși»' la 
export, cit și pregătirea tuturor condițiilor necesare bunei des
fășurări a activității economice în anul 1975.

Primii secretari ai comitetelor județene care se duc acasă cu 
două sau trei decorații au motiv, intr-adevăr, să fie mindri și 
să promită că și in acest an vor face totul pentru a obține locul 
intii. Eu nu pot decit să le doresc succes in această întrecere care, 
ca orice întrecere, este deschisă tuturor. Cred că și ceilalți primi- 
secretari, ceilalți conducători de întreprinderi se vor lua la în
trecere cu tovarășul Vilcu. (Aplauze). în felul acesta vom putea 
trage cu toții foloase, ți in primul rind poporul nostru, clasa

muncitoare. Vom vedea la sfirșitul anului cine a știut să org»-» 
nizeze mai bine, să unească mai bine efortul oamenilor muncii. 
Eu vă urez tuturor să lucrați cit mai bine. Fiecare să candidați 
la locul intii. (Aplauze).

Cred că anul viitor va trebui să avem in vedere ca la acela 
județe, la acele unități economice și de cercetare care ciștigă 
de mai multe ori locul intii, să acordăm distincții și conducăto
rilor respectivi. Cred că trebuie să acordăm celor care obțin de 
citeva ori locul intii titlul de Erou al Muncii Socialiste (Aplauze). 
Să avem in vedere dc acum inainte să fie distinși și acei oameni al 
muncii din Întreprinderile economice și institutele de cercetări 
clasate pe primele locuri, acei activiști de partid care s-au do
vedit buni organizatori, care au fost in primele rinduri pentru 
obținerea unor rezultate deosebite. în felul acesta nu numai 
Întreprinderea, județul, dar și persoanele — muncitori, ingineri, 
conducători de județe sau de intreprinderi — vor fi distinși eu 
ordine și alte distincții ale Republicii Socialiste România. Cred 
că sinteți de acord cu această propunere. (Aplauze).

Vom face acest lucru pentru anul trecut cu prilejul zilei de 
1 Mai. Fruntașilor de anul trecut le vom acorda distincții anul 
acesta la 1 Mai. (Aplauze).

Aș dori să Închei urînd tuturer organizațiilor de partid, tu
turor oamenilor muncii, succese iot mai mari in întreaga lor 
activitate, multă sănătate și fericire 1 (Aplauze; puternice, înde
lungate). ». l

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a inminat, vineri 
după-amiază, in cadrul unei im
presionante solemnități care a 
avut loc la Palatul Marii Adu
nări Naționale, inalte distincții 
unor organizații județene de 
partid, consilii populare jude
țene, întreprinderi și institute 
de cercetare și proiectare pen
tru rezultatele deosebite obți
nute in anul 1973 în îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă.

La această solemnitate con
sacrată cinstirii muncii harnice, 
au luat parte tovarășii : Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Maxim Berghianu, Elena 
Ceaușescu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănă- 
lache. Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas. Pe
tre Lupu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Dumitru Po- 

au fost propuse unele amenda
mente. în legătură cu aceasta, 
președintele Republicii a propus 
ca în lege să se prevadă că 
Ministerul Industriei Chimice 
poartă răspunderea pentru or
ganizarea unitară a cercetării 
și aplicarea măsurilor privind 
epurarea apelor, propunere care 
a fost adoptată de forul legisla
tiv al țării.

Cu aceste amendamente, le
gea a fost votată in unanimitate 
de Marea Adunare Națională.

în ședința de după-amiază. 
Marea Adunare Națională a luat 
in dezbatere Proiectul de lege 
privind controlul financiar pre
ventiv.

In expunerea de motive, pre
zentată, din însărcinarea Consi
liului de Stat de către tovarășul 
Gheorghe Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Curții 
Superioare de Control Finan
ciar. a fost subliniat faptul că. 
proeictul de lege, prin preve

derile sale, contribuie la rea
lizarea uneia dintre sarcinile 
importante stabilite de partid, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personal, de a ridica pe o treap
tă superioară controlul în toate 
domeniile, pentru ca acesta să 
devină un factor important in 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
România.

Raportul comisiilor perma
nente economico-financiară și 
juridică ale M.A.N. a fost pre
zentat de deputatul Aurel Vijoli, 
președintele Comisiei perma
nente economico-financiare.

Atit în raport, cit și in alocu
țiunile deputaților Tudor Ermil 
Bălătică și Mircea Simovici, a 
fost relevat faptul că, față de 
reglementările actuale, recentele 
prevederi dau un conținut nou, 
calitativ superior, controlului fi
nanciar preventiv, prin aceea 
că, în viitor, obiectul verifică
rii prealabile îl va constitui nu 
numai legalitatea operațiunilor 
patrimoniale, ci și necesitatea, 
oportunitatea și economicitatea 
acestora. Totodată s-a subliniat 
că noul act normativ duce Ja 
preintimpinarea neregulilor, a- 
baterilor și risipei de fonduri 
materiale și bănești.

După examinarea pe articole 
a proiectului, Marea Adunare 
Națională i-a acordat, in unani

pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Va
sile Vilcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc. Constantin Băbălău, Pe
tre Blajovici, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Aurelia 
Dănilă, Miu Dobrescu, Magda
lena Filipaș, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Pățan, Ion Stănescu, 
Mihai Telescu, Iosif Uglar, Ri
chard Winter, Ștefan Andrei.

în sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R., ai guvernului, 
deputății și invitații la cea de-a 
XII-a sesiune a Marii Adunări 
Naționale.

Acest moment cu profunde 
semnificații a prilejuit o nouă 
și emoționantă manifestare prin 
care toți cei prezenți și-au ex
primat mîndria patriotică ți de
plina satisfacție pentru alege
rea secretarului general al Par
tidului Comunist Român ca 
președinte al Republicii Socia
liste România, pentru faptul că 
în funcția de înaltă și de cea 

mitate — cu unele amendamen
te propuse — putere de lege.

în continuarea lucrărilor, de
putății au trecut la discutarea 
Proiectului de lege privind re- 
chizițiile, înscris, de asemenea, 
pe ordinea de zi.

Proiectul de lege a fost sus
ținut, din însărcinarea Consiliu
lui de Miniștri, de generalul de 
armată Ion Ioniță, ministrul a- 
părării naționale, care a expus 
prevederile documentului ce re
glementează. intr-un cadru 
adecvat, unitar, corespunzător 
structurii economice și social- 
politice a statului nostru, moda
litățile de rechiziție și chemă
rile de persoane fizice pentru 
prestările de servicii la dispo
ziția Ministerului Apărării Na
ționale și Ministerului de Inter
ne, în cazul proclamării stării de 
necesitate, la declararea mobili
zării, ori a stării de război.

în Raportul comisiilor perma
nente pentru problemele de 
apărare și juridică ale M.A.N., 
prezentat de deputatul Ion 
Dincă, președintele Comisiei 
permanente pentru problemele 
de apărare, s-a subliniat că pre
vederile proiectului servesc ne
cesităților superioare ale apără
rii Republicii Socialiste Româ
nia, ordinii publice și securită
ții statului, salvgardării intere
selor supreme ale națiunii, sar
cini primordiale ale statului 
nostru socialist, ale întregului 
popor.

Apreciind importanța noilor 
prevederi, care stabilesc intr-un 
mod unitar obligațiile și răs
punderile organelor de stat, or
ganizațiilor socialiste de stat, 
organizațiilor cooperatiste și 
obștești, precum și ale cetățeni
lor cu privire la rechiziții și 
prestările de servicii, Marea 
Adunare Națională a aprobat în 
unanimitate legea.

Ședința a luat sfîrșit cu adop
tarea de către deputați, la pro
punerea Biroului Marii Adunări 
Naționale, a hotărîrii ca Pro
iectul de lege privind re
munerarea după cantitatea și 
calitatea muncii, Proiectul de 
lege privind sistematizarea te
ritoriului și localităților ur
bane și rurale, precum și pro
iectele de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat, in
cluse pe ordinea de zi, să fie 
supuse dezbaterii în cadrul 
unor viitoare ședințe plenare a 
căror dată va fi stabilită ulte
rior, urmînd ca documentele 
respective să fie examinte pină 
atunci de comisiile permanente 
ale forului legislativ suprem al 
țării.

(Agerpres) 

mai mare răspundere pentru 
destinele- țării se află cel mai 
vrednic și iubit fiu al poporului 
român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Reprezentanții colectivelor dis
tinse s-au făcut ecoul sentimen
telor de dragoste, prețuire și re
cunoștință pe care oamenii 
muncii din toată țara le nu
tresc față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducător cu stră
lucite calități, cu o mare capa
citate de a uni și mobiliza ener
giile creatoare ale întregului 
popor in vederea edificării so
cialismului și comunismului pe 
pămîntul României. Ei sînt 
pe deplin conștienți că rea
lizările pe care poporul român 
le-a obținut, toate marile înfăp
tuiri în zidirea României socia
liste sint indisolubil legate de 
numele conducătorului partidului 
și statului nostru, care și-a în
chinat intreaga sa viață și putere 
de muncă propășirii patriei, în
făptuirii luminosului ei destin.

Rezultatele obținute în între
cerea socialistă pe anul 1973, 
cinstite astăzi prin înalte 
distincții, conferite prin Decret 
Prezidențial se înscriu în efortul 
general al clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, al tutu
ror oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care, 
sub conducerea înțeleaptă, clar
văzătoare a Partidului Comunist 
Român, în frunte cu secretarul 
său general, îndeplinesc cu ab
negație, hotărîrile Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționale 
ale P.C.R. în același timp, aceste 
succese constituie un puternic 
imbold pentru noi și însemnate 
victorii cu care poporul nostru 
se pregătește să intimpine cele 
două mari evenimente ale anu
lui 1974 — a XXX-a aniversare 
a eliberării țării de sub jugul 
fascist și cel de-al Xl-lea Con
gres al partidului.

înaltele distincții înmînate 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, in calitate de 
președinte al Republicii Socia
liste România, exprimă deosebita 
apreciere pe care partidul șl 
statul nostru o acordă muncii 
entuziaste, creatoare, depuse de 
colectivele premiate, de întregul 
nostru popor pentru înfăptuirea 
actualului cincinal inainte de 
termen, pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Tovarășul Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, a 
dat citire Decretului Prezidențial.

A luat, apoi, cuvintul tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al 
F.C.R., primarul general al Ca
pitalei, care a spus :

Vă asigur, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român și președinte al Republi
cii Socialiste România, că este 
pentru noi o mare cinste faptul 
de a fi primit din mina dum
neavoastră înalta distincție pe 
care ați acordat-o organizației 
de partid a Capitalei, pentru re
zultatele obținute în activitatea 
economică desfășurată in 
anul 1973.

Este pentru mine un mare pri
vilegiu de a vă putea adresa 
mulțumiri in numele celor peste 
230 000 de comuniști, in numele 
tuturor oamenilor muncii din 
Capitală, care au muncit cu 
dirzenie și pasiune și, în același 
timp, cu încredere in partid și 
în dumneavoastră personal, pen
tru a transpune în fapt politica 
internă și externă a partidului 
nostru.

Fiecare dintre ei este îndrep
tățit să poarte in inimă, în su
fletul său această înaltă 
distincție.

Ieri am trăit cu toții un mo
ment emoționant, un eveniment

ll»f ilt> 
deosebit de important in istori* 
poporului nostru, alegerea dum-' 
neavoastră, tovarășe Nicolae. 
Ceaușescu. eminentă personali-.' 
tate a națiunii noastre socialiste;.' ' ’ 
ca primul președinte din istoria, ’ . 
statului și poporului nostru.:

în Împrejurarea oferită as
tăzi de solemnitatea acordării 
înaltei distincții organizației «e 
partid * Capitalei, nu cred eă 
prin cuvinte, oricit de frumoa
se aș fi în stare să le aleg, aș 
putea să exprim în întregime, 
omagiul și respectul pe care-1 
meritați. Cred insă că pot face 
mai bine aceasta «sigurtndu-vă 
încă o dată că planul pe 1974 
va fi îndeplinit și depășit la fel 
cum a fost îndeplinit pe primul 
trimestru al acestui an, asigu- 
rindu-vă încă o dată că organi
zația de partid a Capitalei iși 
va onora angajamentul pe care 
și l-a luat de a îndeplini cinci
nalul în patru ani și jumătate.

în felul acesta, vom răspunde 
apelului însuflețitor, prin care 
ne-ați chemat dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de a merge pe dru
mul definit cu clarviziune și 
răspundere istorică — drum ca
re va conduce cit mai repede 
România in rindul țărilor avan-' 
sate, asigurind un viitor pros
per națiunii noastre socialiste.

Permiteți-mi ca, in numele or
ganizației de partid, a tuturor 
cetățenilor Capitalei, să vă urez 
din adîncul inimii multă sănă
tate și putere de muncă pentru 
a putea conduce in continuare 
cu aceeași clarviziune, mină si
gură și fermitate destinele na
țiunii române, ale noastre ale 
tuturor, spre binele și fericirea 
patriei socialiste.

în numele oamenilor muncii 
din județele distinse și al colec
tivelor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, care au obținut re
zultate deosebite în întrecerea 
socialistă, au luat apoi cuvin
tul tovarășii ; Vasile Vilcu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim se
cretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., Gheorghe 
Blaj, prim secretar al Comite
tului județean Maramureș al 
P.C.R., ing. Diamant* Laudoniu, 
șef de laborator, secretarul 
organizației de partid de la 
ICECHIM-București, Cornel Ve- 
lincov, director general al Com
binatului siderurgic Galați și 
Iulia Pașca, directoarea între
prinderii „1 Iunie“-Timișoara. 
Vorbitorii au mulțumit călduros 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducerii partidului, pentru 
înalta apreciere dată muncii 
desfășurate, angajindu-se în 
același timp să obțină noi 
succese în întâmpinarea celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei și a Congresului al 
Xl-lea al P.C.R.

Primit cu vii și îndelungi o- 
vații, în atmosfera de intensă 
trăire emoțională, a luat cuvin
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvintarea se
cretarului general al partidu
lui, elogiu al muncii destoi
nice, îndemn mobilizator spre 
noi succese de prestigiu în 
opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, a fost subliniată în repetate 
rinduri cu puternice aplauze, 
toți cei prezenți exprimîndu-și, 
în numele oamenilor muncii pe 
care îi reprezintă, hotărirea lor 
nestrămutată de a transpune în 
viață chemarea însuflețitoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ferma lor adeziune la politica 
înțeleaptă a partidului și statu
lui nostru.
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Aprobînd din inimă istorica 
hotărîre a Marii Adunări 
Naționale, plină de încredere 
în viitorul ei, într-un singur 
glas întreaga națiune aclamă:

ÎN ALEGEREA DUMNEA
VOASTRĂ ÎN CEA MAI ÎNAL
TA FUNCȚIE I)E STAT. NOI 
VEDEM O RECUNOAȘTERE A 
MERITELOR DEOSEBITE PE 
CARE VI LE-AȚI CÎȘTIGAT ÎN 
CONDUCEREA PARTIDULUI 
ȘI STATULUI. in dezvoltarea 
și înflorirea multilaterală a ță
rii noastre pe drumul edificării 
noii societăți — se scrie in tele
grama Comitetului județean Dolj 
al P.C.R.

Comuniștii, toți cei ce trăiesc 
și muncesc pe meleagurile dol- 
jene sint pe deplin conștienți că 
toate succesele obținute de po
porul nostru, atît pe plan intern 
cit și extern sint strins legate 
de numele, de strălucita dum
neavoastră personalitate și acti
vitate în fruntea partidului co
munist și a statului . nostru.

Cu Inimile pline de bucurie 
și mîndrie patriotică, ne expri
măm profundul atașament și 
adeziune deplină față de poli
tica marxist-leninistă a,partidu
lui nostru, satisfacția unanimă 
că destinele națipnii române sint 
încredințate unui. dirz și brav 

onducător.
1 Vă încredințăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu că in 
comuniștii doljeni aveți un spri- 
j\n de nădejde, un detașament 
care se va dărui cu toate for
țele sale îndeplinirii politicii 
partidului. Vom .face totul, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru a cinsti a XXX-a aniver
sare a eliberării țării de sub 
jugul fascist și Congresul al 
Xl-lea al partidului — eveni
mente de profunde semnificații 
in viața poporului și a partidu
lui — cu noi succese și fapte de 
muncă, aducîndu-ne astfel con
tribuția la edificarea* societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
in scumpa noastră patrie — Re
publica Socialistă Rorirânia.

In telegrama Comitetului jude
țean Botoșani al P.C.R. și a Con
siliului popular județean, se spu
ne :FIU IUBIT AL PARTI
DULUI SI POPORULUI. 1N- 
I RUCHIPÎNb CELE MAI ALE
SE TRĂSĂTURI. CELE MAI 
FIERBINȚI NĂDEJDI ȘI AS
PIRAȚII ALE NEAMULUI RO
MÂNESC, ați inchma't; fără 
preget, întreaga dumneavoastră 
viață, t o v a r ă ș e Nicolae 
Ceaușescu. făuririi celor mai 
glorioase pagini din istoria con
temporană a patriei noastre puse 
in slujba omului, a libertății, fe
ricirii și bunăstării sale. înalta 
dumneavoastră capacitate și pri
cepere de a uni forțele întregii 
noastre națiuni, gîndirea dum
neavoastră înțeleaptă. reprezintă 
izvorul de nesecat al tuturor 
succeselor obținute de România 
Socialistă in intreaga activitate 
economică, politică și socială, in 
întărirea și consolidarea conti
nuă a independenței și suvera
nității naționale.

Internaționalist remarcabil re
cunoscut și apreciat unanim pe 
toate meridianele globului, ați 
legat de numele și activitatea 
dumneavoastră creșterea necon
tenită a prestigiului țării noas
tre în lume, care se bucură de 
stima și încrederea tuturor po- 
llparelor.
’Tilegerea dumneavoastră in 

înalta funcție de președinte
Republicii Socialiste România, 

.-prezintă pentru întregul popor 
o nouă și viguroasă garanție că 
și de acum înainte politica jn- 

>rnă și internațională a Româ
niei socialiste va fi Înfăptuită 
cu srtcces, că socialismul și co
munismul vor triumfa pe pămîn- 
tul României.

Făuritorii de bunuri mate
riale și spirituale de pe melea
gurile strămoșești ale Buzăului 
aprobă din toată inima alegerea 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca președinte 
al Republicii Socialiste România
— se spune in telegrama Comi
tetului județean Buzău al P.C.R. 
și Consiliului popular județean. 
Ei sint mindri că in fruntea a- 
cestui popor cu o istorie mile
nară sînteți dumneavoastră, 
CONDUCĂTOR ÎNCERCAT ȘI 
CLARVĂZĂTOR, STRĂLUCIT 
PATRIOT, CARE ACȚIONAȚI 
CU DEOSEBITA ENERGIE ȘI 
NEEGALAT DINAMISM PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII 
INTERNE ȘI EXTERNE A 
PARTIDULUI ȘI STATULUI 
NOSTRU. In personalitatea 
dumneavoastră noi vedem în
truchipat modelul viu de încer
cat conducător de partid și de 
stat comunist, devotat cu trup 
și suflet cauzei poporului român, 
exemplu de dăruire, perseveren
ță și patos revoluționar. înflă
cărat internaționalist, militant 
de seamă pentru cauza socialis
mului și a păcii în lume.

în acest moment istoric din 
viața poporului nostru, comu
niștii, toți cetățenii acestui colț 
de țară iși îndreaptă gindurile 
spre dumneavoastră și vă adre
sează cele mai calde felicitări, 
urări de viață lungă, noi și stră
lucite izbinzi in munca neobo
sită pe care o desfășurați pen
tru înflorirea continuă a Româ
niei.

Vă asigurăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
urma exemplul dumneavoas
tră personal și vom acționa cu 
hotărîre, fermitate și abnegație 
pentru a îndeplini in condiții cit 
mai bune sarcinile ce ne revin 
din programul partidului și an
gajamentele pe care ni le-am a- 
sumat in intimpinarea celor 
două evenimente de semnifica
ție istorică ale anului — a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și cel de-al Xl-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

Comuniștii, oamenii muncii 
din județul Mehedinți, consideră 
c’ă alegerea dumneavoastră în 
funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste România, scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu
— scrie in telegrama Comitetu

lui județean Mehedinți al P.C.R. 
și Consiliului popular județean 
— este EXPRESIA ACTIVITĂ
ȚII RODNICE PE CARE AȚI 
DESFĂȘURAT-O 1N CEI 40 DE 
ANI ÎN MIȘCAREA MUNCITO
REASCĂ SI ÎN RÎNDURILE 
PARTIDULUI, in care v-ați 
afirmat ca promotor neobosit a 
tot ceea ce se înfăptuiește azi in 
țara noastră și in mișcarea mun
citorească internațională.

Sintem ferm convinși că avîn- 
du-vă permanent in fruntea 
Partidului Comunist Român și a 
Republicii Socialiste România — 
spre bucuria și fericirea întregii 
națiuni — poporul nostru va îna
inta vertiginos pe drumul con
struirii socialismului și comunis
mului, iar România socialistă se 
va bucura de un binemeritat 
prestigiu pe plan mondial.

Pentru noi, cei ce trăim și 
muncim pe aceste meleaguri ale 
patriei noastre, exemplul viu al 
dumneavoastră ne este călăuza 
sigură și mobilizatoare în înde
plinirea cu succes a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul 
al X-lea și Conferința Naționa
lă ale Partidului Comunist Ro
mân.

Alegerea dumneavoastră, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in funcția de președinte al Re
publicii, ne oferă încă o dată 
prilejul să vă adresăm cele mai 
calde felicitări și urări de sănă
tate, viață lungă, noi și strălu
cite izbinzi în activitatea nobilă 
închinată propășirii patriei, fe
ricirii poporului, cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Hotărirea forului suprem al 
puterii de stat reflectă întruto- 
tul voința muncitorilor, țărani
lor și intelectualilor, a întregu
lui popor. care inconjuriridu-vă 
cu nețărmurită dragoste, stimă 
și recunoștință, vă consideră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, CEL 
MAI BUN FIU AL SĂU, 
CONDUCĂTORUL ÎNCERCAT 
AL DESTINELOR NAȚIUNII 
NOASTRE SOCIALISTE — scrie 
în telegrama Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R. și Consi
liului popular județean.

Viața și activitatea dumnea
voastră constituie un strălucit 
exemplu de slujire plină de de
votament a cauzei clasei mun
citoare, a intereselor legitime ale 
maselor de oameni ai muncii.

în funcțiile de mare răspun
dere ce v-au fost încredințate, 
in cei 40 de ani de activitate 
v-ați afirmat din plin alesele 
dumneavoastră calități de con
ducător comunist : clarviziunea, 
fermitatea, exigența, uriașa pu
tere de muncă puse în slujba 
întăririi organizatorice și politi
ce a partidului, a consolidării 
legăturilor sale cu masele.

Perioada care a trecut de cind 
vă aflați în fruntea partidului 
și statului — cea mai rodnică 
din milenara istorie a poporu
lui român — poartă din plin 
pecetea personalității dumnea
voastră, a laborioasei activități 
pe care o dedicați aplicării crea
toare la condițiile țării noastre, 
a principiilor fundamentale ale 
marxism-leninismului.

împreună cu întregul popor, 
ne exprimăm și cu acest prilej 
totala adeziune față de activita
tea deosebit de fructuoasă pe 
care o depuneți pe plan interna
țional pentru întărirea priete
niei și alianței frățești, multila
terale, c.u toat^e țările socialiste, 
pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar, pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate statele, 
indiferent de orînduirea lor so
cială. in interesul cauzei păcii 
și colaborării, al făuririi unei 
lumi mai drepte în care toate 
statele — indiferent de mărimea 
lor — să participe cu drepturi 
egale la soluționarea marilor 
probleme ce frămîntă omenirea.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii din județul Ti
miș — români, germani, ma
ghiari, sirbi și de alte naționali
tăți — strins uniți in jurul con
ducerii partidului, al dumnea
voastră personal, vor face totul 
pentru Înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin din pro
gramul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te in patria noastră.

Comuniștii, toți locuitorii 
acestor meleaguri — români, 
germani, sirbi și de alte națio
nalități — se arată în telegrama 
Comitetului județean Caraș- 
Severin al P.C.R. — vă trans
mitem, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ce
le mai sincere și călduroase fe
licitări și VA URAM MULTA 
SĂNĂTATE, VIATĂ ÎNDELUN
GATĂ ȘI PUTERE DE MUNCA 
PENTRU CA ÎN ÎNALTA 
FUNCȚIE CE V-A FOST ÎN
CREDINȚATĂ DE PARTID ȘI 
POPOR SA CONDUCEȚI CU 
ACEEAȘI CLARVIZIUNE SI 
CUTEZANȚA REVOLUȚIO
NARA DESTINELE ROMÂNIEI 
SOCIALISTE.

în aceste momente de însem
nătate istorică pentru viitorul 
luminos al națiunii noastre 
socialiste, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că alegerea dum
neavoastră constituie pentru 
noi un nou imbold in activitatea 
de înfăptuire a politicii parti
dului și avem mereu in față e- 
xemplul de dăruire revoluționară 
pe care-1 dovediți slujind ne
obosit cauza partidului, a na
țiunii noastre în mersul său 
victorios spre culmile civili
zației socialiste. Ne vom spori 
eforturile și vom depune în
treaga capacitate pentru a da 
viață sarcinilor trasate de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Să ne trăiți mulți ani, iubite 
tovarășe secretar general al 
partidului și președinte al Re
publicii Socialiste România, pen
tru fericirea și prosperitatea na
țiunii noastre socialiste, pentru 

dezvoltarea colaborării și prie
teniei intre popoare.

In numele comuniștilor și al 
tuturor oamenilor muncii din 
județul nostru — se spune in 
telegrama adresată de Comitetul 
județean Ilfov al P.C.R. — vă 
adresăm cu prilejul investirii 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in înalta 
funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România, cele 
mai calde felicitări, urări de să
nătate, viață lungă și putere de 
muncă spre binele patriei și al

PREȘEDINTELE PATRIEI
Ziua de 28 martie, simplă ca mai toate zilele, 

și-a făcut cifra de purpură devenind o sărbătoare 
națională, de ordin istoric, aidoma marilor vic
torii care se nasc limpezi și firești sub lumi
na ochilor noștri. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost ales de către aleșii poporului nostru ca 
președinte al Republicii, ca președinte al 
României socialiste modeme.

Trecerea la sistemul prezidențial de condu
cere a statului este legată de însăși evoluția 
sa din perioada ultimului deceniu, de perso
nalitatea de excepție a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu care, în fruntea partidului, a im
primat politicii noastre interne și externe o 
faimă fără precedent. In această politică rolul 
statului și al națiunii a fost afirmat și consolidat 
cu tărie, în teorie și practică de către 
conducătorul nostru drag, democrația so
cialistă se lărgește necontenit. Configurația 
socială a Republicii noastre socialiste a evo
luat și ea spre forme superioare, prin unita
tea de ideal a'cetățenilor și așa că, în con
textul istoric de azi președinția a devenit acel 
salt dialectic care încunună marile evoluții, O 
societate sănătoasă, creatoare, cu un ritm de 
dezvoltare mereu ascendent este firesc să-și 
caute formele de organizare statală cele mai 
înalte și mai potrivite.

Toate aceste meditații luminoase îmi dădeau 
frumosul sentiment al triumfului colectiv, al 
euforiei din for .— inima mea bătea într-un 
concert pe care îl simțeam totodată, lucid, 
cu cugetul. De-acum, mi-am zis, personalita-

...dulce Românie !
tea conducătorului nostru se va putea exer
cita mai plenar, în deschiderea unor orizonturi 
de civilizație a națiunii socialiste — ca pre
ședinte al patriei. In tendința de perfecțio
nare continuă a structurii noastre sociale, 
cind conducerea devine deopotrivă o știință 
și o artă de preț. — în contextul internațional 
complex, hotărîtor și optimist al zilelor noas
tre — venirea în fruntea Republicii a celui mai 
destoinic comunist român este o garanție a suc
ceselor noastre în toate domeniile de afirmare 
politică, economică și culturală.

Oamenii 
se bucură 
acestui nou 
românești, 
deplin, mai încăpător, 
sura 
dulcea 
sale.
cîntec
săvîrșire, spre virful cu dor al idealului nos
tru : comunismul. In acest cîntec, omul de a- 
leasă omenie, conducătorul partidului și al 
patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu este mie
zul de lumină, de tinerețe fără bătrînețe. îl 
felicităm așadar cu sufletul deschis spre ma
rile zboruri și-i dorim tot ce poate fi mai 
frumos pe pămînt,

culturii,
din toată inima de

capitol al epopeii 
Se cere acum un 

o odă pe 
epocii, un imn în care

Românie la înălțimea
O rapsodie română în
coloană a infinitului în mers spre de-

creatorii de frumos 
începutul 

comuniste 
cîntec mai 

ma
să exulte 

puterilor 
mers, un
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poporului român. Pentru noi 
toți, personalitatea dumneavoas- 
stră constituie o pildă a clarvi- 
ziunii, a consecvenței in acțiune 
pentru înfăptuirea programului 
de edificare in țara noastră a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, a afirmării României 
în rîndul națiunilor lumii ca o 
țară a prosperității, a progresu
lui, o țară socialistă indepen
dentă și suverană.

ALEGEREA DUMNEAVOAS
TRĂ, STIMATE TOVARĂȘE 
CEAUȘESCU, ÎN CEA MAI 
ÎNALTĂ FUNCȚIE DE STAT 
EXPRIMA ÎNCREDEREA UNA
NIMA A POPORULUI ÎN CA
PACITATEA CELUI MAI BUN 
FIU AL PATRIEI DE A CON
DUCE DESTINELE ȚĂRII.

Exprimind profundul nostru 
atașament față de conducerea 
partidului și statului, ne rein- 
noim cu acest prilej angajamen

tele luate de a nu precupeți nici 
un efort pentru realizarea exem
plară a sarcinilor dfe plan, pen
tru descoperirea și punerea in 
valoare a noi rezerve care să ne 
permită obținerea unor rezulta
te cit mai bune in dezvoltarea 
economică și social-culturală a 
orașelor și satelor din județul 
Ilfov. înfăptuirea tuturor obiec
tivelor stabilite in cinstea ani
versării a 30 de ani de la eli
berarea României de sub jugul 
fascist și a celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului.

PERMITEȚI-NE, MULT STI
MATE TOVARĂȘE NICOLAE 
CEAUȘESCU, SĂ VĂ ADRE
SĂM IN NUMELE OAMENI
LOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA CELE 
MAI CALDE ȘI SINCERE FE
LICITĂRI cu prilejul alegerii 
dumneavoastră în înalta func
ție de președinte al Republicii 
Socialiste România — se scrie 
în telegrama Biroului Consiliu
lui oamenilor muncii de națio
nalitate germană.

împreună cu toți oamenii 
muncii ne exprimăm adînca 
bucurie și deosebita satisfacție 
că dumneavoastră, iubit fiu al 
patriei noastre, eminent om po
litic și de stat, de al cărui nume 
sint legate transformările adinei 
pe care le-am cunoscut, presti
giul internațional de care se 
bucură România azi în lume, 

ați fost investit cu această înaltă 
funcție de răspundere.

Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, toate cadrele 
care se ocupă de educarea pur
tătorilor cravatelor roșii cu tri
color. . vă adresează, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu. cele 
mai calde și sincere felicitări 
pentru alegerea dumneavoastră 
în cea mai inaltă funcție a sta
tului nostru — se scrie in tele
grama Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor.

VIAȚA ȘI ACTIVITATEA

DUMNEAVOASTRĂ NEOBO
SITĂ. PUSE ÎN SLUJBA 
IDEALURILOR COMUNISTE, 
PRESTIGIUL ȘI RESPECTUI. 
DE CARE VA BUCURAȚI PE 
TOATE MERIDIANELE GLO
BULUI. REPREZINTĂ O PIL
DĂ VIE PENTRU CELE DOUA 
MILIOANE DE PIONIERI AI 
ȚARII, pentru care întruchipați 
simbolul celor mai înalte virtuți 
de eroism, de dăruire și conto
pire cu interesele poporului.

Exprimindu-ne incă o dată a- 
deziunea față de mărețul pro
gram de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
al cărui promotor neobosit sin- 
teți, ne angajăm în fața dum
neavoastră — președintele Re
publicii — să întimpinăm cu noi 
succese în pregătirea copiilor 
pentru muncă și viață, cele două 
evenimente deosebite pe care le 

așteptăm cu emoție și bucurie 
în acest an jubiliar : cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al Xl-lea al 
partidului. însuflețiți de apro
piata aniversare a organizației 
noastre pionierii țării se anga
jează solemn că vor învăța și 
vor munci cu și mai mult elan 
și dăruire, inchinînd roadele în
tregii lor activități patriei și 
poporului, dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu. părin
tele înțelept și iubit al tinerelor 
generații.

țț=

Noi, cei ce am devenit sub 
conducerea partidului comuniș
tilor stăpîni și producători — 
scrie în telegrama adresată de 
colectivul întreprinderii ,,Lami
norul“ din Brăila, ne exprimăm 
atașamentul și deplina adeziune 
față de Partidul Comunist Ro
mân. de activitatea dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru că întreaga 
viață v-ați consacrat-o realiză
rilor poporului nostru.

Cu ocazia acestui măreț eve
niment din viața dumneavoas
tră și a întregului popor, lami- 
noriștii brăileni vă asigură că se 
vor strădui să realizeze obiecti
vele actualului cincinal înainte 
de termen, aducindu-și astfel o 
contribuție tot mai sporită la ri
dicarea României pe culmi tot 
mai înalte de progres și civili
zație.

Folosidu-ne de acest moment 

deosebit. VA DORIM, IU
BITE TOVARĂȘE NICOLAE 
CEAUSESCU, MULTA SĂ
NĂTATE ȘI FERICIRE, VIA
ȚA ÎNDELUNGATĂ ȘI ACTI
VITATE RODNICA in munca 
de mare răspundere ce vi s-a 
încredințat pentru destinele pa
triei și ale poporului român.

Dacă astăzi ne putem mindri 
cu marile Înfăptuiri ale socia
lismului in patria noastră, a- 
ce.asta se datorește politicii în
țelepte a partidului și statului, 
patosului revoluționar, clarvizi- 
unii și spiritului realist cu care 
conduceți destinele României 
socialiste — se arată în telegra
ma Combinatului minier Sucea
va. Știindu-vă investit cu aceas
tă nouă funcție politică sintem 
astăzi plini de încredere in vii
torul strălucit al poporului ro
mân, pentru că sînteți suflet 
din sufletul lui și ați sădit în 
fiecare dintre noi simțămintele 
nobile ale hărniciei. omeniei, 
luptei neîncetate pentru autode- 
pășire în tot ce înfăptuim.

In aceste momente de deose
bită importanță istorică, minerii 
suceveni vă asigură că iși vor 
înzeci eforturile pentru a ob
ține rezultate din ce în ce mai 
bune., iar avansul de 208 zile 
pe care îl au in realizarea ac
tualului plan cincinal este o ga
ranție a îndeplinirii cincinalului 
în 4 ani și 3 luni. Exprimindu- 
vă totala lor adeziune, minerii 
vă adresează totodată tradițio
nala lor urare „Noroc bun".

Alegerea dumneavoastră in 
funcția supremă, se spune in 
telegrama Șantierului Naval 
Constanța — este ÎNCUNUNA
REA FIREASCA A MODULUI 
ÎN CARE AȚI CONDUS ȘI 
CONDUCEȚI POPORUL RO
MAN ÎN OPERA DE FĂURIRE 
A SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOL
TATE.

Sintem convinși că alegerea 
dumneavoastră in funcția de 
președinte al Republicii va con
tribui și maf mult la ridicarea 
prestigiului țării noastre pe plan 
internațional.

Vă asigurăm că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a 
transpune în viață indicațiile 
date și respectarea angajamen
tului nostru ca in anul 1975 să 
dotăm flota comercială cu cele 
două nave de 55 000 tdw.

Abnegația cu care activați în 
slujba idealurilor comuniste, au 
făcut ca anii de cind vă aflați 
în fruntea partidului și statului 
să se înscrie în istoria țării ca 
o perioadă de avint fără prece
dent în dezvoltarea și înflorirea 
României — se arată in telegra
ma adresată de Centrala mate
rialelor de construcții — Bucu
rești.

Mindri de desemnarea dum
neavoastră ca președinte al Re
publicii Socialiste România vă 
asigurăm și cu acest prilej, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom de
pune toate eforturile in vederea 
Îndeplinirii exemplare a sarci
nilor ce ne revin, de a da mai 
multe materiale de construcții, 
de calitate și eficiente, sporin- 
du-ne astfel contribuția la reali
zarea planului cincinal înainte 
de termen.

Hotărirea istorică adoptată de 
Marea Adunare Națională, ex
presie a voinței întregului po
por, reprezintă o consacrare a 
activității pe care o desfășurați 
cu dăruire și abnegație în frun
tea statulu4 și a poporului nos
tru pentru continua înflorire a 
României și afirmarea ei tot 
mai puternică pe plan interna
țional — se arată in telegrama 
întreprinderii de confecții și 
tricotaje București.

ALĂTURI DE ÎNTREGUL 
POPOR, NE MINDRIM CA IN 
FRUNTEA PARTIDULUI ȘI 
STATULUI NOSTRU VA A- 
FLAȚ1 DUMNEAVOASTRĂ, 
CEL MAI IUBIT FIU AL ȚA
RII — se spune în telegra
ma Centralei minereurilor și 
metalurgiei neferoase din Ba
ia Mare.

Vă raportăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că unitățile 
centralei sint angajate plenar 
in realizarea sarcinilor actua
lului cincinal înainte de termen 
și traducerea in fapte a pre
țioaselor indicații pe care ni 
le-ați dat cu ocazia vizitei 
dumneavoastră in județul Ma
ramureș.

Sintem convinși că recentele 
măsuri adoptate de conducerea 
de partid și de stat deschid o 
nouă pagină in istoria patriei 
și vom face totul pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin.

Toți filatorii, țesătorii și fini
sorii, tehnicienii, maiștrii, ingi
nerii, economiștii — se spune 
in telegrama Centralei in
dustriei bumbacului — sint 
mindri că în fruntea țării se 
află un asemenea conducător 
plin de dăruire pentru cauza 
și destinul neamului, pentru 
creșterea prestigiului țării in 
intreaga lume.

Dind glas sentimentelor de 
profundă stimă pe care le nu
trim pentru dumneavoastră, ne 
exprimăm adeziunea totală la 
politica partidului și statului, 
la istoricele hotărîri adoptate 
de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.

Urmînd pilda activității dum
neavoastră de revoluționar și 
patriot înflăcărat, ne vom mo
biliza întreaga noastră capaci
tate pentru a asigura continua 
sporire a eficienței economice 
a întreprinderilor și unităților 
de bumbac.

Alegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al 
republicii — se spune în tele
grama întreprinderii de mașini 
grele București — dă glas în

crederii unanime a poporului 
în CAPACITATEA CELUI MAI 
BUN FIU AL PATRIEI DE A 
CONDUCE DESTINELE ȚARII 
SPRE REALIZAREA ȚELURI
LOR PARTIDULUI ȘI STATU
LUI NOSTRU IN MERSUL ME
REU ASCENDENT AL ROMÂ
NIEI SPRE CELE MAI ÎNALTE 
CULMI ALE CIVILIZAȚIEI ȘI 
PROGRESULUI.

Vă rugăm să primiți asigu
rările noastre că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a 
duce la îndeplinire politica în
țeleaptă a partidului nostru, 
pentru a traduce in viață învă
țămintele pe care ni le-ați îm
părtășit cu ocazia repetatelor 
vizite de lucru efectuate in în
treprinderea noastră.

Un tinăr sosit aseară la re
dacție ne-a lăsat această 

poezie :

28 MARTIE
Sint azi tinără gardă 
și vreau să învăț 
cintecul apelor de frunți de 

părinți și bunici I
Sini azi tinără gardă 
și vreau să învăț 
limba acestui popor de copaci 

inalți și drepți

Sint azi tinără gardă 
și gust floarea gindului

* unui BARBAT
care trăiește ROMÂNEȘTE !

EUGEN BOTEZ

Dind expresie sentimentelor 
tuturor comuniștilor și uteciști- 
lor din armată, ale întregului 
personal, îngăduiți-ne, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— se scrie in telegrama Consi
liului politic superior al arma
tei — să vă adresăm in același 
glas și într-o unică simțire cu 
intreaga noastră națiune CELE 
MAI RESPECTUOASE FELI
CITĂRI CU PRILEJUL ALEGE
RII DUMNEAVOASTRĂ ÎN 
ÎNALTA FUNCȚIE DE PRE
ȘEDINTE AL REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA.

Sintem profund conștienți că 
de numele și strălucita dum
neavoastră activitate sint le
gate, în modul cel mai strins, e- 
laborarea și aplicarea consecven
tă a politicii științifice, marxist- 
leniniste a partidului și statu
lui nostru, mărețele înfăptuiri 
socialiste ale poporului. întări
rea necontenită a capacității 
de apărare a patriei, a armatei 
noastre populare, creșterea pres
tigiului României pe plan mon
dial. a contribuției sale la solu
ționarea problemelor interna
ționale. în interesul cauzei so
cialismului și păcii. Avem con
vingerea nestrămutată că inves
tirea dumneavoastră în funcția 
de președinte al Republicii re
prezintă cea mai inaltă garan
ție pentru înflorirea multilate
rală și neîntreruptă a patriei, 
pentru mersul ei susținut spre 
comunism, și ne exprimăm ne
țărmurita mîndrie pentr.u fap
tul că interesele supreme ale 
națiunii, forțele armate au în 
proeminenta dumneavoastră per
sonalitate un conducător clar
văzător, principial și exigent, 
patriot și revoluționar înflăcă
rat.

Cadrele didactice, milioanele 
de elevi și studenți de pe în
treg cuprinsul țării văd în in
vestirea dumneavoastră, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, in inalta 
funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România, O 
EXPRESIE A SENTIMENTE
LOR DE STIMA PROFUNDA 
SI PREȚUIRE PE CARE 
ÎNTREGUL PARTID, TOȚI 
OAMENII MUNCII LE NU
TRESC FAȚA DE DUMNEA
VOASTRĂ, FIU DEVOTAT Șl 
ÎNȚELEPT AL POPORULUI 
ROMAN, eminent conducător al 
partidului și statului, înflăcărat 
patriot și internaționalist, mili
tant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești, promo
torul unui nou curs în relațiile 
dintre popoare și state — se 
scrie în telegrama Consiliului 
de conducere al Ministerului E- 
ducației și Invățămintului.

Prin aportul dumneavoastră 
remarcabil la stabilirea și rea
lizarea liniei politice a partidu
lui în domeniul invățămintului, 
școala a devenit un important 
factor de progres și civilizație 
și se integrează in eforturile în
tregului popor pentru făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe părmntul Româ
niei.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
președinte al României socia
liste. că toți slujitorii invăță- 
mîntului, conștienți de înalta lor 
misiune, nu vor precupeți nici 
un efort pentru a da viață pro
gramului stabilit de partid pen
tru dezvoltarea și perfecționarea 
invățămintului românesc, pentru 
ridicarea școlii la nivelul înal
telor exigențe stabilite de dum
neavoastră.

Aseară tirziu am primit la 
redacție primul număr al re
vistei „Convingeri comunis
te“, organ al Consiliului 
U.A.S.C. din centrul univer
sitar București. Pe bandero
la revistei, gravate cu litere 
aurii, am citit următoarele 
rinduri :

„Cu nețărmurită dragoste 
și entuziasm, studenții bucu- 
reșteni salută alegerea 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, in funcția de PRE
ȘEDINTE AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA“.
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FABRICAT
IN ATELIERUL

sprijinul.
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Calificat la Porțile de Fier tînărul Dumitru I. Doană, in vîrstă de 26 de ani, azi unul
dintre temerarii constructori ai termocentralei de la Turceni. Foto : O. PLECAU

MECANIC

COMBINATUL DE PRELUCRARE

A LEMNULUI RM. VÎLCEA

Astăzi, la Modern-Club, orele 19,30

Serile „Scînteii tineretului“
Ne vom intilni, așadar, astă 

seară, cu cititorii noștri, cu ti
nerii fruntași în producție, pe 
care-i vom invita la o 
pregătită pentru ei. Și. 
că munca se cinstește

CONSTELAȚIA TURCENI
SE NAȘTE ASTAZI

între Rogojelu și Filiași, se naște constelația 
Turceni.

„în ’72 am venit aici. Nu era nimic, absolut 
nimic, în afară de porumbiști și bostănașii. Ca 
să ajungi la Filiași trebuie să treci Jiul, iar Jiul 
l-am trecut cu un pod umblător 
lui Tudor“ (Cornel Țapu. inginer).

„în ianuarie, intr-o dimineață 
plecat la Șantierul 1 să particip 
a organizației U.T.C. de acolo. La 
ir ’> ofi de orș« am ‘’cer

I- .. . -t

ds pe vremea

geroasă, am 
Ia o adunare 
prinz, încălțat 

să mă întorc la
■ f ; i’ . 1 ..... pantofii în

tiuia s ar.. ajW.s < culț. Asta-i Turcenii deo
camdată : nici sat, nici oraș ; un șantier, undeva 
in cimpia de mijloc a Jiului“ (Tudor Deca. in
giner. secretarul Comitetului U.T.C. al Platfor
mei Turceni).

„A fost o noapte cumplită. A plouat citeva 
zile în șir iar noroiul ajungea pînă la butucul 
roții. Pină la ora 1 toate mașinile zăceau împot
molite. N-am reușit, cu toate eforturile depuse, 
să turnăm decit 100 tone beton" (Adrian Qorno- 
viceanu, director adjunct al Platformei).

Oameni, oameni și oameni... 800 dintre ei lo
cuiesc in colonie, în „orășel“, 200 vin pe jos sau' 
cu bicicletele, iar restul fac naveta pină la o 
distanță de 60 kilometri. Unii au ridicat Ișalnița 
și Rogojelu, alții, mai vechi, au cunoscut 
începutul electricității : Paroșeni, Ovidiu, 
zești...

Și totuși, în ciuda mecanizării din ce 
mai accentuate, șantierul rămine unul din . 
tacolele marilor incandescențe. Oamenii au fe
țele asprite de vinturi și ploi. îmbrăcali in pu
foaice. in salopete. în cizme, cu căciuli mițoase, 
păstrind încă, undeva in adîncuri, urmele unui 
spațiu inițial, cu miinile pline de trecerea mate
riei, cu vorba monotonă, scurtă, aproape mono
silabică, au ceva din mindria, chiar ostentația 
descălecătorilor.

„Apă in șantier ! apă în șantier !“. Sub ploaia 
măruntă și sîcîitoare, 500 de bărbați sapă șan
țuri și rigole de scurgere. O oră. două, trei, apoi, 
din nou prepară și toarnă betoane, meșteresc, co- 
fraje, trasează noua albie a Jiului.

„Aici, unde-i fundația turnului de răcire, era 
marginea unui lac, a unui zăton plin de 
smîrcuri. Vreo zece dintre noi ne-am cumpărat 
undițe și permise de pescuit. Credeam că cel 
puțin doi ani de aici încolo, vom avea ce face 
duminicile. în două luni l-au îndiguit și au scos 
apa cu motopompele. Singura urmă care mai 
există e salcia aia de colo“.

„E singurul semn a ceea ce a fost“. îmi spune 
maistrul Aurel SLerie. „Nu știu ce s-o întimpla 
după ce n-om mai fi aici, dar pină atunci...

însuși
Bor-

în ce
spec

Șantierul e mult mai mult decit ceea ce Îmi 
închipuiam. Nu-i numai schele și gropi provi
zorii. și nici diguri sau piloți bătuți pină-n stra
tul de marnă, nici șiruri de autocamioane stră- 
batind noroaiele cimpiei, nici cețurile și ploaia, 
sau soarele tropical. Sint sute, mii de experiențe 
umane, și 2 000 de experiențe Turceni. 2 000 de 
imagini ale acestui șantier.

Aici va fi o termocentrală, care va produce în 
final 2 640 MW energie electrică. Pentru aceasta 
se vor manipula 2 milioane m/c de pămînt, se 
vor înălța gigantice turnuri de răcire și coșuri 
de fum înalte de 280 de metri. Dar. nimic mai 
nesemnificativ decit aceste cifre astronomice. 
Realitatea lor. deși emoționantă, rămine undeva 
la periferia cunoașterii.

Cineva, poate din neatenție, poate din grabă, 
mergind spre punctul de lucru, a călcat prea 
adine in noroi. Cind. în sfîrșit, a reușit să iasă 
la loc uscat a constatat cu amărăciune eă a pier
dut o gheată. „Deh, se mai intîmplă“, a zis. S-a 
consumat astfel, anonim, lipsit de semnificație 
pentru ceilalți 1 999 de constructori, una din 
experiențele Turcenilor. Tntr-o seară. Jiul s-a 
strecurat pe o fisură a digului și a inundat ci- 
teva gropi de fundație pentru noul baraj. Ame
nințarea era iminentă. Oamenii plecaseră, cu 
excepția a trei fierar-betoniști care mai aveau 
ceva de ..dichisit“ la un vibrator. „Ce facem 
„Ce naiba să facem ? Rămînem să astupăm fi
sura“. Dimineața, vineți de frig, au încins un 
foc mic din vrejuri de cătină. „Ce-i cu voi aici 
la ora asta 7“ i-a întrebat șeful de brigadă. „Ce 
să fie 7“

I-am întîînit mai tirziu, tot acolo. în preajma 
Jiului. Frigeau, la foc potolit, slană in țepușe 
ele cătină. Fapta lor de atunci ? Fapta devine a- 
mintire, iar amintirile se inșiruie, se însumează, 
se ordonează, printr-o devenire continuă și ne
cesară, într-o dimensiune generică : 2 640 MW. 
în numele ei, cineva a pierdut o gheată, alt
cineva a stat nopțile de veghe lingă betonul 
gata-'gata să înghețe, în numele ei. trei oameni 
s-au luptat, timp de zece ore. cu apa tulbure a 
Jiului. în numele ei. s-a produs pe undeva și 
o inversare fundamentală a termenilor : „tre
buie“ a devenit, din punct de vedere moral, eco
nomic. mai mare decit cotidianul „este“.

Prestigiul său, în acest univers de pămînt și 
schele din cimpia de mijloc a Olteniei, a dat 
naștere la o galaxie. Ultima ei constelație se 
naște acum. Nimbul de foc a acumulat energia 
necesară. Două mii de particule sint în stare să 
inaugureze și să întrețină marele dans al elec
tricității.

PAVEL PERFIL

De cițiva ani, Combinatul 
de prelucrare a lemnului din 
Rimnicu Vilcea a început 
să-și „trădeze“ numele, pen
tru că pe lingă variatele 
produse din lemn a inceput 
să fabrice și utilaje. Tot mai 
multe și mai complicate uti
laje. La ora actuală, nu este 
secție în combinat în care să 
nu fi apărut, cel puțin un 
utilaj cu inscripția : „Fabri
cat în atelierele mecanice ale 
C.P.L. din Rimnicu Vîlcea“. 
Orice modernizare a fluxului 
tehnologic sau sporire a gra
dului de mecanizare și auto
matizare a unor operații 
este însoțită de această laco
nică și orgolioasă semnătură 
colectivă. In ea își recunosc 
numele, nu fără mîndrie, cei 
peste 100 de tineri de la ate
lierele mecanice. Se știe, de 
exemplu, ci tocătorul de de
șeuri realizat în atelier „este 
al lui Gheorghe Motoc și 
Vasile Gogoașe, pentru că ei 
l-au făcut după o inovație a 
inginerului 
Fota".

Inginerul 
locțiitorul secretarului U.T.C. 
pe combinat și în același 
timp șeful atelierelor meca
nice, nu-și vede capul de 
treburi. In primul rînd tre
buie 
zarea 
„contractate" cu fabrica 
mobilă 
poată 
înainte 
cu ing. 
asigure 
cesitată de fabricarea 
premieră" a unor utilaje de 
mare complexitate.

— Cind apare vreo pro
blemă mai dificilă și nu-i 
dăm singuri de capăt, apelăm 
la inginerul șef Octavian 
Fota, ne declară ing. V. Sta
mate. Dinsul e autorul moral 
al tuturor utilajelor pe care le 
fabricăm aici. Ne-a demon
strat că in nici o situație 
nu trebuie să renunțăm ia 
căutări în favoarea unei so
luții comode, dar mai costisi
toare. Bunăoară, presa asta 
hidraulică. Aveam nevoie de 
ea pentru extinderea atelie
rului de plăci din lemn stra
tificat. Inginerul șef a pro
iectat-o și noi am 
Acum e aproape 
realizarea ei s-au 
lăcătușii Gheorghe 
Gheorghe Suca, Ion 
Gheorghe Rogojină și sudorul 
Gheorghe Diaconu.

Aflăm apoi că tinerii de la 
atelierele mecanice (cam pre
tențios numite așa, deoarece

nu sint deeît niște modeste 
ateliere de reparații și între
ținere) vor realiza în acest 
an utilaje în valoare de pes
te 6 milioane lei.

— Mai greu a fost pînă am 
învins prejudecata unora că 
intr-un combinat de prelu
crare a lemnului nu se pot 
fabrica asemenea utilaje, 
spune ing. V. Stamate.
parcurs am căpătat experien
ța și încrederea de care a- 
veam nevoie, iar conducerea 
combinatului a început să ne 
acorde tot

I. MORARU

■

șef, Octavian

Vasile Slamate,

să urmărească reali- 
în avans a utilajelor 

cu fabrica de 
pentru ca aceasta să 
intra in funcțiune 
de termen. împreună 
Ion Ivan, trebuie să 
asistența tehnică' ne- 

,.in

făcut-o. 
gata. In 
evidențiat 
Trăistaru,

Giurea,

h I
Bä

»

_________ . 9 ;
16 ; 19.30). Capitol’ (orele 9 ; 
14 30 ; 17 15; 20). Melodia 
8 45 ; 11,30 : 14.15 ; 17 ; 20),

PĂCALĂ : Excelsior (orele 
12.30; "■ " ............ ’
11,45 ;
(orele 8.45 ; n.sv ; n.ia ;
Gloria (orele 9 : 11.45 : 14,30 ; 17.15 ; 
20).

PORȚILE
ORAȘULUI :
12 ; 14.30 ; 17
9 ; 11.15 ; 1- 

CIDUL : I
16.30; 20,15) 
12.45: 16.30; 
9; 12,30; 13. .
9: 12 30; 16; 19.45).

RIO LOBO : Luceafărul
8.30; 11; 1
1 al“șaptelea”CARTUȘ / Cen
tral (orele 9.15: 11.30: 13.45; 16:
18 15; 20.30) Dacia (orele 9: 11.15;
f3,’so-. 16: 18 15: 20.30). Aurora (ore
le 9; 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.15).

LE MANS : București
8 30: lt: 13 15: 15; 18.30: 21) 

PROPRIETARII : Ura
15.30: 18; 20.15) Popular
15 30: 18: 20.15).

CEA MAI FRUMOASA SEARĂ 
DIN VIAȚA MEA ; Victoria (orele 
9: 11 15: 13.30: 16: 18.15: 20.30)

CEĂȚA : Lumina (orele 9: 1115.
13 30: 16: 18.30: 20.45).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI NEPTUN" : Buzești (orele 
9; 11,15: 13,30: 16: 18,15: 20.30).

NUNTA 1 Viitorul (orele 16: 18: 
20).

CHEMAREA
Buceg! (orele
Flamura (orele
18 15: 20.30).

ÎNTOARCEREA
LLAN : Cotrocenl
18: 20).

MARELE VALS:
32 30; 16; 19.30) — 
desene animate ■
11.15) .

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Unirea (orele 15.30; 18: 20.15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Fe
rentari (orele 15.30: 18: 20.15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Drumul Sări! (orele 
15.30: 18; 20 15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA :
20.15) .
20.15) .
13,30!

CAPCANĂ : Pacea (orele 15.30; 
17.45; 20).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP ; Vol-

ALE
9.30 ; 

(orele 
20.30), 
12.45; 

9;
_____ ___ ____  (Orele 

16.15; 20). Modern (orele

____ ... _______ _ (orele 
._______   13,15:_ 16: 18.30; 21). Casa 
Filmului (orele 15: 17.30; 20).

ALBASTRE 
Patria (orele 

; n ; 20). Grivlta 
13.30 : 16 : 18.15 :

: Scala (orele »:
Festival (orele 

20.15) Favorit

(orele

(orele 
(orele

STRĂBUNILOR : 
15,30: ta; 20,15).

11.15: 13.30; 16;9:

LUT 
(orele

MAGE-
14; 16:

Doina
Program 

- orele

(orele 
rte 

9.45;

Giulești (orele 15.30; îs;
Floreasca (orele 15.30: 13;

Moșilor (orele 9; 11.15:
16; 18,15: 20.30).

ga (orele 9: 11.15: 13.30: 15.45; 
18.15; 20.30). Flacăra (orele 9:
11.15; 13.30: 15.45; 18: 20,15).

PRINȚUL BOB : Progresul (ore
le 15 30; 18: 20.15).

INSULA MISTERIOASĂ : Crîn- 
gași (orele 16: 19,15).

DACII : Munca (orele 16; 18; 20).
CINTECUL NORVEGIEI : Arta 

(orele 10 30: 14; 16 45; 20).
DOSARE DE MULT UITATE I 

Cosmos (orele 18: 20.15).
SIMON TEMPLER ; Cosmos (ora 

15.30).
BUNA SEARA. DOAMNA 

CAMPBELL : Vitan (orele 15.30: 
13; 20,15).

DINCOLO DE NISIPURI : RahO- 
va (orele 15.30: 18; 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE ; în
frățirea (orele 16 ; 18 ; 20).

ROMANȚA PE ZĂPADĂ (ora 
14 30) : URMAȘUL LUI GINGIS 
HAN (ora ts 30) . DOUA FETE SI 
UN MARINAR (Ora 18.45) ; CO
MOARA DIN SIERRA MADRE 
(ora 20.45), rulează la Cinemateca 
„Unlon".

— Melodia zilei; 22.35 — Vedete 
ale muzicii ușoare: 23.15 _ Poe
tica: Teodor Crișan: 23,20 — Mu
zică din opere; 23.55—24,00 — Ul
timele știri.
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PROGRAMUL III

Incognito — 
muzicale ; 

ROMÂNIA

9,00 — Știri : 9.05 — Incognito 
Program de varietăți muzicale : 
9,55 — Melodia zilei. „Mare, ești 
minunată, marea mea" de Came
lia Dăsdălescu ; 10.00 — Clubul in
citaților ; 11.00 — Profil pe porta
tiv — Terez.a Kesovja : 11.30 —
Tranzistor melodii ; 12,00 — Din 
discografia lirică a marilor diri
jori : 12,55 — Melodia zilei : 13,00
— încheierea emisiunii ; 17.00 —
știrile după-amiez.il ; 17.05 — Alo. 
Radio ! — muzică ușoară Ia ce
rerea ascultătorilor : 18.00 — Șap
te zile, șapte arte. Dans ; 18.10 _
Dublu recital : Gigi Marga și Will 
Tura ; 18,55 — Melodia zilei ; 19.00 
_ Romanțe ; 19,30 — știri : 19.35
— ..Turkmenia" — tablouri sim
fonice : 20.00 — Teatru radiofonic. 
Săptămîna culturii ungare. ..Omul 
din colț" de Sos Gyorgy : 21.00 —
Radiolonorama : 22,00 — Radiojur
nal. Buletin meteorologic ; 22.10
— Panoramic sportiv ; 22.30 — Me
lodia zilei ; 22,35 — Vedete ale 
muzicii ușoare ; 23.15 — Poetica. 
Nicolae Stoian : 23.20 _ Jazz-por- 
tret ; 23.55—24 00 — Ultimele știri.

— ora 20 : 
ttara” (Sala 
A DORMIT 
HINGTON -
Studio) : HOTELUL ASTENICI
LOR — ora 20; Teatrul de Come
die : PREȘUL — ora 20 ; 
trul Mic ; SUBIECTUL 
TRANDAFIRII — ora 19,30 ; Tea
trul Giulești : RĂZBUNAREA 
SUFLEURULU1 _ ora 19 30: 
(Sala Studio ’74)) : NĂPASTA
— ora 17; Teatrul Evreiesc de 
Stat : AU FOST ODATĂ UN BĂ
IAT ȘI O FATĂ 
Teatrul 
SINT 
ora 19.30 : 
(Sala Savoy) :
ZAȚI... BONSOAR
(Sala
VEZI DISEARĂ — ora 19.30; Tea
trul „Ion Creangă" (la Sala Stu
dio a Teatrului Național) : SCU
FIȚA CU TREI IEZI _ ora 16; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA — 
ora 15; (Sala Academia) ; DE CE 
A FURAT ZMEUL MINGEA — ora 
17: Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : MELEAGURI FERMECATE
— ora 19,30; Circul „Globus" : 
INTILNIRE LA CIRC — orele 16 
și 19.30.

Teatrul ,.C.
Magheru) : 
GEORGE 
ora 19,30 :

I., No- 
AICI 

WAS- 
(Sala

Tea- 
BRA

ora 19.30 ;
..Ion Vasllescu“ ; EU 

TATĂL COPIILOR — 
Teatrul ,C. Tănase" 

PARDON .. SCU-
ora 19.30 : 

Victoria) : VINO SĂ NE

9.00 — Știri; 9.05 _ 
program de varietăți
9.55 — Melodia zilei:
MEA de H. Mălineanu; 10.00 —
Turist club; 11.00 — Profil pe por
tativ; 11.30 — Din fonoteca Insti
tutului de etnografie și folclor ; 
12.00 — Știri: 12.05 — Invitație în 
fonotecă — muzică ușoară: 12.55 — 
Melodia zilei; 13.00 — închiderea 
emisiunii; 17.00 — știrile după- 
amiezii; 17.05 — Alo. Radio! — 
muzică ușoară la cerere: 18.00 — 
Șapte zile, șapte arte — Muz.ica ; 
18,10 — Ascultătorii ne propun ;
18.55 — Melodia zilei; 19,00 — Te- 
așteaptă un om. Film de divertis
ment radiofonic: 21.00 — Top-ul 
revistei Flacăra; 21.30 — Sîmbătă 
seara dans; 22.00 — Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22.30
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Opera Română ; OTHELLO — 
ora 19; Teatrul de Operetă : 
SPUNE. INIMIOARĂ. SPUNE — 
ora 19.30: Teatrul Național (Sala 
Mare) ; FURTUNA — ora 19.30; 
(Sala Comedia) : DONA DIANA 
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra“ (Schitu Măgurea- 
nu) : PYGMALION — ora 15 ; 
CHIȚIMIA — ora 20 (premieră) ; 
(Sala Studio) : NOILE SUFE
RINȚE ALE TÎNĂRULUI „W“

la Omega ;
ENE1DA ; 

necunoscut.

9.00 — De la Alfa
9.30 — Film serial :
10.30 — Bucureștiul
Caratele arhivelor ; 10,45 — Tineri
soliști de muzică populară ; 11,00 
— Telecinemateca ; 16,00 — Volei 
feminin. Rapid — Dinamo Bucu
rești (Finala campionatului na
țional) ; 17,30 — Telex ; 17.35 — 
Caleidoscop cultural-artistic Emi-

seară 
pentru 

prin 
muncă, vom oferi, in deschide
rea acesiei manifestări, un „pro
fil contemporan“, așa cum il 
găsim în aceste momente de 
creație materială și spirituală, 
reconstituit din imagini filmate.

Vom avea, apoi, confirmarea 
„pe viu" din partea unui Erou 
al Muncii Socialiste, tovarășul 
Nicolae Vasu, directorul între
prinderii „Steaua roșie“, care-i 
invită pe cei prezenți la un dia
log despre idealuri și tinerețe.

Munca artistică, nu mai puțin 
solicitatoare de efort asiduu, a 
unor tineri dăruiți cu generozi
tate publicului, va inmănuehia 
un buchet din cele mai alese 
„flori" pentru fruntașii sectoru
lui 8, care se remarcă în între
cerea utecistă „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen". în
tre aceste „flori" vom aprecia 
parfumul celor mai recente pie
se muzicale, multe originale, și 
în internretare originală ale 
formațiilor „Venus L" și „Roșu 
și Negru", reunite de curînd în
tr-un supergrup care culege 
laurii succeselor pe scenele Ca
pitalei și ale altor orașe ale 
țării. Dansul modern ne prile
juiește cunoașterea frumuseții 
acestei arte prin intermediul u- 
nui grup tînăr, în plină afirma
re. Este vorba de ..Grupul de 
dans contemporan“ de la Tea
trul „Țăndărică“, condus de 
Sergiu Ănghcl, care se strădu-

iește și reușește să găsească o 
comunicare mai 
mai 
pre 
lor 
Dar 
zei invitindu-vă încă o dată la 
seara noastră. Dar nu numai 
cei care „fac numărul“ serii și

profundă șl 
directă cu spectatorii des- 
preocupările contemporani- 

noștri. Și, in continuare... 
vă lăsăm plăcerea surpri-

organizatorii își vor manifesta 
participarea la program, ci și 
spectatorii eare-și vor spune cu- 
vintul într-un concurs cu pre
mii.

Amănunte, aslăseară la Mo
dern Club, la orele 19,30... în 
direct.

V. RÄVESCU

Campania producțiilor record în agricultură

„Nici o palmă de pămînt 
care poate fi cultivată

nu ramina neînsămînțată !‘
• 0 deviză care va
aduce cooperatorilor
din Smeeni-Buzău

substanțiale adaosuri
in hambarele toamnei
• În locul păpurișului
vor crește
și plantele

• Canalele
cări, devenite inutile,

sint astupate și cui
tivate

furajere

de dese

porumbul

Campania agricolă de primă
vară prilejuiește, prin exce
lență, întreprinderea unor mă
suri ample pentru valorificarea 
patrimoniului agricol al fiecă
rui județ, al fiecărei cooperati-

producție 
în parte, 

în circuitul

șiune de informație st actualitate 
Y,cinematograficăliterara, teatrala, ci..........
Șl plastică ; 17.55 _ Din țările so
cialiste : 18.05 — Familia; 18 35 — 
Vetre folclorice : ..Prahova,- apă 
zglobie" ; 19.00 — Cum vorbim ; 
19.15 — Tragerea de amortizare 
ADAS ; 19.20 _ 1001 de seri : 19,30
— Telejurnal ; 20.00 — Ctntecul 
săptămînii. De cind mă șttu ; 20 05
— Teleenciclopedia ; 20,45 — Pu
blicitate ; 20,50 _ Film serial : CO
LUMBO — Scurt circuit ; 22,00 — 
Telejurnal. Sport ; 22.20 — Julie 
Andrews.
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PROGRAMUL I

8.30 — Gimnastica pentru toți ; 
8.40 _ Cravatele roșii ; 9 35 —
Film serial pentru copii : COMOA
RA DTN 13 CASE. Episodul IN : 
10,00 — Viata satului ; 11.15 — Ce 
știm și ce nu știm despre... ; 11.45
— Bucuriile muzicii ; 12,30 — De 
strajă patriei. „Patriei mele, jur !“ 
’3.00 — Album duminical:’ 15 20
— Drumuri în istorie. Buzău —
secole și ani ; 15.40 — Film se
rial : ENEIDA Episodul V. : 
16.25 — Cîntare patriei. Concurs 
coral inter,județean : 17 45 _ 
Publicitate ; 17.50 — Fotbal. Spor
tul studențesc _ Dinamo Bucu
rești ; 19.30 _ Telejurnal. Sâptă- 
mîna politică internă și interna
țională în imagini : 20.00 — Repor
tajul săptămînii. De ce nu are 
dreptate Ovidiu ? : 20.20 — Publi
citate : 20,25 — Film artistic : TREI 
PĂLĂRII PENTRU LISA — come
die muzicală, premieră pe țară cu 
Jos Brown. Sophie Hardy, Sidney 
James și alții : 22.00 — Telejur
nal ; 22.10 — Duminică sportivă. 
Fotbal : RAPID _ STEAUA (re
zumat înregistrat).

PROGRAMUL II

10,00—11.45 _ Matineu simfo
nic. Concertul Filarmonicii de 
Stat „George Enescu" ; 20.00 _
Film serial pentru copii : GEOR
GE. Episodul „Sonye și Pauline" ; 
20,25 — De pe scenele lirice ale 
țârii ; 21.15 — Film serial : CO
LUMBO.

agricole 
sau fermă de stat 
pentru 
agricol 
bălților, 
nu? — 
dăresc. -----
cu ce rezultate în cooperativele 
agricole de producție din jude
țul Buzău ? — ne-am întrebat 
zilele trecute, alegînd drept te
ren de investigație zona Bră- 
deanu-Pogvanele, unde pînă a- 
nul trecut oamenii au dat o 
luptă grea împotriva excesului 
de umiditate și băltirilor. „Nu
mai în raza S.M.A.-ului Smeeni 
au fost afectate peste 1 000 hec
tare — ne declară tînărul ingi
ner mecanic Ion Cocioabă de la 
această unitate. în prezent, in 
marea lor majoritate, aceste 
suprafețe au fost reintegrate în 
circuitul agricol. Cu exactitate 
nu vă pot spune care este nu
mărul hectarelor rămase neara
te incă, pentru că cifra este în- 
tr-o continuă scădere. Zilnic se 

bălților, pe măsu- 
se usucă, 
defrișează

integrarea
a noi suprafețe smulse 
arboretelor și — de ce 
lipsei simțului gospo- 

Cum se acționează și

ară în jurul 
ră ce pămîntul 
se dă foc și se 
purișul“.

Așadar, după 
se dă acum asaltul împotriva 
urmărilor ei.

„Ce lucernă frumoasă era pe 
aici cu patru ani în urmă, iar 
dincolo, in dreptul șoselei, un- 
de-i valea aceea cu stuf, sco
team peste 4 000 kg porumb la 
hectar. Dar o să-1 facem noi să 
producă din nou“. Așa ajungem 
la cooperativa agricolă din Btă- 
deanu, ascultînd vorbele spu
se cu năduf de tînărul inginer 
care ne Însoțea. Și aici, forțele 
sînt concentrate la pregătirea 
terenului. încheierea semănatu
lui la sfecla de zahăr și începu
tul celei de floarea soarelui. Din 
existentul de 24 de tractoare sînt 
retrase însă de la această bătă
lie patru, dîndu-li-se misiuni 
speciale. Unul discuiește supra
fețele de păpuriș, care în prea
labil a fost ars, două trag braz
dă adîncă în urma acestuia, re- 
dînd pămîntului fața sa inițială, 
al patrulea, in alt punct al coo
perativei, înarmat cu o lamă de 
buldozer, astupă gropile de unde 
în alți ani s-a luat pămînt 
pentru confecționarea cărămizi
lor. Pe inginerul șef al unită
ții, Nicolae Costache, îl găsim 
tocmai într-un asemenea loc, 
supraveghind modul în care se 
discuiește și se ară păpurișul.

— Mai avem încă 92 de hec
tare care nu sînt redate pro
ducției. răpurișul este curățat 
de pe. Întreaga suprafață, dar nu

lupta cu

zilnic 
pă-

apa,

peste tot starea terenului per
mite intrarea mașinilor. Sîntem 
într-o permanentă cursă de ur
mărire a porțiunilor uscate pen
tru a le prinde încă din acest an 
în categoria celor insămințate. 
Aplicăm lucrarea cu discul de 
două ori, pentru a mărunți ră
dăcinile nearse și numai după 
aceea arăm și pregătim terenul. 
Pină acum am reușit, să arăm 
14 hectare din cele 92 de care 
aminteam mai înainte. Deoarece 
încă nu sînt apte pentru a fi 
cultivate cu porumb le vom 
„trata", semănîndu-le cu iarba 
de Sudan, plantă care va da Î11 
aceste condiții rezultate mai 
bune.

Este o dovadă a responsabili
tății pe care oamenii o au față 
de obiectul muncii lor, pentru 
care s-au pregătit, pentru care 
gindesc și acționează. Și este cu 
atit mai frumos să o întilnești 
la un tînăr care s-a urcat la 
volanul tractorului doar de o 
lună de zile, proaspăt absolvent 
al școlii profesionale, cum este 
cazul lui Ion Gagiu, de la sec
ția ce deservește cooperativa a- 
gricolă de producție din Sme
eni. Este singurul om pe care 
l-am găsit la sediul secției, 
pentru că ceilalți erau la semă
nat sau la pregătirea terenului. 
Se simte parcă vinovat că l-am 
găsit tocmai pe el, dar n-a avut 
ce face, are o pană de cauciuc 
și prin apropiere n-a fost ni
meni să-l ajute. Cind îl între
băm despre pămînt, ia o mină 
foarte serioasă și spune :

— Păi, stăm la pindă, ca la 
vinătoare. Cum se usucă o bu
cată din aceea pe care a fost 
păpuriș pînă acum, cum intrăm 
cu discul și cu plugul. Dum
neavoastră credeți că-i glumă 7 
Nu ne-am lăsat noi atunci cind 
cu apa, dar acum că este mai 
ușor oricum ? Rău este că s-a 
stricat pămîntul. Nu mai este 
cel dinainte. în multe locuri s-a 
sărăturat. Pe unde au fost doar 
bălți de apă și ,se usucă acum 
o să semănăm porumb, dar un
de a apucat de a crescut papu
ra, nu putem să semănăm de
cit plante furajere, care prind 
mai bine. Este nevoie și de ele 
fiindcă avem animale multe la 
ferma zootehnică.

Aici, la Smeeni, nu numai 
astfel se recuperează pămîntul 
bun pentru agricultură. Deoare
ce au rămas foarte multe șan
țuri și canale mai mici care fo
loseau înainte la evacuarea a- 
pei, devenind acum inutile, s-a 
trecut la astuparea și nivelarea 
lor. După un calcul aproximativ 
făcut cu președintele cooperați-

vei agricole de producție, Ero ’ 
al Muncii Socialiste, Gheorghe 
Dinu, s-au recuperat astfel a- 
proape 25 de hectare. Ce în
seamnă această suprafață pen
tru cooperativă 7 „Cultivat cu 
porumb, socotit nu la producția 
medie de anul trecut ci doar 
Ia circa 4 500 de kg la hectar, 
rezultă că vom recolta aproxi
mativ 110—120 de tone de po
rumb, deci venituri bănești și 
în natură suplimentare pentru 
plata muncii cooperatorilor". 
Importante suprafețe au fost 
integrate circuitului agricol și 
prin desființarea unor drumuri 
inutile pe tarlale, prin cultiva
rea cu plante furajere a incin
tei sectorului zootehnic. „Nici 
un petec de pămînt care poate 
fi cultivat nu va rămine nese
mănat“ — aceasta e deviza după 
care acționează cooperatorii de 
aici, dind astfel curs chemării 
adresate de Conferința pe țară 
a cadrelor de conducere din a- 
gricultură.

Și in alte localități ale jude
țului Buzău s-au adoptat mă
suri specifice pentru sporirea 
suprafeței cultivate in această 
primăvară. Președintele consi
liului tineret sătesc al comi
tetului județean U.T.C., tovară
șul Constantin Neagu, ne-a vor
bit despre acțiunile uteciste 
care au drept scop combaterea 
eroziunii solului, cultivarea in
cintelor gospodărești, astuparea 
gropilor și canalelor de deseca
re, in urma cărora se vor reda 
exploatării agricole peste 3 000 
hectare. Organizația comunală 
U.l.C. de la Puiești. de pildă, 
și-a luat angajamentul să 
planteze 45 hectare pe malul 
Rimnicului cu puieți de plopi și 
salcimt, realizînd deja pină în 
prezent 35 hectare. La Pietroa
sele, tinerii s-au alăturat celor
lalți cetățeni ai comunei pentru 
plantarea pomilor și efectuarea 
lucrărilor de combatere a ero
ziunii solului și alunecărilor de 
teren. Se face însă și observația 
ca nu peste tot se acționează 
la fel de energic și cu forțe 
sporite. întinderea suprafețelor 
care așteaptă să li se redea des
tinația de pămînt cultivabil este 
mare și de aceea și eforturile 
depuse trebuie să fie susținute 
de o amplitudine deosebită. Pen
tru că, am văzut, acolo unde 
există interes se găsesc și mij
loace, și procedee nimerite pen
tru folosirea mai rațională a 
zestrei funciare de care se dis
pune.

NICOLAE ADAM 
OCTAVIAN MILEA

amiez.il
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TELEGRAME DE FELICITARE ADRESATE
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI 
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Co

reea, al guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al 
poporului coreean și al meu personal, vă adresez cele mai căl
duroase felicitări și un salut frățesc in legătură cu alegerea 
dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România.

Alegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socia
liste România de către Marea Adunare Națională, potrivit hotă- 
ririi Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, con
stituie o inaila prețuire a meritelor dumneavoastră strălucite 
în fața partidului și statului și o expresie a încrederii profunde 
a întregului popor român față de dumneavoastră.

Poporul coreean este convins că, sub conducerea dumnea
voastră, harnicul și talentatul popor român va obține și de 
acum înainte progrese și mai mari in lupta pentru apărarea 
trainică a suveranității țării, pentru construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

îmi exprim încrederea că relațiile frățești de prietenie și co
laborare dintre cele două țări ale noastre, întemeiate pe prin
cipiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, se 
vor întări și dezvolta și mai mult in toate domeniile și vă urez 
din toată inima multă sănătate și noi succese in activitatea 
dumneavoastră de răspundere pfentru prosperitatea țării și feri
cirea poporului.

KIM IR SEN, 
președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

Excclenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU, 

președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca primul președinte al 

Republicii Socialiste România. îmi este deosebit de plăcut sa 
adresez Excelenței Voastre felicitările mele cele mai vii.

Față de această nouă și strălucitoare mărturie de încredere 
pe care v-o acordă poporul român prieten, țin să alătur asi
gurarea reînnoită a sincerei noastre prietenii și profundă stimă.

Doresc, de asemenea, să exprim Excelenței Voastre, și prin 
dumneavoastră poporului și guvernului român, urările noastre 
cordiale de fericire și prosperitate, 
țiile de prietenie și înțelegere care 
tmținua să se dezvolte in interesul 
țțlegerii intre națiuni și al păcii.

Cu cea
MORTAR OULD 

președintele Republicii 
Mauritania

speranța fierbinte că rela- 
unesc țările 
celor două ]

' noastre vor 
popoare, al in

mai înaltă considerate, 
DADDAH.

Islamice

Excelentei sale
NICOLAE CEAUȘESCU, 

președintele Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România, vă rugăm să primiți cele mai 
vii felicitări și urări de succes in îndeplinirea maltei misiuni 
care vă revine pentru pacea, prosperitatea și bunăstarea na
țiunii române prietene, căreia îi reinnoim, prin dumneavoastră, 
sentimentele noastre de prietenie cordială. Guvernul și poporul 
Republicii San Marino se alătură urărilor noastre.

ANTONIO VOLPINARI. 
GIOVANI LUIGI FRANCIOSI, 

căpitani regenți 
GIAN LUIGI BF.RTI, 

secretar de stat pentru 
afacerile externe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

președintele Republicii Socialiste Româ|nia

BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 
Socialiste România, am plăcerea să vă adresez, in numele po
porului finlandez și in numele meu personal, cordiale felicitări, 
urîndu-vă totodată deplin succes in înfăptuirea, aspirațiilor tării 
dumneavoastră. Exprim cele mai bune urări pentru sănătatea și 
fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru progresul 
și prosperitatea poporului român.

URHO KEKKONEN 
președintele Republicij Finlanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia numirii Excelenței Voastre ca președinte al Re
publicii, vă adresez viile mele felicitări, precum și cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală și a poporului 
român.

BAUDOUIN
regele belgienilor

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

București
Folosesc prilejul alegerii dumneavoastră în calitatea de pre

ședinte al Republicii Socialiste România pentru a vă felicita 
cu ocazia preluării noii funcții și să vă adresez urări sincere 
de noi succese in activitatea dumneavoastră de răspundere pen
tru construirea socialismului în Republica Socialistă România 
vecină, pentru prosperitatea continuă a țării dumneavoastră și 
a poporului român prieten, precum și pentru fericirea dum
neavoastră personală.

Totodată, tovarășe președinte. îmi exprim satisfacția pentru 
succesele de pînă acum în dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
prietenești și de bună vecinătate dintre Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia și Republica Socialistă România. Sînt 
profund convins că această colaborare dintre țările și popoarele 
noastre se va dezvolta continuu în interesul popoarelor Iugo
slaviei și României, al colaborării internaționale egale în 
drepturi. în interesul păcii și socialismului in întreaga lume.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

președintele Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Am primit cu bucurie mărturia încrederii pe care v-a ma
nifestat-o poporul român cu ocazia alegerii dumneavoastră ca 
președinte al Republicii Socialiste România. în această împre
jurare ne este deosebit de plăcut să vă adresăm, in numele 
nostru personal, al guvernului și poporului nostru, cele mai 
sincere felicitări și cele mai călduroase urări.

Sintem încredințați că legăturile de prietenie și cooperare 
care există in mod atit de fericit intre cele două țări ale noastre 
vor continua să se dezvolte tot mai mult.

Vă rog să primiți, domnule președinte al Republicii, expresia 
celei mai înalte consideratiuni.

HASSAN AL II-LEA 
regele Marocului

CRONICA

Vineri dimineața părăsit
Capitala tovarășul Mihai Dalej, 
r.-eședintele Consiliului Central 
al U.G.S.R.. care, răspunzind 
invitației secretarului general al 
Confederației Internaționale a 
Sindicatelor Arabe, Latif Bol- 
teya, va face o vizită la Cairo.

în continuare. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
va face o vizită în Siria, la in
vitația Federației Generale a 
Sindicatelor oamenilor muncii 
din această țară.

La aeroportul Otopeni. erau 
prezenți tovarășii Gheorghe Pe- 
trescu, vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R., Lari- 
sa Munteanu și Constantin Mîn- 
dreanu, secretari ai Consiliului 
O pl al U.G.S.R., activiști ai 
U l.S.R.

\u fost de față, de asemenea, 
< .nan Assal, ambasadorul Re- 
i „Plicii Arabe Egipt la Bucu
rești, și Muhsen Sayadi, însărci
natul cu afaceri ad-interim 
Republicii Arabe 
București.

de Comerț și Industrie, de alte 
•Pfîsoane oficiale.

A fost de față, Masao Kana
zawa. ambasadorul Japoniei la 
București.

Vineri după-amiază, a sosit in 
Capitală o delegație economică 
irlandeză, condusă de James T. 
Godfrey. secretar-adjunct in 
Ministerul Industriei și Comer
țului din Irlanda.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de Hristache 
Zambeti. vicepreședinte al Ca
merei de Comerț și Industrie, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului Exterior, de 
alte persoane oficiale.

al
Siriene la

Vineri dimineața, 
Capitala delegația 
din Japonia, condusă 
Murata, vicepreședintele firmei 
„Mitsui“.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de Roman 
Moldovan, președintele Camerei

a părăsit 
economică 

de Hisashî

Delegația Ministerului Aface
rilor Externe al Olandei, for
mată din B. E. Quarles Van 
Ufford. ambasador itinerant, și 
J. G. N. de Hoop Scheffer, di
rector pentru Europa în M.A.E., 
care se află în țara noastră, a 
fost primită, la 29 martie, de 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe. Cu acest pri
lej a avut loc un schimb de ve
deri în probleme internaționale 
de interes comun.

A sosit la București Pierre- 
Henri Aubaret, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Elveției în Republica Socialistă 
România.

U.T.C.
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Madrid, o 
delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România formată din 
tovarășii Titus Deac. șef de 
secție la C.C. al U.T.C. și 
Kalman Pusztai. secretar al 
Consiliului U.A.S.C.R.. care 
va participa la ședința Co
mitetului Executiv al Fede
rației Internaționale a Spor
tului Universitar.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. delegația a fost 
condusă de tovarășul Stelian 
Moțiu. secretar al Consiliu
lui U.A.S.C.R., de activiști 
ai Comitetului Executiv 
Consiliului U.A.S.C.R.

★ *
Ieri s-a înapoiat în Capi

tală. venind de la Aden, o 
delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România condusă de 
Ioan Bari. secretar al Consi
liului U.A.S.C.R.. care a par
ticipat la seminarul interna
țional ..Lupta studenților 
pentru democratizarea învă- 
țămintului superior în țările 
în curs de dezvoltare“, or
ganizat de Uniunea Națio
nală Generală a Studenților 
Yemeniți și Uniunea Inter
națională a Studenților.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni. delegația a fost sa
lutată de tovarășul Vârtosu 
Mihail, secretar al Consiliu
lui U.A.S.C.R.. de activiști ai 
Comitetului Executiv al Con
siliului U.A.S.C.R.

al

TIMIȘOARA :

Festivalul național al 
artei studențești

CLUJ :
Clujul găzduiește, incepînd cu 

ziua de 29 martie, Festivalul 
cinecluburilor studențești. Cu 
mijloacele puse la dispoziție de 
cineeluburile studențești s-au 
realizat filme care vor repre
zenta la Cluj centrele universi
tare din toată țara. Studenții 
cinefili vor putea să-și confrun
te aici aptitudinile, să-și dove
dească, poate, vocația. Laurea- 
ții vor fi desemnați de un juriu 
competent, din care fac parte : 
prof. univ. Mihai Dimitriu, de 
la catedra de operatorie a 
I.A.T.C., prof. Ion Vlad, redac
tor la revista ..Tribuna“, regi
zorul Timotei Ursu, operatorul 
George Cornea, criticii Manuela 
Gheorghiu și Valerian Sava, 
studentul secției de operatorie 
a I.A.T.C.. Sandu Păun. In ur
ma vizionărilor va avea loc o 
masă rotundă la care se va dis
cuta despre tematica acestor 
filme produse de cineeluburile 

-studențești, despre calitățile și 
stingăciile lor. Se vor discuta, 
desigur, și dificultățile pe care 
le au de in.timpin.at în sensul 
utilării și 
discuta, de asemenea, 
șansele de difuzare, de cunoaș
tere a acestor filme. în acest 
sens, televiziunea a trimis cițiva 
redactori ai emisiunilor de ti
neret în scopul realizării unui 
reportaj despre această mani
festare și al alegerii citorva fil
me care vor fi prezentate pe 
micul ecran.

Programul festivalului este 
destul de bogat, se anunță fil
me aparținind tuturor genuri
lor : filme reportaj, filme de 
animație, filme eseu și filme 
artistice de scurt metraj. Festi
valul se bucură de prezența re
prezentanților cinecluburilor 
studențești din București, Bra
șov, Cluj, Timișoara, Constanța, 
Iași, Tg. Mureș și Galați. Par- 
tioipanții își dovedesc pasiunea 
și în timpul festivalului : ei fil
mează fără încetare orașul, fil
mează juriul, se filmează ei 
între ei. Pină la gala laureați- 
lor, care va avea loc duminică. 
31 martie, se vor viziona peste 
20 de filme din care vom dis
tinge, sperăm, preocupările, as
pirațiile, profilul tineretului 
nostru studențesc. (DANA 
DUMA).

A apărut revista : 
TÎNÀRUL LENINIST

sensul 
îndrumării. Se va 

despre

La Timișoara, In orașul 
pădit de verdele crud al pomi
lor Înfrunziți, debutează festi
valul național al artei studen
țești pentru formații corale, vo
cale și instrumente, prilejuind 
o pasionantă trecere in revistă
a realizărilor tinerilor artiști a- 
matori, care după orele de stu
diu și de concentrare iși găsesc 
timp pentru a se dedica mu
zicii.

După festivitatea de deschi
dere, concursul propriu-zis a 
început intr-o atmosferă de en
tuziasm tineresc. In prima zi 
au fost prezente pe podiumul 
sălii de concerte a Casei ■ de 
cultură a studenților ansamblu
rile corale mari din nouă cen
tre universitare : corurile Insti
tutului politehnic și al Univer
sității din București, corul Uni
versității din Brașov, al Facul
tății de matematică-fizică din 
Bacău, corul Institutului medi- 
co-farmaceutic din Craiova, al 
Universității ..Al. I. Cuza“ din 
Iași, al Universității din Timi
șoara. corul Institutului peda
gogic de 3 ani din Tg. Mureș, 
corul Institutului medico-far- 
maceutic Cluj, corul feminin de 
voci egale al Institutului peda
gogic din Galați, precum și o 
formație vocal-instrumentală 
din Brașov cu un spectacol sin
cretic. Seara, în cadrul festiva
lului, a avut loc un concert sus
ținut de filarmonica „Banatul" 
cu un „Medalion Mozart“, avin- 
du-1 ca solist pe cunoscutul 
pianist Dan Grigore, sub baghe
ta tînărului Cristian Brincuși, 
student in anul 3 la clasa de 
dirijat a profesorului Constan
tin Gugeanu de la Conservato
rul „Ciprian Porumbescu". 
Astăzi, sala de concert a Liceu
lui de muzică va găzdui for
mațiile camerale., vocale și in
strumentale, iar după amiaza la 
Clubul universității vor evolua 
cei 16 soliști vocali și instru
mentali. Duminică, la ora 11. se 
vor decerna premiile și distinc
țiile celor mai buni artiști.

Compozitorul Gheorghe Ba- 
zavan, președintele juriului, 
opina referitor la prima zi de 
desfășurare : „Festivalul națio
nal al artei studențești din a- 
cest an este intr-adevăr o ma
nifestare cu caracter jubiliar 
în care tinerețea studențimii 
noastre își desfășoară talentele 
artistice cu mult elan și. in a- 
celași timp, cu mai multă pa
siune.
au aprins 
riului, cît 
spectator. 
TRESCU).

FOTBAL XXII. Etapa văzută de Cornel Dinu

Unele programe corale 
inimile atit ale ju- 

și ale publicului 
(HRISANTA PE-

nr. 3, martie 1974
Din sumarul revistei sem

nalăm articolul „Șansa mftn- 
cii", iar rubrica Cenaclu po
litic aduce in dezbaterea ti
nerilor de la 
chimic Făgăraș, 
in permanentă 
..Educația prin 
tru muncă“.

în atenția activului U.T.C. : 
Uteeiștii întreabă — activiș
tii răspund. Tovarășul Nico- 
lae Croitoru. secretar al C.C. 
al U.T.C., indică principalele 
direcții de’ acțiune ale orga
nizațiilor U.T.C. de pe șan
tiere, din exploatările minie
re și forestiere în scopul 
formării și afirmării conti
nue a rolului organizației 
U.T.C.

Al. Mocanu, prim secre
tar al Comitetului județean 
Vrancea al U.T.C. semnează 
articolul „Un punct de vedere 
privind educația morală“, 
care face obiectul rubricii 
Opinia activului.

In sprijinul învățămintu- 
lui politico-ideologic pentru 
tineret r Vasile Popescu sem
nează 
morale ale socialismului“.

Mai
Metodică : 
rii uteciste 
frele planului.

„30 de trepte spre împli
nire“ — rubrică destinată 
evocării principalelor

Combinatul 
o problemă 
actualitate : 

muncă, pen-

articolul „Valorile

amintim rubricile :
Jurnalul întreee- 
: Dincolo de ci-

mente noii istorii a
României socialiste, se opreș
te asupra perioadei, bogată 
in evenimente majore, a ani
lor 1948—1950.

Elevilor le recomandăm 
rubricile : Școala fără cata
log ; Revista revistelor șco
lare ; Vă propunem o pro
fesie.

Revista mai cuprinde ru
bricile sale permanente : 
A trăi in chip comunist : 
Cronica atee ; 7 personalități 
despre personalitate ; Mărtu
rie intru eroii tineri ; Timpul 
la persoana intîi ; Cabinet 
psihologic ; Gîndirea corec
tă : Civilizația sportului ; 
Meridian.

Cinstire eroilor
Astăzi, peste 1.800 de tineri 

din județul Mure și-au dat în- 
tilnire la Oarba tie Mureș, loc 
ce va rămine neșters in amin
tirea neamului nostru. In semn 
de cinstire a celor 11.000 de 
ostași, căzuți pe aceste melea
guri în încleștare cu dușmanul, 
tinerii vor încununa monumen
tul eroilor cu flori. Tot aici 
vor depune jurămintul de cre
dință patriei, tinerii militari 
din garnizoana Mureș, iar un 
număr de 100 de uteciști și 25 
de pionieri vor primi, în acest 
cadru emoționant, carnetele și 
respectiv cravatele roșii. (M. 
BORDA).

PROGRAM COMPETITION AL
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Astăzi, Palatului
R.S.R.. Ansamblul artistic al 
Uniunii Tineretului Comunist 
prezintă două spectacole (orele 
16 și 20) sub genericul „Flori 
de primăvară“. Iși dau con
cursul Doina Badea, Doina Spă- 
taru-Olinescu, Cornel Constan
tinii!, George Enache, Nicoiela 
Marinescu, Ti(a Ștefan, Ilinca 
Nifulescu, Tudor Heica, forma
ția vocal-instrumentală „Savoy“, 
colectivele artistice ale ansam
blului. Alexandru Lulescu cit 
momentele sale vesele și alții.

Cred că, 
pă etapa 
miercuri, 
cursa 
titlu au 
doar două 
chipe. 
șecul 
lor și înfrînge- 
rea, oarecum 
neașteptată, a 

argeșenilor. Ie-a redus acestora 
considerabil șansa disputei pen
tru titlu. în schimb subsolul 
clasamentului „fierbe“ ca .mus
tul. Nu mai puțin de șapte sau 
opt echipe caută cheia salvării. 
De aceea, etapa de mîine în
seamnă doar una din- cele trei
sprezece trepte decisive. Cra- 
iovenii, după eficacitatea ară
tată în Dealul Copoului, lasă să 
se înțeleagă că și-au revenit. 
Dar să nu uităm, nici Ștefan și 
nici Lăzăreanu. chiar și in zi 
slabă, nu pot fi învinși cu a- 
cceași ușurință ca neinspiratul 
portar ieșean Costaș. Să nu ui
tăm că in 21 de etape poarta 
clujenilor n-a fost străpunsă 
decît de 17 ori. A.S.A.. după 
buna impresie lăsată, miercuri, 
la București, nu văd cum ar 
pierde pe teren propriu, în fața 
unei echipe — F.C. Argeș — cu 
blazonul cam șifonat...

La Timișoara un derbi stu
dențesc. Calculele hirtiei ne in
dică unu-solist. Și totuși „bu-

du
de 
în 

pentru 
rămas 

e- 
Semie- 
steliști-

turuga mică...“ Este vorba de 
ieșeni. Un meci foarte echili
brat se anunță cel din orașul 
de la poalele Tîmpei. Printr-o 
eventuală victorie — pe care 
cred că n-o vor scăpa — stega
rii se înscriu, ou șanse, in 
cursa pentru un loc pe podium; 
învinși, constănțenii se vor re
semna cu un loc pe undeva pe 
la mijlocul clasamentului. în 
Valea Jiului, minerii precis 
n.u-i vor menaja pe cei de la 
U.T.A., cum au făcut-o miercuri, 
cu „găzarii“. Dar să ne reamin
tim, în ultimii ani, arădanii au 
cucerit puncte prețioase la Pe
troșani. La Ploiești, Petrolul își 
joacă cartea decisivă. O victo
rie îi dă dreptul mai mult chiar 
decît să spere.

în sfîrșit, la 
mul cuplaj al 
tul de atracție, 
pei. Rapid sau 
sau Sportul ____ ,___ _
foarte greu de spus. întotdea
una aceste derbiuri bucu- 
reștene au fost deschise orică
rui rezultat. Tuturor le-ar 
prinde bine cele două puncte. 
Vorbind despre aceste meciuri 
nu trebuie să scăpăm din ve
dere tradiția. Și Dinamo și 
Steaua au avut adversari difi
cili in Rapid și Sportul studen
țesc, indiferent de situația din 
clasament. Dar pină miine 
mai e mult.

București, pri- 
returului, punc- 
de altfel, al eta- 
Steaua ? Dinamo 
studențesc ? E

FOTBAL. Etapa a XXII-a a 
campionatului republican pro
gramează miine, în Capitală, 
primul cuplaj interbucureștean, 
pe Stadionul 23 August : Rapid 
—Steaua, ora 16 și Sportul stu
dențesc—Dinamo, ora 19.

RUGBI. Partidele ultimei eta
pe a turului, care au loc miine 
în Capitală se vor desfășura 
astfel : teren Ghencea, ora' 11. 
Steaua—Rulmentul Bîrlad, iar 
pe terenul Gloria, un interesant 
cuplaj : Dinamo—C.S.M. Sibiu, 
ora 9,30 și Gloria—Farul, ora 11.

HANDBAL. în Capitală, în 
cadrul primei etape au loc mii
ne următoarele jocuri : teren 
Constructorul, Universitatea— 
Confecția (f), ora 11,15 ; teren 
Tineretului, IEFS—Voința Odor- 
hei (f) ; teren Ghencea, Univer
sitatea—C.S.U. Galafi (m), 
17,15.

12.30, Politehnica Iași—I.C.H.F. 
(m), ora 14, Voința Timișoara 
—Politehnica București (m), 
ora 15,30, Universitatea Timișoa
ra—IEFS (f), ora 17, „U“ Cluj 
—Politehnica București, ora 
18,30 și Rapid—Voința (f). ora 
20. Mîine, Politehnica Cluj — 
Universitatea Timișoara (m), ora
8.30, „U“ Cluj—Universitatea Ti
mișoara (f). ora 10, I.C.H.F.— 
C.S.U. Galați, ora 12,30, Rapid 
Politehnica București (m). ora 
16, Politehnica București—Ra
pid (f), ora 17,30 și Voința— 
IEFS (f), ora 19.

se intilnesc in disputa pentru 
primul loc pe Capitală. Forma
ții corale, orchestre, fanfare, ta
rafuri, formații de dansuri mo
derne și populare, soliști vocali 
și instrumentiști ale celor 8 sec
toare și ale sectorului Construc
ții se vor strădui să dovedească 
măiestria artistică și talentul 
care le-au adus pe această sce
nă, după o competiție care a 
traversat o serie de etape. A- 
ceiași organizatori — Comitetul 
municipal U.T.C. și Inspectoratul 
școlar al municipiului București 
— organizează, în același local, 
în zilele de 6 și 7 aprilie a.e., 
faza similară rezervată elevilor 
din liceele de culjură generală 
și liceele de specialitate.

ora

POLO. Miine, la Bazinul 
reasca, de la ora 11 are loc 
biul dintre formațiile bucurește- 
ne, Rapid și Dinamo.

BASCHET. în campionatul 
masculin și feminin care se des
fășoară în sala Floreasca, au 
loc numeroase partide, unele 
din ele recomandindu-se ca 
deosebit de interesante. Azi, 
C.S.U. Galați — Rapid (mț, ora

Flo- 
dc-r-

LUPTE. Astăzi, au loc în sala 
sporturilor din orașul Botoșani, 
finalele republicane de 
greco-romane, pentru 
mari și mici.

ACȚIUNI DE MASA, 
drul „Cupei tineretului“ 
ția de vară, are loc etapa pe 
unități. In Capitală cele mai im
portante manifestări vor. avea 
loc miine în jurul orei 9 dim. 
pe Stadionul tineretului, Colen- 
tina, Pădurea Pustnicul, 
Circului de 
retului etc. 
nere din 
școlile din 
următoarele 
tism, handbal, tir, volei, fotbal, 
baschet, tenis de cimp.

lupte 
juniori

în ca-
— edi-

Aleea 
stat, poligonul Tine- 
Participă tineri și ti- 
asociațiile sportive, 
cele 8 sectoare la 

discipline : atle-

...in general frumoasă, cu cer 
variabil, exceptind vestul Olte
niei, Banatul, Crișana, vestul 
Transilvaniei, unde se vor pro
duce înnourări mai accentuate 
și vor cădea ploi slabe, izolate 
însoțite de descărcări electrice. 
Vintul va sufla potrivit cu in
tensificări din sectorul sud-esl. 
Temperatura în creștere ușoară. 
Maximele vor fi cuprinse între 
+12 și +22 grade, mai scăzute 
pe litoral, iar minimele între —2 
și +8 grade. în jumătatea de 
est a tării se va produce bru
mă locală, iar în vest ceafă. In 
București, vremea rămine fru
moasă. Temperaturile maxime 
vor avea valori cuprinse între 
+ 15 și +17 grade iar cele mi
nime intre 0 și +2 grade.

România

Producție
ci studiourilor

bulgare

prezintă

BIROUL ÎNVĂȚÂMÎNT AL ÎNTREPRINDERII 
DE CONFECȚII Șl TRICOTAJE BUCUREȘTI 

cu sediul în B-dul Armata Poporului nr. 7, sec.
7, face zilnic înscrieri pentru 

cursurile de calificare 
cu durata de 3 luni

Se primesc tineri și tinere de 15 1/2-25 ani, 
pentru a se califica în meseria de confecționer 
la mașină.

La terminarea cursurilor, absolvenții primesc 
certificat de muncitor calificat.

Pe perioada școlarizării, cursanții primesc o 
indemnizație lunară de 400 lei.

’ Candidații cu domiciliul stabil în București, 
sau pînă la 50 Km de București, absolvenți a 
cel puțin 8 clase se pot prezenta la Biroul în- 
vățămînt cu următoarele acte :

— Adeverință sau certificat de 8 clase ;
— Adeverință de la C.A.P. sau repartiție de 

Ia Forțele de Muncă
— Originalul și copia după certificatul de 

naștere
— Buletinul de identitate
— Micro și analiza sîngelui
Mijloace de transport sînt : autobuze : 36, 

74,80, troleibuze: 90 și 93 ; tramvaie : 13 și 25.

TARUL IVAN 
IȘI SCHIMBA

PROFESIA
prezintă
COMEDIA SATIRICĂ

Producție 
a studiourilor 

Mosfilm
regia : Leonid Gaidai 

— dupa piesa lui 
Mihail Bulgakov 

Ivan Vasilievici" 
luri Iakovlev, Le 

onid Kuravlev, A- 
leksandr Demia
nenko, Saveli Kra
marov, Natalia Se
lezneva

România

regia : Ivan Terziev 
cu : Stefan Peicev, Ka

tia Paskaleva, Me- 
gîena Popova, Ste
fan Guliamdjis, An
ton Karastoiannov.
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Grupul „celor 77" a difuzat la O.N.U. un „pro
iect de declarație cu privire la instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale".

Grupul celor 77 de țări în curs de dezvoltare, care deține 
două treimi din totalul voturilor în O.N.U., a difuzat joi 
textul unui „proiect de declarație cu privire la instaurarea 
unei noi ordini economice 
document al O.N.U.

internaționale“, care circulă ca

Proiectul urmează să fie supus 
dezbaterii și aprobării sesiunii 
extraordinare a Adunării Gene
rale a O.N.U. cu privire la pro
blemele energici, materiilor pri
me și dezvoltării, ale cărei lu
crări vor incepe la 9 aprilie, la 
New York.

Declarația subliniază. „necesi
tatea unei participări plenare și 
egale a țărilor în curs de dez
voltare la formularea și aplica
rea tuturor hotăririlor privind 
comunitatea internațională". în 
document sînt enumerate prin
cipiile pe care va trebui să fie 
fondată noua ordine economică 
internațională — egalitatea su
verană a statelor, autodetermi
narea tuturor popoarelor, inad- 
misibilitațea acaparării de teri
torii prin forță. neintervenția 
in treburile interne ale altor 
țări, cooperarea și participarea 
pe baze egale la soluționarea

Hotărîrile
Consiliului

Ligii Arabe
în capitala Tunisiei s-au 

cheiat lucrările celei de-a 61-a 
sesiuni a Consiliului Ligii Ara
be, la care au participat miniștri 
de externe și alți delegați din 
cele 26 de state membre ale or
ganizației. precum și reprezen
tanți ai Organizației pentru eli
berarea Palestinei.

Referindu-se la hotărîrile și 
recomandările adoptate de 
participanți, ministrul de exter
ne al țării gazdă, Habib Chatti, 
care a prezidat lucrările, a de
clarat, in cadrul unei conferințe 
de presă, că aceștia au hotărit 
continuarea acțiunii in vederea 
aplicării rezoluțiilor ultimei 
conferințe arabe la nivel înalt 
de la Alger în domeniile poli
tic,' economic și militar. Consi
liul a recomandat menținerea 
și consolidarea solidarității ara
be, sprijinirea statelor arabe și 
a poporului palestinian. în 
scopul atingerii obiectivelor 
privind „eliberarea totală a te
ritoriilor ocupate și restabilirea 
drepturilor naționale 
porului nalestinian“.

în-

problemelor economice mon
diale. libertatea fiecărei țări de 
a adopta sistemul economic care 
se potrivește necesităților pro
prii.

Proiectul de cartă mai preve
de dreptul fiecărei țări de a-și 
exercita suveranitatea asupra 
resurselor naturale de care dis
pune și asupra activității eco
nomice interne, inclusiv dreptul 
de naționalizare a acestor re
surse, de fixare a unei eventu
ale indemnizații de despăgubi
re și a modului de plată a ei. 
Toate litigiile rezultate din a- 
ceasta trebuie să fie reglemen
tate de legislația țării respecti
ve. care va avea dreptul să con
troleze activitatea societăților 
multinaționale ce-și desfășoară 
activitatea pe teritoriul ei. Pro
iectul mai prevede dreptul teri
toriilor care se mai află încă 
sub dominație colonială- de a 
lupta pentru a-și recăpăta con- 

. trolul asupra resurselor lor, ne
cesitatea unei asistențe pentru 
aceste teritorii și pentru țările 
în curs de dezvoltare, crearea 
unui raport „just și echitabil“ 
intre prețurile materiilor prime 
și ale produselor exportate de 
țările în curs de dezvoltare, pe 
de o parte, și prețurile echipa
mentelor industriale importate 
de ele, pe de altă parte, spriji
nul activ al comunității inter
naționale pentru țările în curs 
de dezvoltare, acordarea unui 
tratament preferențial acestora.

în _ încheiere, textul sublinia
ză că O.N.U. trebuie să joace 
„un rol mai important“ în in
staurarea acestei noi ordini eco
nomice mondiale.

ÎNCHEIEREA
CONFERINȚEI

PANAFRICANE
A TINERETULUI

TINERETUL LUMII

la 
ai

Lucrările Conferinței securității
și cooperării în Europa

Cea de-a patra Conferință 
panafricană a tineretului, 
desfășurată la Benghazi (Li
bia), și-a încheiat joi lucră
rile. Conferința a adoptat o 
declarație finală in care se 
pronunță, între altele, pentru 
sprijinirea propunerii 
riene de convocare a 
Sesiuni extraordinare 
dunării Generale a 
consacrate problemelor 
leriilor prime, 
dezvoltării.

S-a hotărit să 
zeze la Alger o 
rință a mișcării 
panafricane avind ca princi
pală problemă a ordinii de 
zi „lupta pentru eliberare e- 
conomică, politică și cultu
rală“.

La această manifestare au 
luat parte și delegații din 
țări situate pe alte continen
te. Din țara noastră a parti
cipat Vasile Nicolcioiu. se
cretar al C.C. al U.T.C.

a
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se organi- 
nouă confe
de tineret

Delegația română în Kuweit
în cadrul vizitei efectuate în 

Kuweit, delegația economică 
română condusă de Ion M. Ni
colae. adjunct al ministrului: in
dustriei chimice, a avut întreve
deri cu Khalid Al Adasani.'mi
nistrul kuweitian al comerțului 
și industriei, și cu Abdel Aziz 
Al Sakr, președintele Camerei 
de Comerț. în cursul întrevede
rilor, au fost abordate probleme 
referitoare la dezvoltarea sehim-

comerciale și cooperăriiburilor
economice intre cele două țări. 
Partea kuweitiană, și-a expri
mat dorința ca în Kuweit să 
fie organizată o expoziție eco
nomică permanentă a Republi
cii Socialiste România, expozi
ție care va contribui la cunoaș
terea realizărilor economice ale 
țării noastre, a produselor de 
export care interesează piața 
locală și statele din zonă.

studenților din Seul (Coreea de sud) pentru reforma universitară 
și libertăți democratice.

Conform acordului intervenit 
in cadrul Comitetului de coor
donare, lucrările de joi ale Co
misiei pentru problemele secu
rității au fost dedicate schim
bului de vederi între reprezen
tanții statelor participante 
conferință și reprezentanți 
statelor neparticipante, din re
giunea Mediteranei : Algeria. 
Tunisia. Israel, Egipt. Maroc și 
Siria, evidențiind legătura exis
tentă între securitatea europea
nă și securitatea în Mediterană.

După intervențiile rostite de 
reprezentanții țărilor meditera
neene invitate să-și expună punc
tele de vedere in legătură cu

Orientul
Apropiat

• Interviu al președin
telui Sadat • Convor

biri Kissinger-Dayan

yyDosarul Keflavik“

ca următoarea conferința araoa 
la nivel inalt să aibă loc la Ra
bat, in luna septembrie. Totuși, 
după cum a subliniat șeful di
plomației tunisiene, comisia „a- 
probă convocarea de către Si
ria a unei conferințe la nivel 
înalt înainte de această dată, 
dacă această țară apreciază că 
situația de pe frontul sirian 
face necesară asemenea re
uniune".

în același timp, Consiliul a 
hotărit aminarea pentru luna 
mai a sesiunii Consiliului apă
rării arabe, urmînd ca secre
tarul general al Ligii Arabe să 
fixeze data precisă a reuniunii.

Referitor la cooperarea cu 
statele africane, Consiliul a 
luat cunoștință de faptul că 17 
țări arabe au semnat pînă în 
prezent acordul privind consti
tuirea Băncii arabe pentru dez
voltarea economică și socială în 
Africa, precum și de faptul că 
unele țări și-au sporit partici
parea la capitalul acestei insti
tuții. Pentru moment, capitala 
care va găzdui sediul Băncii nu 
a fost stabilită.

în legătură cu apropiata se
siune extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. asupra ener
giei. materiilor prime și dezvol
tării, partlcipanții au aprobat 
„principiul suveranității state
lor asupra resurselor lor natu
rale și bogățiilor proprii“, hotă- 
rînd ca țările arabe să adopte 
o poziție comună asupra acestei 
chestiuni, să acționeze in cadrul 
cooperării cu țările nealiniate 
și să-și aducă o contribuție 
eficace pentru instaurarea unor 
noi relații internaționale, bazate 
pe recunoașterea drepturilor 
egale ■ ale popoarelor.

R. P. Polonă : Construcții noi la Cracovia.
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CAIRO. — Președintele Egin- 
tului, Anwar Sadat. a acordat 
un interviu companiei „British 
Broadcasting Corporation“ în 
care a afirmat că țara sa va 
participa la etapele viitoare ale 
Conferinței de la Geneva pen
tru pace în Orientul Apropiat 
numai împreună cu Siria. Ior
dania și reprezentanții poporu
lui palestinian. El a precizat că 
„Siria și Egiptul constituie un 
singur front și au o strategie 
comună“.

Ceea ce s-a realizat pe fron
tul egiptean pînă în prezent, a 
arătat el în continuare, repre
zintă o stabilizare a încetării 
focului, fără a se trece la mie
zul problemeei, care este asigu
rarea păcii în Orientul Apropiat.

Realizarea păcii in Orientul 
Apropiat, a opinat șeful statu
lui egiptean, presupune« discuta
rea problemlor în cadrul Con
ferinței de la Geneva pentru a 

- trebui

„Țara de gheață 
ca republică insulară din 
nordul Europei, revine în 
actualitatea internațio
nală prin decizia de a 
cere evacuarea bazei mi
litare americane de la 
Keflavik. După „război- 
iul codului" în cursul 
căruia islandezii au
dit o remarcabilă ener
gie, noua acțiune între
prinsă la Reykjavik dez
văluie hotărîrea de a a- 
sigura o reală și deplină 
suveranitate națională.

va-

ezbaterea privind 
destinul bazei de la 
Keflavik a început 
încă din 1951 cînd 
Islanda a semnat 
cu S.U.A. acordul

tea, pacea, prosperitatea nu o 
pot asigura militarii veniți de 
peste hotare, ci o politică inde
pendentă, deschisă către toate 
orizonturile. Mișcarea împotriva 
bazei americane de la Keflavik 
se contopea cu cea împotriva 
NATO. Promotorii aeestei miș
cări subliniau că unei țări mici, 
de dimensiunile Islandei, alian
țele militare nu sînt capabile 
să-i dea răspunsuri pozitive la 
problemele acute ce o preocu
pă. în săptăniinile agitate ale 
conflictului pescuitului care a 
opus Islanda unui alt membru 
al NATO, blocul atlantic nu a 
acționat in apărarea intereselor 
lezate ale - - -----
Dimpotrivă, NATO prin poziția 
adoptată a favorizat pe cei ce 
periclitau sursele de existență 
ale puțin numerosului popor is
landez. A fost o experiență a- 
mară pentru Islanda, o experi
ență care a făcut să crească rin- 
durile adversarilor NATO. Islan
da a avut proba evidentă a fap
tului că apartenența Ia alianța 
atlantică nu-i oferă garanțiile 
scontate.

Aducerea Ia ordinea zilei a 
„dosarului Keflavik“ a devenit 
firească intr-un asemenea cli
mat. Un reporter de la ASSO
CIATED PRESS, care a efectu
at mai de mult o anchetă in Is
landa, constatase că localnicii 
nu-și ascund ostilitatea față de 
trupele străine : „relațiile din- 
1 si americani sint

„țării de gheață“

actuală". Ceea ce nu corespun
de cu părerea islandeză. Reyk- 
javikul esle hotărit să perseve
reze. Luni, în cadrul dezbateri
lor din Alling, primul ministru 
Joliannesson a anunțat că Islan
da intenționează să ceară S.U.A. 
ca pînă la jumătatea anului 1976 
să-și retragă toate trupele ame
ricane de la Keflavik. Agenția 
FRANCE PRESSE semnala o 
declarație a premierului islandez 
potrivit căreia in cazul in care 
negocierile cu Washingtonul vor 
eșua, guvernul va propune Al- 
tingului să denunțe unilateral a- 
cordul americano-islandez din 
1951. Guvernul, lăsa să se înțe
leagă Joliannesson, a decis 
chiar să-și lege soarta de acți
unea pentru eliminarea prezen
ței militare străine pe teritoriul 
țării (ceea ce nu implică ieșirea 
din NATO). în cazul in care nu 
va obține majoritatea în Alting. 
actuala formație ministerială va 
demisiona.

„Dosarul 
examinat de 
ne islandez, Agustsson, la Was
hington cu ocazia vizitei pe ca
re o va efectua la începutul lu
nii viitoare. Departamentul de 
Stat nu s-a declarat surprins de 
demersul islandez. Ambasadorul 
S.U.A. la Reykjavik fusese in
format cu câteva zile înainte de 
către oficialitățile islandeze în 
legătură cu cererea de a se rea
liza retragerea celor 3 300 mili
tari americani pînă la mijlocul 
anului 1976.

—«oblerna urmează a-

aspectele politice, juridice și mi
litare ale securității in Europa, 
au luat cuvântul reprezentanții 
unor țări participante, printre 
care cei ai Iugoslaviei. Maltei, 
Ciprului. U.R.S.S.. Franței, Ita
liei, Greciei și Turciei, care au 
relevat aportul la dezbateri al 
țârilor mediteraneene nepartici
pante Ia conferință, precum și 
dorința ca ideile din documen
tele de lucru și intervențiile a- 
cestor țări să-și găsească reflec
tarea adecvată in documentele 
finale ale conferinței.

Luind cuvintul Ia începutul 
acestor discuții, reprezentantul 
român. Romulus Neagu. a evi
dențiat legăturile de prietenie și 
cooperare care există intre țara 
noastră și țările arabe, marcate 
in mod deosebit de vizitele pe 
care președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le-a între
prins recent în regiune.

Evidențiind contribuția pozi
tivă a țărilor mediteraneene ne
participante la conferință pentru 
progresul dezbaterilor, 
rul a prezentat poziția 
ventă a țării noastre 
participarea țărilor europene, a- 
lături de alte țări interesate și. 
în primul rînd, a țărilor direct 
implicate, la negocierile privind 
stabilirea unei păci juste in jO- 
rientul Apropiat.

Contacte

Keflavik" va fi 
ministrul de exter-

care toate părțile treouie 
dovedească sinceritatea“.

BELGRAD. — Pe insula Brioni 
au început, vineri, convorbirile 
dintre Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, și 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat.

WASHINGTON. — Secretarul 
de stat american, Henry Kissin
ger, a avut, vineri, la Washing
ton, o intrevedere cu ministrul 
israelian al apărării, Moshe 
Dayan. Cu acest prilej, acesta 
din urmă a prezentat 
diplomației americane 
rile Israelului privind 
jarea forțelor militare 
ne și siriene in zona 
lor Golan.

landezi. din cc in ce 
se întrebau neliniștiți dacă pre
zența unor trupe străine măreș
te gradul de securitate al insu
lei (103 000 km. p., 200 000 locui
tori)., sau. dimpotrivă, o trans
formă intr-un obiectiv militar 
de o maximă vulnerabilitate cu 
consecințele ce decurg din a- 
ceasta în cazul unui conflict. 
Examenul realităților, atestat și 
de mersul evenimentelor, ii 
conduce la concluzia că trupele 
străine nu pot decît să aducă 
nesiguranță, să submineze ade
vărata securitate a țării. Liniș-

reguiamente penuu „ 
militară și pe cei ce o servesc 
aproape invizibili“. Totuși, vizi
bilă sau mai puțin vizibilă baza 
deranjează pe locuitorii insulei. 
Protestele, in certă înmulțire, 
au determinat guvernul islandez 
să inițieze în 1973 convorbiri cu 
Washingtonul privind soarta ba
zei de la Keflavik. Dialogul a 
fost, insă, întrerupt înainte de 
a se ajunge la o reglementare. 
Un comitet militar al NATO s-a 
grăbit să se pronunțe pentru 
menținerea bazei „în forma sa

Ut»/ i
țial : amplificarea
eliminarea prezenței militare 
străine. Oamenii nordului aspru, 
obișnuiți cu încercările dure ale 
vieții, vădesc un profund simț 
al realităților. „Afacerea Kefla
vik“ dobindește semnificații ce 
depășesc limitele insulei cu vul
cani și gheizere și pe care o a- 
saltează ape plumburii.

EUGENIU OBREA

Dolarul in
efec- 

cursul zilei 
la bursele 
occidentale 

marcate de

Tranzacțiile 
iuate în 
de ieri 
valutare 
au fost 
o scădere destul de 
pronunțată a cursu
lui dolarului in ra
port cu majoritatea 
celorlalte devize. 
Experții atribuie 
ceasta evoluție 
telor statistice 
luna februarie 
ilizaie de Ministerul 
american al Comer
țului, calificate 
dezamăgitoare.

Declinul cel 
important a survenit 
la Frankfurt pe

a- 
da- 

pc 
fur-

ca

mai

vorbito- 
consec- 
privind

între guvern

și reprezentanți 
ai P.C. din Argentina

Cu prilejul unei întrevederi 
avute cu Rubens Iscaro și Fer
nando Nadra, membri ai Direc
țiunii Politice a Partidului Co
munist din Argentina, ministrul 
de interne, Benito Liambi, a ex
primat intenția guvernului de 
la Buenos Aires de a menține 
contactele cu diferite sectoare 
din țară, in vederea elaborării 
unui statut privind desfășura
rea activității partidelor poli
tice argentimene — informează 
agenția Prensa Latina. Minis
trul argentinian de interne i-a 
primit, de asemenea, pe Fran
cisco Alvarez și Domingo Dina- 

— —'hri ai Comitetului E- 
'Vinofetu-

guvernul p.- ,.
domeniul politicii interne șl „ 
terne, precum și unele aspecte 
legate de convocarea. în iunie, 
la Buenos Aires a Congresului 
Tineretului Comunist, la care 
sint invitate numeroase dele
gații de peste hotare.

șefului 
propune- 
dezanga- 
israelie- 

înălțimi-

Cancelarul Brandt despre
dificultățile relațiilor din C.E.E

Sonda spațială americană 
„Mariner-10“ a transmis, vi
neri, la centrul spațial de la 
Pasadena (California), ima
gini de o calitate deosebit de 
bună ale planetei Mercur. In 
momentul în care sonda sc 
afla la o distanță de 400 000 
km de planetă, ea a reușit 
să transmită fotografii con- 
ținînd numeroase detalii ale 
suprafeței acesteia, au pre
cizat tehnicienii de la „Jet 
Propulsion Laboratory“. Pe 
Mercur există numeroase 
cratere de diferite mărimi și 
forme.

scădere
Main, unde moneda 
americană a fost co
tată la cel mai scă
zut nivel al său din 
ultimele cinci luni ; 
2,5150 mărci (cu 4.5 
pfeningi sub parita
tea de la deschidere 
și 12 pfeningi sub 
cea existentă în 
urmă cu o săptămi- 

vest- 
a 

in

nă). Pe piața 
germană, dolarul 
avut de suferit 
plus de pe urma 
previziunilor privind 
surplusul comercial 
al R.F.G. pe luna
trecută, situat in ju
rul cifrei de 5 000 
milioane mărci. Din-

seara, 
presă 
2.9875

tre celelalte parități 
pe care deviza S.U.A. 
le avea joi 
agențiile de 
menționează :
franci elvețieni, 39,90 
franci belgieni, 622,40 
lire italiene. 2,6813 
guldeni olandezi. 
Lira sterlină 
ameliorat în 
nuare poziția, 
rînd ieri la Londra 
2,3960 dolari, față de 
2.377 dolari la des
chidere.

Cursul aurului a 
fost staționar, uneia 
fiind cotată Ia 174.50 
dolari pe piața brita
nică și la 174 dolari 
pe cea elvețiană.

și-a 
conti- 
valo-

Inundații catastrofale 
în Brazilia

Ultimul bilanț oficial dat publicității la Brasilia apreciază 
că inundațiile catastrofale generate de ploile torențiale, care 
s-au abătut de circa o săptămînă asupra regiunilor din sudul 
și nord-estul Braziliei, ar fi provocat moartea a cel puțin 
60 de persoane, alte 70 000 ar fi rămas fără adăpost, iar pa
gubele materiale ar fi foarte mari.

Situația se prezintă deosebit de gravă in statele Santa Ca
terinci, la 400 km nord de frontiera cu Argentina și Ceara, 
unde în 32 de municipalități a fost decretată „starea de ca
lamitate publică“.

In orașul Tubarao, cel mai afectat de inundații. bilanțul 
oficial este de 38 de morți și 30000 de persoane fără locuin
țe. Un purtător de cuvînt guvernamental a apreciat că pen
tru reconstrucția orașului, din care se mai zăresc doar acope
rișurile caselor ji coșurile de evacuare a gazelor de la între
prinderile industriale, vor fi necesari cel puțin cinci ani. în 

. orașul Maraba (statul Para), jumătate din cei 22 000 de locui
tori au rămas fără adăpost.

în ultima vreme, situația s-a agravat in alte nouă state. în 
multe regiuni, ploile torențiale s-au. abătut după o perioadă 
de secetă care în unele cazuri a durat 10 ani.

Populația din regiunile sinistrate este lipsită de electricita
te, căile de acces se află acoperite de apă, iar comunicațiile 
sînt întrerupte. în majoritatea cazurilor, aprovizionarea popu
lației cu alimente se face cu ajutorul elicopterelor.

Autoritățile depun eforturi susținute pentru ajutorarea popu
lației sinistrate, iar Ministerul Sănătății a ' anunțat trimiterea 
spre zonele calamitate a unui prim lot de'500 000 unități de 
vaccin.

Intervenind în cadrul dezba
terilor de politică europeană 
ale Bundestagului, cancelarul 
Willy Brandt a anunțat că gu
vernul 'federal nu-și va men
ține, in condițiile actuale, pro
iectul său de a convoca la Bonn 
o conferință la 
„celor nouă“, 
l-a formulat la 
Copenhaga, din
a șefilor de stat și 
țărilor membre ale 
mune.

Cancelarul Brandt
că, după opinia sa, nu s-a pro
gresat suficient pe plan vest- 
european pentru ca o astfel de 
conferință să poată da un au
tentic 
inului 
zii de 
rial al
gat că, 
rezervă 
tărirea 
uniunii
menea reuniune 
guvernului vest-german 
ar avea sens decît dacă ar exista 
probabilitatea unui rezultat po
zitiv“.

Cancelarul Brandt s-a referit, 
apoi, la înțilnirea la nivel înalt 
franco-vest-germană, care a 
fost amînată cu o lună. în con-

țext. șeful guvernului federal a 
subliniat că echipa ministerială 
pe care o conduce continuă să 
considere că ..întrevederile și 
consultările intensive cu Fran
ța constituie piesa de rezisten
ță a politicii sale vest-euro- 
pene“.

La nord de Oudong, forțe
le khmere de eliberare au 
zdrobit o grupare lonnolistă 
formată din elemente ale 
fostei garnizoane a acestui 
oraș, eliberat cu 10 zile in 
urmă. Coloanele trimise dc 
la Pnom I’enh in ajutorul 
acestei grupări au fost opri
te de patrioți.

Potrivit unor știri din 
Pnom Penii, comandamentul 
lonnolist a ordonat bombar
darea orașului Oudong — 
fostă capitală regală a Cam- 
bodgiei —, cunoscut prin mo
numentele sale istorice.
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înțelegere româno-japo- 
neză în domeniul finan-

nivel înalt a 
proiect pe care 
reuniunea de la 
decembrie 1973, 

guvern ai 
Pieței co-

a subliniat

impuls. deschiderii dru- 
căt.re adoptarea de deci- 
către Consiliul Ministe- 
„celor nouă“. El a adău-. 

în aceste condiții, iși 
dreptul de a amina ho- 
privind convocarea re
ia nivel înalt. ,.O ase- 

a spus șeful 
nu

LIBAN : imagine din Beirut.

desfășurării 
în care este

• IN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR organizate în Austria in 
cinstea celei de-a 30-a aniver
sări a insurecției naționale anti
fasciste armate din România, la 
Universitatea din Salzburg a 
fost organizată o „Scară româ
nească“. Au participat rectorul 
universității, prof. dr. Franz Ni- 
Irolasch, cadre universitare și 
studenți ai Institutului de ro
manistică. Au luat parte, de a- 
semenca, ambasadorul României 
ia Viena, Dumitru Aninoiu, 
membri ai ambasadei române,

prof. dr. Vasile Șerban. titula
rul Lectoratului de literatură 
română Ia Universitatea din 
Viena.

• MEMBRII COMISIEI ECO
NOMICE ȘI SOCIALE A PIE
ȚEI COMUNE, reuniți la Bru- 

: xelleș, s-au pronunțat pentru 
adoptarea imediată de către ță
rile membre a unor măsuri fer
me in vederea combaterii creș
terii generale și continue a ni
velului prețurilor. Participant,!i

la sesiunea plenară a Consiliului 
au subliniat necesitatea ca efec
tuarea controlului asupra infla
ției să constituie primul și cel 
mai important scop al politicii 
economice a țărilor C.E.E. Alte 
probleme prioritare, a precizat 
președintele Consiliului. Alfons 
Lappas, intr-o conferință de 
presă, trebuie să fie salvgarda
rea locurilor de muncă și dimi
nuarea procesului de sărăcire a 
populației.

ciar
• LA 29 MARTIE. S-A SEM

NAT LA TOKIO o înțelegere in 
domeniul financiar vizind pro
movarea relațiilor comerciale in
tre întreprinderi românești și 
japoneze.

înțelegerea a fost semnată, 
din partea română, de Constan
tin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, care se 
află in vizită la Tokio, iar din 
partea japoneză de Masao lsano, 
președintele Comitetului econo
mic Japonia-România și de re-

prezentanți ai unor firme ja
poneze. Au fost de față repre
zentanți ai autorităților și ai 
cercurilor de afaceri din Japo
nia, precum și ambasadorul 
României la Tokio, Nicolae 
Finanțu.

ciziile intră în vigoare la 1 a- 
prilie.

Guvernul laburist a cerut, de 
asemenea, alocarea de subsidii 
in valoare de 500 milioane lire 
pentru menținerea prețurilor, 
in 1975, la alimentele de bază.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața 
Cititorii din străinătate pot tace abonamente prin

• GUVERNUL BRITANIC 
a comunicat distribuitorilor și 
vânzătorilor angrosiști de ali
mente din întreaga țară hotă
rirea privind reducerea profitu
rilor acestora cu 10 Ia sută, in 
cadrul măsurilor anunțate in 
Parlament privind stoparea 
creșterii costului vieții. O mă
sură similară a fost adoptată 
săptămina trecută în legătură 
cu vînzătorii cu amănuntul. De-

Protest al M.A.E. al
R. D. Vietnam

• UN PURTĂTOR DE CU-
VÎNT al Ministerului Afacerilor
Externe al R.D. Vietnam a dat

publicității o declarație în care 
se arată că, la 28 martie, avioa
ne americane de tip „S.R. 71" 
au efectuat zboruri 
noaștere 
localități 
printre 
Haifong, 
Declarația cere Statelor 
să înceteze zborurile de recu
noaștere deasupra teritoriului 
R.D. Vietnam, să respecte pre
vederile Acordului de la Paris 
asupra Vietnamului.

de recu- 
deasupra mai multor 

din R.D. Vietnam, 
care orașele Hanoi și 
anunță agenția V.N.A.

Unite

Partidul Comunist din Argen
tina iși reafirmă hotărirea de a 
promova sau participa la orice 
acțiune comună vizind menține
rea actualului cadru instituțio
nal din țară, care permite con
struirea unei Argentine demo
cratice și înaintate, libere , și 
prospere, se spune în Declarația 
P.C. din Argentina, publicată 
săptămînalul „Nuestra Palabr:

Documentul analizează rece 
ta intrevedere a președinte 
Juan Domingo Peron cu cond - 
cătorii a opt partide politice a, 
gentiniene, precum și comunica- 
tul comun semnat cu acest pri
lej. Declarația relevă că aceas
tă intîlnire cu șeful statului ar
gentinian. in care liderii celor 
opt partide și-au manifestat o- 
pinia comună privind o serie de 
probleme interne, reprezintă un 
eveniment, de o importanță is
torică deosebită, și a fost primit 
cu profundă satisfacție de opi
nia publică argentiniană. Docu
mentul arată că, în cursul în- 
tilnirii, a fost scos in evidență 
faptul că vechile divergențe 
și-au pierdut acuitatea și că 
dacă s-ar reveni Ia ele aceasta 
ar frusta sau ar pune 
calea 
proces

piedici în 
actualului 

angajată

opt partide au 
președintelui Peron 
lor fermă de a respinge cate
goric acțiunile puse la cale de 
cei care visează reîntoarcerea 
țării în situația anterioară da
tei de 25 mai 1973.

Construirea unei Argentine li
bere, democratice și avansate — 
relevă în încheiere declarația — 
nu poate fi opera unui singur 
partid politic, oricît de influent 
ar fi, ci necesită un guvern de 
unitate națională, de amplă coa
liție democratică.

exprimat, 
hotărirea

• EA 29 MARTIE, LA STOCK 
HOLM, a început Conferința 
internațională pentru aplicarea 
Acordului de la Paris cu privire 
la Vietnam. Participă peste 300 
de reprezentanți ai organizații
lor de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, ai mișcărilor 
naționale pentru apărarea păcii 
din diferite țări, între care și 
România, precum și ai unor or
ganizații internaționale.
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