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programul partidului
Campania producțiilor record în agricultură

în sala Marii Adunări Na- 
a răsunat vocea fermă și 

secretarului general al Par- 
Comunist Român, întîiul

Cînd 
iionale 

/clară a 
’ Udului
Președinte al României, rostind ju
rămîntul către popor, către întreaga 
națiune română, în acele momente 
ale miezului istoricei zile de 28 mar
tie 1974 țara se asculta pe ea însăși 
în tot ce a putut naște și visa mai 
înalt, mai curat și mai frumos. Căci 
jurămîntul președintelui nostru con
ține, în acorduri solemne, de 
simplitate, cristalizarea celor 
preț cuceriri ale istoriei de 
de azi a poporului român.

Deputății, aleșii poporului, 
primat unanima voință a acestuia de 
a avea ca președinte al țării pe pri
mul ei fiu, pe cel de activitatea că

pruia sînt legate atîtea și atîtea ini
tiative revoluționare, hotărîtoare 
pentru destinul de azi și de mîine 

lai Republicii noastre, pe omul care 
/ a slujit și slujește cu nețărmurit de

votament patria, poporul, cauza so
cialismului și comunismului, cola
borarea între popoare, pacea, pro- 

| greșul, civilizația. înalta învestitură 
semnifică astfel unitatea profundă 
dintre popor și partid, dintre toți 
oamenii acestei 
de zi aceleași 
pentru a le da 
lăsa urmașilor 
de numele idealului și constructoru
lui ei: comunismul și comunistul.

o mare 
mai de 
ieri și

au ex-

țări care slujesc zi 
idealuri. Le slujesc 
viață azi, pentru a 
lor o patrie demnă

Mesajele adresate președintelui 
nostru exprimă de aceea hotărîrea 
întregii suflări a Țării Românești de 
a respecta un legămînt făcut în nu
mele ei, pentru binele ei, pentru 
continua înflorire a României socia
liste. Activitatea exemplară, de mi
nunat revoluționar, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este pusă în di
rectă legătură, în aceste mesaje, cu 
jurămîntul rostit în fața întregii na
țiuni, dovadă emoționantă că toți 
componenții națiunii noastre disting 
cu claritate în viața și activitatea 
președintelui deplina unitate între 
vorbe și fapte, între gîndul rostit 
și acțiunea înfăptuită. în par
tid, în secretarul său general, 
ales președinte al țării, în comuniști, 
oamenii văd unitatea dintre progra
mul elaborat cu realism și înfăp
tuirea lui neabătută cu dăruire, cu 
elan revoluționar și cu competență 
crescîndă. înseși lucrările recentei 
sesiuni a Marii Adunări Naționale 
desfășurate cu înalta participare a 
președintelui Republicii stau mărtu
rie că, azi, la noi, cuvîntul de ordine, 
hotărîrea, legea nu sînt altceva 
cît consfințirea traducerii în 
aplicării în realitate a măsurilor 
cesare mersului înainte, lărgirii
mocrației socialiste, astfel încît să 
crească puterea de acțiune a maselor 
largi la înfăptuirea politicii Parti
dului Comunist Român.

Omagiind pe întîiul Președinte al

de- 
act, 
ne- 
de-

României, mesajele sosite din toată 
țara omagiază politica partidului, a 
secretarului său general, exprimă în 
cuvinte simple și înflăcărate satis
facția tuturor comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii față de minu
natul program comunist al poporu
lui român, precum și hotărîrea de 
a-1 înfăptui ca pe propriul său pro
gram de muncă și viață.

Mesajele trimise tovarășului Nico
lae Ceaușescu trec în revistă cu le
gitimă mîndrie victoriile poporului 
condus de partid, înfăptuirile celor 
30 de ani ai Republicii, însemnăta
tea istorică a Congreselor al IX-lea 
și al X-lea ale Partidului, eveni
mente hotărîtoare în dezvoltarea 
României de azi. Ele sînt legate in
destructibil de activitatea militantă 
a secretarului nostru general, de 
munca și lupta comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii.

Cinstindu-1 cum se cuvine pe omul 
care se identifică în cel mai înalt 
grad cu destinul patriei noastre de 
azi, întregul popor este hotărît ca, 
avîndu-1 în frunte pe președinte, să 
trăiască și să muncească astfel încît 
România, țară stăpînă pe destinul 
său, să înainteze cu pași repezi pe 
drumul comunismului.

Acesta este legămîntul pe care îl 
conține mesajul țării către întîiul ei 
președinte.

Discuitul ogoarelor este una 
din lucrările deosebit de im
portante ale acestei 
nii agricole de 
cînd, reținerea în 
preocupă în cel 

grad.

campa- 
primăvară 

sol a apei 
mai înalt
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Să ne trăiți ani mulți și fericiți, întru gloria
partidului comunist și a poporului roman, pentru 
înflorirea și prosperitatea României socialiste

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

7100 000 hectare

Fotografiile : VASILE RANGA (Agerpres)

jude- 
plan- 
legu-

terminată 
printre 
Brăila, 
Timiș, 
Mare.

au fost însămînțate

cartofi și plante 
precum și 

pomi

Lucrătorii de pe o- 
goare au încheiat o 
nouă săptămină de lu
cru cu rezultate re
marcabile în activita
tea ce o desfășoară 
pentru grăbirea însă- 
mînțărilor și B celor
lalte lucrări agricole de 
primăvară. Pînă în 
prezent au fost insă- 
mînțate peste 1 100 090 
ha, ceea ce reprezintă 
71 Ia sută din supra
fețele prevăzute pentru 
culturile din primele 
două epoci în între
prinderile agricole de 
stat și 64 la sută In 
cooperativele agricole 
de producție.

Cu sfeclă de zahăr 
au fost însămînțate 
184 000 ha, respectiv 82 
la sută din suprafața 
prevăzută, această lu

crare fiind 
în 14 județe, 
care Ialomița, 
Buzău, Dolj, 
Arad și Satu 
Floarea-soarelui a fost 
semănată pe mai mult 
de 258 000 ha, repre- 
zentînd 52 la sută din 
plan. Cooperativele a- 
gricole din județele 
Argeș și Dîmbovița au 
terminat această lu
crare. De asemenea, 
au crescut suprafețele 
semănate cu in, cîne- 
pă, 
furajere, 
cele plantate cu 
șl vie.

In majoritatea 
țelor a început 
tarea in cimp a 
melor.

Lucrătorii ogoarelor județului 
Vrancea nu pierd nici o oră bună 
de lucru. In raidul nostru ne-am 
oprit la Cooperativa agricolă de 
producție Balotești. Culturile din 
prima epocă, adică borceagul, 
sfecla furajeră și lucerna, au fost 
însămînțate pe întreaga suprafa
ță planificată.

— La, noi întâlniți o si
tuație mai specială, ne spunea 
președintele cooperativei, Ion 
Cernea. Cultivăm aproape din 
tot ce rodește pămîntul, de la 
grîu, porumb, legume pînă la 
viță de vie. Și acestea pe supra
fețe considerabile. Am însămân
țat 300 ha cu culturi din prima e- 
pocă. La porumb întreaga supra
față de 850 ha este pregătită, aș
teptăm doar să se mai încăl
zească pămîntul și să trecem la 
semănat. La toate acestea dacă 
mai adăugăm și patrimoniul 
nostru de 1060 ha vită de vie, 
rezultă clar că sarcinile pe care 
le avem acum presupun o mun
că deosebită, o organizare per
fectă a procesului de producție.

In ziua raidului nostru, în vie 
lucrau peste o mie de cooperatori 
care executau tăiatul, scosul 
coardelor la capătul tarlalei și 
legatul pe șpalieri. Intre mia de 
cooperatori care au împînzit via 
întîlnim și foarte mulți tineri, 
printre cei mai harnici fiind Nelu 
Cristoiu, Lucretia Călățeanu, 
SSftica Partenie, Vasile Popovici. 
In sectorul legumicol alți 150 
cooperatori îngrijesc cu mi
gală și plantează răsadurile. Pen
tru reținerea apei în sol șase 
tractoare efectuează discuirea 
pentru a doua și a treia oară apoi 
terenul se nivelează foarte bine. 
Fiecare tractor al secției de me
canizare în această perioadă este 
folosit rațional, iar mecanizatorii 
lucrează zi-lumină.

— In organizația noastră sînt 
160 tineri, intervine Lenuța
Cristoiu, secretara comitetului 
U.T.C. pe cooperativă. Acești
tineri cîștigă bine și chiar foarte 
bine, ceea ce denotă că 
crează pe tot parcursul 
Dar pe lingă sarcina 

de producție,
toate acțiunile 

patriotică și alte 
la 

cînd vom adu- 
muneii lor fi pot

ei lu- 
anului. 

prin- 
tinerii

PATRIEI RAPORTEAZĂ
munca și veghea

noastră al jurâmintului militar
ÎNDEPLINIREA PLANULUI
PE PRIMUL TRIMESTRU

adîncă rezonanță în 
cugetele fi inimile 
lor.

„Jur să nu-mi pre
cupețesc sîngele și

viața pentru apăra
rea pământului stră
moșesc"...

Lumina dimineții 
dă solipiri de aur în-

să execut 
ordinele 

su-

In atmosfera entu
ziastă, de mare bucu
rie și mîndrie patrio
tică prilejuită de ale
gerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de Pre
ședinte al Republicii 
Socialiste România, 
ostașii celui mai tî- 
năr contingent rostesc 
legămîntul de credin
ță față de patrie, po
por și partid.

„Jur... 
întocmai
comandantului 
prem..."

Clipe solemne, me
nite să trăiască o 
viață. Clipe cînd ti
nerețea trece pragul 
maturității, clipe cu 
valoare de simbol, 
pentru că de acum 
încolo ttnărul, în ca
re încep să se dez
volte virtuțile de a- 
părător al gliei, se 
leagă prin jurămînt 
cu destinele și nemu
rirea patriei. Cu mina 
stingă încleștată pe 
oțelul armei, iar cu 
drepta atingînd
fiorat drapelul de 
luptă al unității, flă
căi viguroși, născuți 
și crescuți sub soare
le Republicii, depun 
jurămînt::l militar — 
act ce se înscrie eu

în-

Clipe de neuitat
...Pe platoul de beton 

canlzate slnt adunați, in 
așteaptă clipa solemnă a depunerii jurămin- 
tului. Emoția li se citește pe chipuri. La a- 
cest eveniment memorabil participă tovară
șul general de armată Ion Ioniță. ministrul 
Apărării Naționale și tovarășul Ion Traian 
Șteîănescu. prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretului pre
cum și numeroși invitați, activiști de partid 
și ai U.T.C.. scriitori. De asemenea, în ca
reul recruților au luat loc șl detașamente 
ale gărzilor muncitorești — un grup de ti
neri de la întreprinderea Vulcan — tineri 
care se pregătesc pentru apărarea patriei — 
un grup de fete de la Liceul „Gheorghe La- 
zăr“. pionieri... Cu mina dreaptă pe dra
pelul țării, cu ochii neclintiți' pe stema 
României ei rostesc, legămîntul sacru de a-și 
apăra patria, cuceririle revoluționare ale po
porului, dacă e nevoie cu prețul sacrificiului 
suprem. Tinerii aceștia hotărlți și demni, 
dîrzi și entuziaști au jurat credință nestră
mutată poporului român și patriei socialiste, 
primului președinte al României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. comandantul 
suprem al forțelor noastre armate. Am re
memorat aceste cuvinte de un fierbinte și 
Înalt patriotism....... Eu, Bădilă Gheorghe, eu,
soldat Ctrje loan... eu, soldat Stănoiu Costel, 
eu, soldat, Bărbosu Eugen... eu. soldat. Titus 
Cororiu... eu, soldat, Bulfecl Mircea..,".

Ecoul acelorași sentimente s-a făcut și cu- 
vlntul — angajament exprimat, cu acest pri
lej, In numele tinerelor care se pregătesc 
pentru apărarea patriei, de către eleva Nlca 
Mlhaela de la Liceul „Gheorghe Lazăr".

Clipe solemne, clipe care vor rămlne me
reu vii in conștiința șl inima tinerilor.

C. VASILE

al unei unități me- 
careu, recruții care

scripției brodate pe 
flamurile tricolore: 
„Pentru patria noas
tră, Republica So
cialistă România /“. 
Decorațiile prinse pe 
mătasea drapelului 
sînt mărturii grăitoa
re despre vitejia, ab
negația și vrednicia 
dovedite de înain
tași.

Jur t...
Îmbujorați de emo

ție, aproape de su
fletul țării, de aspi
rațiile ei, tinerii mun
citori sau țărani, ro
mâni, maghiari, ger
mani ori de alte na
ționalități rostesc le
gământul solemn, iar 
glasul lor se înalță 
vibrant in văzduh, 
semnificând cu pu
tere legătura de ne
zdruncinat dintre os
tași și oamenii mun
cii, faptul Că apăra
rea patriei este cauză 
și operă a întregii 
națiuni. Și mai sim
bolizează hotărîrea

Locotenent-colonel 
STELIAN 

DRAGNEA

' (Continuare
In pag. a lll-a)

• INDUSTRIA JUDEȚULUI HUNEDOARA a îndeplinit slm- 
bătă dimineața planul d« producția pe primul trimestru. Se 
remarcă și de data aceasta cu succese importante Combinatul 
siderurgic Hunedoara, căruia i s-a conferit Ordinul Muncii cl. I, 
pentru ocuparea locului 1 pe industrie in întrecerea socialistă 
desfășurată în anul 1973, și Combinatul cărbunelui Valea Jiului, 
care lucrează de la 28 martie în contul trimestrului al doilea.

• COLECTIVELE INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL GALAȚI 
au realizat sarcinile de plan pe primul trimestru. Pînă la sfirși- 
tul intervalului, aceste unități vor realiza peste prevederi o 
producție evaluată la peste 55 milioane lei. Rezultate remarca
bile au obținut siderurgiștii, care și-au depășit sarcinile de plan 
cu peste 17 000 tone oțel, 11 600 tone laminate finite pline și 
3100 tone cocs metalurgic și alte produse.

(Agerpres)

cipală 
participă la 
de muncă 
activități specifice. Veniți 
sfîrșit de an 
na roadele
afirma de pe acum că vor fi 
muli mal bogate. Adică cele 
3 200 kg grîu la hectar, 2 800 kg 
porumb, peste 6 500 kg struguri, 
ca să amintesc numai produc
țiile la principalele culturi ce ni 
le-am propus să le obținem, vin 
să confirme afirmația.

Sînt angajamente ambițioase și 
după cum se desfășoară în pre
zent munca în toate sectoarele 
cooperativei din Balotești există 
garanția ca ele să devină fapte. 
Un argument în plus îl constituie 
și defrișarea și replantarea a- 
nual a 50—60 hectare cu vie la 
care se mai adaugă amenajarea 
suprafeței de 170 ha pentru iri
gat.' Și aceasta numai cu forțe 
proprii, pentru că fiecare coope
rator din Balotești a 
în condițiile acestui 
cețos de primăvară 
nevoie de apă mai 
oricare alt an.

înțeles că 
început se- 
culturile au 
mult ca în

OVIDIU MARIAN

Fotbal XXII
O ETAPA
AGITATĂ

(Amănunte

ACTUALITATEA PE SCURT

Volei: Campioanele decise la setaveraj. 

Hochei: Comportare necorespunzătoare. 

Handbal: Debut promițător.

Rugbi : Steaua pe primul loc la sfîrșitul 
turului.

Box : „Criteriul tineretului".

în pagina a 4-a)
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„SÂ NE TRĂITI ANI MULTI Șl FERICIȚI, ÎNTRU GLORIA 
PARTIDULUI COMUNIST Șl A POPORULUI ROMÂN, PENTRU

ÎNFLORIREA Șl PROSPERITATEA ROMÂNIEI SOCIALISTE"
Ne alăturăm la votul unanim 

al marelui sfat al țării, se ara
tă în telegrama Comitetului ju
dețean Bacău al P.C.R. și Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui popular județean, care, ex- 
primînd dorința și voința po
porului român, Întruchipează tn 
acest fel recunoștința pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți spre 
binele și fericirea noastră, pen
tru ridicarea patriei pe culmile 
cele mai însorite ale progresu
lui și civilizației comuniste.

Oamenii muncii din județul 
Bacău văd în personalitatea 
dumneavoastră pe MARELE 
CONDUCĂTOR COMUNIST 
CARE ÎMPLETEȘTE ÎN MOD 
MAGISTRAL ÎNȚELEPCIU
NEA CU DRAGOSTEA NE
ȚĂRMURITĂ FAȚA DE GLIA 
STRĂMOȘEASCA, ÎNCREDE
REA CU ACȚIUNEA, CURAJUL 
CU SPIRITUL DE PREVEDE
RE, PRESTANȚA FAPTELOR 
CE NI LE OFERIȚI FIIND DE 
O INEGALABILA VALOARE.

Cu prilejul acestui istoric mo
ment din viața poporului nos
tru, vă urăm., iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ani mulți de 
viață, sănătate, putere de mun
că, pentru ca, îndeplinindu-vă 
cu pasiune revoluționară Înal
tul mandat încredințat, să ne 
călăuziți mai departe pe drumul 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, al comu
nismului pe pămintul scump al 
României.

Vă asigurăm că oamenii mun
cii din județul Bacău, sub con
ducerea comuniștilor, vor urma 
neabătut exemplul luminos al 
personalității dumneavoastră, 
acționînd cu entuziasm, hotă- 
rîre și abnegație pentru înfăp
tuirea exemplară a progra
mului partidului, îndeplinind in
tru totul sarcinile și indicațiile 
ce ni le-ați dat, pentru a con
tribui în acest fel la prosperita
tea țării, bunăstarea întregului 
popor, la înfăptuirea marelui 
ideal al omenirii : comunismul.

Comitetul județean Prahova al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliul popular județean, 
se scrie într-o altă telegramă, 
dind glas sentimentelor profun
de de stimă și recunoștință ale 
comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii de pe meleagurile 
prahovene, pentru dumneavoas
tră CEL MAI IUBIT FIU AL 
POPORULUI ROMAN REVO
LUȚIONAR ÎNCERCAT ȘI E- 
MINENT CONDUCĂTOR AL 
ROMÂNIEI SOCIALISTE, ve
nim astăzi, cu Inimile pline de 
bucurie, să vă transmitem cele 
mai calde felicitări cu prilejul 
alegerii dumneavoastră în Înal
ta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România.

Ne bucurăm cu atlt mai mult 
de acest nou și fericit eveni
ment în viața politică a patriei 
noastre, cu cit el are loc în at
mosfera de emulație creată de 
mobilizatoarele sarcini stabilite 
de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale partidului, 
privind perfecționarea continuă 
a Întregii noastre activități so- 
cial-politice și economice, în cli
matul de efervescență și elan 
creator cu care întîmpinăm cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei de sub jugul fascist 
și cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Pentru comuniștii prahoveni, 
pentru toți locuitorii județului 
nostru, acest moment istoric o- 
feră o nouă posibilitate de a re
înnoi angajamentul solemn luat 
în fața conducerii superioare da 
partid și de stat, a dumneavoas
tră personal, de a îndeplini 
exemplar sarcinile economice 
ale anului 1974 și a crea astfel 
condiții pentru a ne respecta 
cuvintul dat de înfăptuire îna
inte de termen a actualului cin
cinal. Permiteți-ne, tovarășe 
Nioolae Ceaușescu, să vă asigu
răm de întregul nostru devota
ment, de stima și dragostea 
profundă ce vi le purtăm dum
neavoastră, conducătorul nostru 
iubit, șl să vă urăm, totodată, 
din adincul Inimilor, să ne trăiți 
ani mulți și fericiți, pentru glo
ria partidului comunist și a po
porului român, pentru înflorirea 
și prosperitatea României socia
liste I

Alegerea dumneavoastră în a- 
ceastă funcție de cea mai înaltă 
răspundere corespunde pe deplin 
voinței, dorinței și sentimente
lor noastre, ca și ale întregului 
partid, ale tuturor cetățenilor 
patriei — se spune, între altele, 
în telegrama Biroului Comitetu
lui județean Neamț al P.C.R. și 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean. Avîn- 
du-vă în fruntea statului,. a tă
rii, pe dumneavoastră — cea 
mai proeminentă personalitate a 
națiunii noastre socialiste —, 
OMUL CARE ÎNTRUCHIPEA
ZĂ CALITĂȚILE CELE MAI 
ÎNALTE DE CONDUCĂTOR, 
DE PATRIOT ÎNFLĂCĂRAT ȘI 
INTERNAȚIONALIST CON
SECVENT, sîntem profund con
vinși că programul stabilit de 
Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale partidului se va 
înfăptui exemplar, că România 
va străbate cu deplin succes eta
pa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și va păși 
pe drumul comunismului, urcînd 
noi și noi trepte de progres.

Cunoaștem cu toții și apreciem 
din adincul inimii și conștiin
ței noastre rodnica, eroica și re
voluționara activitate pe care o 
desfășurați încă din fragedă ti
nerețe pentru binele și ferici
rea poporului din rîndul căruia 
v-ați ridicat și ale cărui inte
rese supreme le slujiți cu fide
litate și credință, pentru elibe
rarea socială și națională a pa
triei, pentru făurirea socialismu
lui în România, pentru cauza 
socialismului și păcii in lume. 
Prin legătura indisolubilă cu 
poporul și realitățile țării, prin 
capacitatea remarcabilă de con
ducător marxist, prin dinamis
mul, spiritul novator, prin clar

viziunea, pasiunea, principiali
tatea revoluționară, devotamen
tul nețărmurit față de patrie și 
popor, dumneavoastră v-ați a- 
firmat ca unul dintre cei mal de 
seamă conducători ai poporului 
român.

Exprimîndu-n« Încă o dată de
plina adeziune și profunda sa
tisfacție pentru alegerea dum
neavoastră în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socia
liste România, ne angajăm în 
fața dumneavoastră, a conduce
rii partidului și statului nostru 
că vom munci cu și mai multă 
abnegație și dăruire patriotică 
pentru a înfăptui toate indica
țiile pe care ni le veți da, pen
tru traducerea în viață a poli
ticii partidului și statului nos
tru de făurire a socialismului și 
comunismului In România.

în telegrama Comitetului ju
dețean de partid și Consiliului 
popular al județului Galați se 
spune, între altele : Ne expri
măm nemărginita satisfacție că 
această înaltă funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România este îndeplinită de se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — PERSO
NALITATEA CEA MAI DIS
TINSA A PATRIEI NOASTRE 
DE CARE SE LEAGĂ POLITI
CA REVOLUȚIONARĂ A 
PARTIDULUI NOSTRU, PRE
ZENTUL LUMINOS AL PA
TRIEI CU REALIZĂRILE DO- 
BÎNDITE ÎN CEI 30 DE ANI 
DE LA ELIBERARE, prestigiul 
de care se bucură partidul și 
țara noastră pe plan interna
țional.

Înalta responsabilitate ce vi 
s-a încredințat reprezintă recu
noașterea meritelor dumnea
voastră de patriot înflăcărat, 
care, întruchipînd cele mai no
bile virtuți ale poporului român, 
calitățile de strălucit conducător 
revoluționar marxist-leninist, 
de internaționalist consecvent, 
ați adus o contribuție inestima
bilă la făurirea istoriei contem
porane a poporului nostru con
structor al societății în care e- 
tica și echitatea socială, dem
nitatea și omenia constituie le
gea fundamentală dintre oameni.

Strîns uniți in jurul conduce
rii partidului și statului vă asi
gurăm că toți comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Ga
lați vor acționa cu spirit de răs
pundere pentru înfăptuirea e- 
xemplară a politicii partidului, 
pentru realizarea planului cin
cinal înainte de termen, întim- 
pinînd cu succese deosebite cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

Alegerea dumneavoastră, mult 
Iubite tovară șe Nicolae 
Ceaușescu, ca președinte al re
publicii constituie pentru comu
niștii și toți oamenii muncii din 
județul Satu Mare, fără deose
bire de naționalitate, un prilej 
de nouă și mai puternică mobi
lizare a energiilor în munca de 
zi cu zi, de afirmare mai vie a 
profundului nostru atașament la 
politica internă și externă a 
partidului, de exprimare a ho- 
tăririi nestrămutate de a urma 
cu neobosit devotament înalta 
dumneavoastră pildă de patrio
tism înflăcărat și internaționa
lism consecvent pentru binele 
țării și progresul umanității, se 
scrie în telegrama Comitetului 
județean al P.C.R. și Consiliu
lui popular județean Satu Mare.

în aceste momente cu pro
fundă semnificație istorică pen
tru ilustrarea imaginii de azi a 
unității moral-politice a națiu
nii în jurul partidului nostru 
glorios, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii săt
măreni — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
ne angajăm, scumpe tovarășe 
secretar general al partidului și 
președinte al republicii, că vom 
munci cu cea mai înaltă respon
sabilitate pentru ÎNFĂPTUIREA 
FĂRĂ REZERVE A LUMINO
SULUI PROGRAM DE EDIFI
CARE A SOCIETĂȚII SOCIA
LISTE MULTILATERAL DEZ
VOLTATE PE PĂMINTUL 
SCUMP AL PATRIEI.

în spiritul înflăcăratelor che
mări pentru întîmpinarea celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei și celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, sintem 
ferm hotărîți să obținem noi 
izbînzi în toate domeniile de ac
tivitate, pentru ca angajamen
tul de a realiza cincinalul în 
patrii ani și jumătate să devină 
un fapt împlinit, un nou și real 
aport sătmărean la cauza ferici
rii și prosperității întregii na
țiuni, ale cărei luminoase des
tine au în ființa și înțelepciunea 
dumneavoastră cel mai strălucit 
promotor.

Comuniștii, toți cei ce mun
cesc pe melagurile noastre, fără 
deosebire de naționalitate, vă 
transmit, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urări fierbinți de viață îndelun
gată, multă sănătate și putere 
de muncă în înfăptuirea supre
melor misiuni în fruntea parti
dului și statului, spre propășirea 
multilaterală a patriei și națiu
nii noastre socialiste înfloritoare.

Tineretul Capitalei. alături 
de ceilalți oameni ai muncii 
bucureșteni, de întregul popor, 
animați de sentimentele de dra
goste, înaltă recunoștință și a- 
leasă prețuire ce vi le purtăm, 
vă adresează, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cele mai fierbinți și 
entuziaste felicitări cu prilejul 
alegerii dumneavoastră ca pre

Telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
ședinte ai Republicii Socialiste 
România — scrie în telegrama 
Comitetului municipal al U.T.C. 
Dorim și pe această cale dă vă 
asigurăm de adeziunea și atașa
mentul deplin al tuturor tineri
lor Capitalei la politica inter
nă și externă a partidului și 
statului nostru, de hotărîrea lor 
fermă de a milita neabătut pen
tru transpunerea hotărîtă în 
viață a hotărîrilor Congresului 
al X-lea și Conferinței Naționa
le ale partidului, pentru reali
zarea cincinalului înainte de ter
men.

VIAȚA ȘI ACTIVITATEA 
DUMNEAVOASTRĂ, CARE 
ȘI-AU PUS AMPRENTA HO- 
TĂRÎTOR ASUPRA REALIZĂ
RILOR ȘI SUCCESELOR OBȚI
NUTE DE POPORUL NOSTRU, 
REPREZINTĂ PENTRU NOI, 
TINERII, EXEMPLUL VIU AL 
REVOLUȚIONARULUI IN
TRANSIGENT SI COMUNIS
TULUI ÎNFLĂCĂRAT, ALE 
CĂRUI ÎNDEMNURI ȘI FAP
TE CĂLĂUZESC ÎNTREAGA 
NOASTRĂ MUNCA ȘI VIAȚĂ. 
Vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu 
toată fermitatea pentru înfăp
tuirea neabătută a indicațiilor 

• „DIND GLAS SENTIMENTELOR PROFUNDE DE STIMĂ Șl RECUNOȘTINȚĂ PENTRU DUM
NEAVOASTRĂ, CEL MAI IUBIT FIU AL POPORULUI ROMÂN, REVOLUȚIONAR ÎNCERCAT Șl 
EMINENT CONDUCĂTOR AL ROMÂNIEI SOCIALISTE, VENIM ASTĂZI, CU INIMILE PLINE DE 
BUCURIE, SĂ VĂ TRANSMITEM CELE MAI CALDE FELICITĂRI CU PRILEJUL ALEGERII DUM
NEAVOASTRĂ ÎN ÎNALTA FUNCȚIE DE PREȘEDINTE AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA".

• „CU PRILEJUL ACESTUI ISTORIC MOMENT DIN VIAȚA POPORULUI NOSTRU, VĂ URĂM, 
IUBITE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUSESCU, ANI MULTI DE VIAȚĂ, SĂNĂTATE, PUTERE DE 
MUNCĂ, PENTRU CA, INDEPLININDU-VĂ CU PASIUNE REVOLUȚIONARĂ ÎNALTUL MANDAT 
ÎNCREDINȚAT, SĂ NE CĂLĂUZIȚI MAI DEPARTE PE DRUMUL EDIFICĂRII SOCIETĂȚII SOCIA
LISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE, AL COMUNISMULUI PE PĂMÎNTUL SCUMP AL ROMÂNIEI".

• „ALEGEREA DUMNEAVOASTRĂ IN ACEASTĂ FUNCȚIE DE CEA MAI ÎNALTĂ RĂSPUN
DERE CORESPUNDE PE DEPLIN VOINȚEI, DORINȚEI UNANIME Șl SENTIMENTELOR ÎNTREGU
LUI POPOR, ALE TUTUROR CETĂȚENILOR PATRIEI".

• „AVINDU-VÂ ÎN FRUNTEA STATULUI, A TĂRII, PE DUMNEAVOASTRĂ CEA MAI PROEMI
NENTĂ PERSONALITATE A NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE —, OMUL CARE ÎNTRUCHIPEA
ZĂ CALITĂȚILE CELE MAI ÎNALTE DE CONDUCĂTOR, DE PATRIOT ÎNFLĂCĂRAT Șl INTERNA
ȚIONALIST CONSECVENT, SÎNTEM PROFUND CONVINȘI CĂ PROGRAMUL STABILIT DE CON
GRESUL AL X-LEA SI CONFERINȚA NAȚIONALĂ ALE PARTIDULUI SE VA ÎNFĂPTUI EXEMPLAR, 
CĂ ROMÂNIA VA STRĂBATE CU SUCCES ETAPA FĂURIRII SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILA
TERAL DEZVOLTATE Șl VA PĂȘI PE DRUMUL COMUNISMULUI, URCÎND NOI SI NOI TREPTE 
DE PROGRES".<________________________ — J

date de dumneavoastră, astfel 
Incit să ridicăm întreaga activi
tate a organizației tineretului 
comunist din Capitală la nive
lul exigențelor actuale, să spo
rim capacitatea ei de mobiliza
re a întregului tineret la o par
ticipare activă, responsabilă, la 
Întreaga viață economică și so
cial politică a țării, la înfăptui
rea politicii partidului și statu
lui nostru.

în telegrama Consiliului de 
conducere al Comitetului de 
Stat al Planificării se scrie :

Alături de întregul popor, co
lectivul instituției centrale de 
planificare a luat cunoștință cu 
nemărginită bucurie și profundă 
satisfacție de alegerea dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului, emi
nent militant revoluționar, care 
conduceți cu abnegație destinele 
țării spre înfăptuirea țelurilor 
luminoase ale socialismului și 
comunismului în România, slu
jind fără preget cauza păcii și 
progresului in lume, ca pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România.

Colectivul de lucrători din Co
mitetul de Stat al Planificării 
iși manifestă adeziunea totală 
fată de acest ACT POLITIC DE 
EXCEPȚIONALĂ IMPORTAN
ȚĂ și se angajează și cu această 
ocazie solemnă, să depună toată 
priceperea și puterea sa de 
muncă pentru îndeplinirea sar
cinilor ce îi revin în cadrul 
amplei activități desfășurate de 
partid și popor pentru îndepli
nirea hotăririlor Congresului al 
X-lea al partidului și ale Con
ferinței Naționale, pentru fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România.

Cu cea mai profundă emoție, 
bucurie și încredere în viitorul 
luminos al patriei noastre so
cialiste, noi, comuniștii, între
gul colectiv de muncă al Direc
ției Centrale de Statistică, am 
luat cunoștință cu vie satisfac
ție de alegerea dumneavoastră 
ca președinte al Republicii So
cialiste România — se scrie in
tr-o altă telegramă.

EXEMPLU MĂREȚ, PLIN 
DE DĂRUIRE. PENTRU FERI
CIREA ÎNTREGULUI NOSTRU 
POPOR. CONDUCĂTOR ÎNȚE
LEPT ȘI ÎNCERCAT, NEOSTE
NIT ȘI CLARVĂZĂTOR, PEN
TRU RIDICAREA ROMÂNIEI 
PE CULMILE CIVILIZAȚIEI 
ȘI BUNĂSTĂRII SOCIALISTE, 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, reprezentați 
pentru noi, pentru toți cetățenii 
țării expresia celor mai alese 
calități ale poporului român, 
care s-au păstrat neștirbite de-a 
lungul întregii sale lupte pentru 
independență, pace și prosperi
tate.

în aceste clipe istorice pen
tru patria noastră, vă asigurăm 

că nu vom precupeți nici un 
efort, că ne vom dărui întreaga 
putere de muncă — așa cum ne 
învățați prin întreaga dumnea
voastră activitate — pentru a 
realiza, în cele mai bune con
diții, sarcinile ce ne revin din 
mărețul program de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Cu aceste ginduri, vă exprl- 
măm, iubite președinte al Re
publicii Socialiste România, in 
ziua alegerii dumneavoastră in 
cea mai înaltă și de răspundere 
funcție a statului, cele mai căl
duroase felicitări, însoțite de 
tradiționala urare românească : 
„Să ne trăiți mulți ani feri
ciți, Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, primul președinte al 
României 1".

Lucrătorii Procuraturii Re
publicii Socialiste România — 
se spune într-o altă telegramă 
sint mîndri a avea în persoana 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pe PRO74OTORU 
PRINCIPIILOR ETICII ȘI 
ECHITĂȚII SOCIALISTE, AL 
SPIRITULUI DE DREPTATE 
ȘI OMENIE, un conducător clar
văzător, neobosit, principial, 
exigent, înflăcărat, patriot, 

care acționează cu dinamism și 
energie pentru înfăptuirea ne
abătută, atît pe plan intern, cit 
și internațional, a politicii sta
lului nostru.

Personalitate proeminentă a 
vieții politice contemporane, 
remarcabil ginditor marxist, mi
litant neobosit, înflăcărat pro
motor și apărător al dreptului 
fiecărei națiuni de a-și hotărî 
de-sine-stătâtor destinele, luptă
tor ferm pentru instaurarea 
unui climat de pace și se
curitate in lume, vă bucurați 
de un mare prestigiu și autori
tate.

în această zi istorică, în care 
ați fost învestit cu cea mai 
înaltă răspundere în stat, lucră
torii Procuraturii Republicii 
Socialiste România vă urează 
să încununați cu noi și strălu
cite realizări activitatea prodi
gioasă, neobosită, pe care o 
desfășurați și vă asigură că vor 
face totul pentru întărirea con
tinuă a legalității, pentru întă
rirea ordinii de drept, pentru 
triumful spiritului de dreptate 
și echitate socialistă.

întregul activ al mișcării de 
educație fizică și sport, toți 
sportivii patriei vă adresează, 
iubite tovarășe secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
cele mai calde urări de sănă
tate, viață lungă și putere de 
muncă cu prilejul alegerii 
dumneavoastră in cea mai înal
tă funcție a statului nostru, 
aceea de președinte al Republi
cii Socialiste România — se a- 
rată intr-o altă telegramă.

Folosim acest prilej spre a 
vă asigura. încă o dată, de în
treaga noastră dragoste și re
cunoștință, angajindu-ne să de
punem toate eforturile pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin, să reprezen
tăm cu cinste- și demnitate cu
lorile patriei în întrecerile in
ternaționale, spre gloria Repu
blicii Socialiste România, al că
rei CONDUCĂTOR IUBIT ȘI 
STIMAT sinteți și de numele 
căruia sint legate toate realiză
rile poporului nostru.

Luînd cunoștință cu emoție 
de alegerea dumneavoastră în 
funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste România, lu
crătorii Institutului de proiec
tare „Proiecl-București", cu 
profundă afecțiune, vă felicită 
și vă urează deplin succes în 
exercitarea acestei funcții su
preme, de înaltă responsabili
tate pentru destinele poporului 
nostru și pentru realizarea pro
gramului partidului de edificare 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate, — se arată în
tr-o altă telegramă.

Exprimîndu-ne totala ade
ziune și apreciere pentru mo
dul în care dumneavoastră 
contribuiți permanent la reali
zările importante pe plan intern 

și la ridicarea prestigiului țării 
noastre în relațiile internațio
nale, noi, lucrătorii Institutului 
de proiectare „Proiect Bucu
rești", ne manifestăm ÎNTREA
GA SATISFACȚIE FAȚĂ DE 
ACEST ACT ISTORIC. Toto
dată, vă asigurăm că vom de
pune, în continuare, toate efor
turile și întreaga noastră capa
citate creatoare pentru elabo
rarea la timp și la un nivel ca
litativ tot mai înalt a proiecte
lor, contribuind astfel la dez
voltarea armonioasă a orașului, 
la Crearea de condiții mereu 
mai bune de locuit și de viață 
cetățenilor Capitalei.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, salariații din Banca 
Națională a Republicii Socia
liste România, în frunte cu co
muniștii, — se arată într-o altă 
telegramă — au primit cu o 
deosebită bucurie și satisfacție 
alegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România 
și vă adresează cele mai calde 
felicitări.

CONTRIBUȚIA HOTĂRI- 
TOARE PE CARE AȚI ADUS-O 
LA FUNDAMENTAREA ȘTIIN
ȚIFICĂ A POLITICII PARTI

DULUI ȘI STATULUI NOSTRU, 
prin îndrumările prețioase pe 
care le dați și prin exigența cu 
care urmăriți înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare econo
mică și socială a țării, de ridi
care a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului nostru, 
ne mobilizează în mai mare mă
sură la îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin.

Sîntem mîndri că dumnea
voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, FIUL CEL MAI 
IUBIT, DEVOTAT ȘI ÎNȚE
LEPT AL POPORULUI, care 
exprimați cel mai fidel năzuin
țele și idealurile națiunii noas
tre socialiste, ați intrat în isto
ria țării noastre ca întîiul ei 
președinte, se spune in telegra
ma adresată de ofițerii și gene
ralii din Comandamentul apără
rii antiaeriene a teritoriului.

Pentru modul strălucit in care 
dumneavoastră conduceți desti
nele țării, asigurați, ca nimeni 
altul, ridicarea prestigiului 
României în rîndul națiunilor 
lumii, vă purtăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cea 
mai adîncă recunoștință și ne 
angajăm și cu acest prilej că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru întărirea capacității com
bative a marilor unități și uni
tăților, pentru a îndeplini cu 
vigilență, demnitate și onoare 
toate misiunile încredințate.

Cu deosebită bucurie și satis
facție am luat cunoștință de ale
gerea dumneavoastră in înalta 
funcție de președinte al Republi
cii Socialiste România, se spune 
în telegrama colectivului între
prinderii de utilaj chimic „Gii- 
vița Roșie".

Asigurăm partidul nostru, Co
mitetul Central, pe dumneavoas
tră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că întregul nostrmco- 
lectiv de muncă își va îndeplini 
exemplar toate sarcinile, că vom 
fi în fruntea luptei pentru ridi
carea patriei socialiste pe noi 
culmi ale civilizației și progre
sului, pentru bunăstarea și feri
cirea întregului popor.

Ne exprimăm încă o dată to
tala adeziune față de modul stră
lucit în care conduceți destinele 
națiunii române, față de neobo
sita activitate ce o desfășurați 
pentru triumful păcii și socialis
mului în lume, pentru exemplul 
permanent ce-1 oferiți de slujire 
devotată a partidului și statului 
nostru. t

Comuniștii, întregul colectiv de 
muncă — se subliniază în tele
grama întreprinderii „23 August" 
din Capitală — au primit cu 
deosebit entuziasm vestea alege
rii dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România. 
Sintem mîndri că de numele și 
activitatea dumneavoastră, popo

rul român leagă mările gale îm
pliniri obținute pe drumul edifi
cării societății socialiste multila
teral dezvoltate. Activitatea 
dumneavoastră neobosită șl la
borioasă, în fruntea partidului și 
statului nostru, este O PILDA 
VIE PENTRU FIECARE COMU

NIST, PENTRU FIECARE OM 
AL MUNCII. Sînteți un strălu
cit exemplu de dăruire și pasiu
ne revoluționară pentru continua 
dezvoltare a patriei, pentru afir
marea României socialista în 
lume.

Ne Îndreptăm, cu acest prilej, 
încă o dată, gîndurile spre dum
neavoastră cu vie recunoștință 
pentru indicațiile prețioase pe 
care ni le-ați dat cu ocazia vizi
telor de lucru făcute în între
prinderea noastră și care ne-au 
ajutat să ne îmbunătățim necon
tenit activitatea. Comuniștii, în
tregul colectiv de muncă din în
treprinderea „23 August" vă asi
gură. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vor face totul pen
tru a îndeplini în mod exemplar 
sarcinile ce le revin, întîmpinînd 
cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei de. sub jugul 
fascist și al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român cu 
noi fapte de muncă, cu îndepli

nirea angajamentelor asumate, 
întregul nostru colectiv vă do
rește, din toată inima, viață în
delungată și putere de muncă 
pentru înfăptuirea inaltei misi
uni încredințate de partid și 
popor, pentru a conduce cu clar
viziunea și consecvența partinică 
ce vă caracterizează opera de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în scum
pa noastră patrie.

împreună cu întregul nostru 
popor, noi, creatorii de film, 
membri ai Asociației cineaștilor 
— se arată într-o altă telegra
mă —, am aflat cu nespusă 
bucurie vestea alegerii dum
neavoastră în înalta funcție de 
răspundere, aceea de președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

DE NUMELE DUMNEAVOAS
TRĂ SINT LEGATE MARILE 
PREFACERI PETRECUTE ÎN 
ULTIMII ANI ÎN VIAȚA PAR
TIDULUI ȘI STATULUI NOS
TRU, afirmarea României pe 
plan internațional ca o națiune 
liberă și independentă, care mi
litează pentru întărirea legături
lor cu toate țările socialiste, cu 
toate popoarele lumii.

Vă urăm, iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, sănă
tate, viață lungă și putere de 
muncă, pentru a ridica pe cele 
mai înalte culmi națiunea noas
tră socialistă.,

în acest moment de seamă din 
istoria țării, noi, tinerii Argeșu
lui socialist, vedem alegerea 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în cea mai înaltă 
funcție de stat ca o recunoaște
re a meritelor de necontestat 
pe care le aveți în nobila dum
neavoastră misiune de a face 
din România o țară tot mai bo
gată, tot mai puternică, care s-a 
afirmat mai mult decît oricînd 
ca purtătoare a celor mai legiti
me aspirații de pace, prietenie 
și colaborare internațională — 
scrie în telegrama Comitetului 
județean Argeș al U.T.C.

Avind în dumneavoastră, 
CEL MAI IUBIT FIU AL PAR
TIDULUI ȘI POPORULUI, UN 
ÎNALT EXEMPLU DE PATRIO
TISM, DE CONȘTIINȚA PAR
TINICĂ ȘI CIVICA, vă asigu
răm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că tineretul 
srgeșean, angajat plenar în în
trecerea socialistă, înțelege să-și 
dăruiască întreaga energie și 
capacitate de muncă mărețului 
program de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

Vă rugăm, mult Iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să pri
miți din partea tineretului ar- 
geșean cele mai calde felici
tări, să ne permiteți a vă ura 
din inimă multă sănătate, viață 
lungă, putere de muncă, succese 
tot mai mari în nobila dumnea
voastră activitate închinată par

tidului, patriei șl poporului ro
mân.

In telegrama Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară din județul Timiș se 
menționează : alături de între
gul popor, oamenii muncii de 
naționalitate maghiară din a- 
ceastă parte a țării — muncitori, 
țărani, intelectuali — au luat 
cunoștință cu DEOSEBITA 
BUCURIE ȘI SATISFACȚIE de 
alegerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în Înalta funcție de 
președinte al Republicii Socia
liste România. Dorim să vă ex
primăm, și cu această ocazie, a- 
tașamentul nostru profund față 
da partid, față de cauza nobilă 
pe care dumneavoastră o slujiți 
cu atîta pasiune și dăruire. Vă 
dorim mult succes și sănătate 
în munca dumneavoastră plină 
de devotament închinată reali
zării idealurilor celor mal 
scumpe ale poporului nostru.

în telegrama Biroului Consi
liului de conducere al Asociației 
„România" se spune : Cu
profundă recunoștință pentru 
înțelepciunea, energia și abne
gația cu care slujiți idealurile 
nobile de libertate șl propășire 
a patriei noastre socialiste, 
MÎNDRI DE ALEGEREA 
DUMNEAVOASTRĂ ÎN CEA 
MAI ÎNALTĂ DEMNITATE A 
STATULUI ROMAN vă urăm, 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate și 
viață îndelungată pentru împli
nirea pe mai departe a destine
lor strălucite ale poporului ro
mân.

In viitor, ne vom strădui șl 
mai mult să păstrăm, în rîndu- 
rile românilor de peste hotare, 
limba maternă, valorile culturii 
românești, sentimentele de dra
goste și cinstire pentru patria de 
origine, România.

împreună cu întregul popor, 
femeile din municipiul Bucu
rești iși exprimă cu SINCERA 
BUCURIE, PROFUNDA SATIS
FACȚIE pentru alegerea dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducător 
stimat și prețuit al partidului șl 
statului nostru, in Înalta func
ție de președinte al Republicii 
Socialiste România — se scrie 
în telegrama Comitetului Muni
cipal al Femeilor București.

Cu îndreptățită mîndrie pa
triotică. femeile din Capitala ță
rii, cărora, ca urmare a grijii șl 
atenției de care se bucură din 
partea partidului, a dumneavoas
tră personal, li s-au creat. con
diții tot mai bune pentru afir
marea în viața social-politică a 
țării, sînt hotărîte să-și aducă 
întreaga contribuție la înfăptui
rea politicii partidului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Ținem să vă asigurăm de a- 
deziunea noastră entuziastă în 
legătură cu alegerea dumnea
voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în suprema funcție 
de președinte al- Republicii So
cialiste România — se arată in 
telegrama trimisă de profesorii 
și studenții Institutului de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu".

Contribuția dumneavoastră 
strălucită la promovarea politi
cii Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara 
noastră și la afirmarea Româ
niei în lume este unanim cu
noscută și apreciată.

GRATIE GÎNDIRII DUM
NEAVOASTRĂ, ROMANIA SE 
PREZINTĂ ASTĂZI. ÎN 1974, 
LA O DIMENSIUNE NOUA, 
GREU DE IMAGINAT ÎN- 
TR-UN TRECUT NU PREA ÎN
DEPĂRTAT.

înțelegem să întărim adeziu
nea noastră la acest act istoric 
— alegerea dumneavoastră ca 
președinte al Republicjl Socia
liste România — prin angaja
mentul ferm de a pregăti spe
cialiști capabili să facă față cu 
succes problemelor pe care le 
ridică continuu dezvoltarea vie
ții noastre sociale, intelectuali 
devotați patriei și partidului.

SINTEM CONVINȘI CA SUB 
CONDUCEREA DUMNEAVOAS
TRĂ, ROMANIA VA ÎNAINTA 
RAPID SPRE CULMILE CIVI
LIZAȚIEI MATERIALE ȘI SPI
RITUALE, va înfăptui societa
tea socialistă multilateral dez
voltată. își va spori și mai mult 
prestigiul în rîndul națiunilor 
lumii — scriu în telegrama lor 
cadrele didactice și studenții 
Institutului politehnic — Bucu
rești.

Ca slujitori ai școlii, ne an
gajăm să milităm cu fermitate 
pentru traducerea în viață a po
liticii partidului în domeniul în- 
vățămlntului, să depunem toate 
eforturile pentru a pregăti spe
cialiști de înaltă calificare, ca
pabili să facă față cerințelor ac
tuale ș> de perspectivă ale eco
nomiei noastre naționale, ale ști
inței și tehnicii contemporane. 
Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de 
dragostea și stima profundă pe 
care v-o purtăm și vă rugăm să 
ne permiteți să vă adresăm cu 
acest prilej cele mai calde urări 
de sănătate și de noi și mărețe 

înfăptuiri, spre binele șl ferici
rea poporului român.

ESTE O FERICIRE PENTRU 
GENERAȚIA NOASTRĂ CA IN 
ÎNALTUL POST DE PRE
ȘEDINTE AL REPUBLICII SE 
AFLA CEL MAI IUBIT ȘI MAI 
VREDNIC FIU AL POPORU
LUI ROMAN, conducător cu 
strălucite calități, de numele că
ruia se leagă spiritul novator 
marxist-leninist, al întregii po
litici revoluționare a partidului 
nostru, realizările obținute, che
zășia succeselor viitoare și pres
tigiul internațional crescînd al 
României — scriu în telegrama 
lor cadrele didactice și studen
ții Academiei de studii econo
mice.

Vă asigurăm, Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că acționînd 
tn spiritul concepției dumnea
voastră revoluționare cu privi
re la dezvoltarea și perfecționa
rea învățămintului superior, vom 
face totul pentru a asigura fu
ziunea organică a procesului in- 
structiv-educativ cu producția 
și cercetarea științifică, pentru 
a forma specialiști pe măsura 
sarcinilor economice tot mai 
complexe, pentru a cultiva tn 
rtndurile lor pasiunea revolu
ționară, dragostea față de partid 
și popor, ho>rirea fermă de a 
transpune In viață întreaga po
litică internă și internațională a 
partidului.

Noi, studenții bucureșteni, se 
arată în telegrama Consiliului U- 
nlunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști al Universității din 
București, vedem în viața și ac
tivitatea dumneavoastră, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pusă din fragedă tinerețe în 
slujba înaltelor idealuri comu
niste, animată de un profund 
patos revoluționar, de abnegație 
și spirit de sacrificiu, condusă 
permanent de clarviziunea ideo
logiei marxist-leniniste și a u- 
manismului comunist. UN MO
DEL PERMANENT DE VIATA 
ȘI ACȚIUNE.

Profund recunoscători pentru 
minunatele condiții de viață și 
studiu pe care partidul ni le a- 
sigură, pentru grija părintească 
pe care dumneavoastră perso
nal o purtați întregului tineret, 
studenților patriei noastre, sîn
tem hotărîți să nu precupețim 
nici un efort, să muncim cu dă
ruire și elan tineresc pentru în
sușirea unei temeinice pregătiri 
profesionale și politice, sarcină 
patriotică fundamentală a fiecă
rui student.

Vă dorim, tovarășe președin
te, multă sănătate, putere de 
muncă și cele mai mari succese 
în realizarea Înaltei învestituri 
pe care poporul român v-a în
credințat-o, pentru propășirea 
continuă a României socialiste.

Anii de cînd vă aflați la cirma 
partidului și statului nostru se 
înscriu In istoria țării ca o pe
rioadă unică prin prefacerile a- 
dînci pe care societatea noastră 
le-a cunoscut, pe drumul edifi
cării socialismului, arată în te
legrama lor lucrătorii Studiou
lui cinematografic „Al. Sahia" 
— muncitori, tehnicieni, ingi
neri. creatori de film.

NUMELE DUMNEAVOAS
TRĂ. TOVARĂȘE NICOLAE 
CEAUȘESCU, ESTE ASTĂZI 
CUNOSCUT ÎN LUMEA ÎN
TREAGA și e legat de lupta 
pentru statornicirea unui spirit 
nou în relațiile dintre state, pen
tru progresul și pacea lumii.

Vă urăm. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sănătate și 
viață îndelungată pentru a vă 
aduce, în continuare, inesti
mabila dumneavoastră contribu
ție la mobilizarea energiilor na
țiunii pentru înfăptuirea idealu
rilor nobile ale înfloririi Româ
niei, ale socialismului și comu
nismului, ale păcii și înțelegerii 
în întreaga lume.

DUMNEAVOASTRĂ. TOVA
RĂȘE NICOLAE CEAUSESCU. 
CA NIMENI ALTUL. AȚI PUS 
ÎN SLUJBA PATRIEI NOAS
TRE PATRU DECENII DE 
MUNCA ÎNSUFLEȚITĂ, AȚI 
ACTIVAT CU MARE DĂRUIRE 
ȘI ÎNALT SIMȚ DE RĂSPUN
DERE PENTRU BINELE ȘI 
FERICIREA POPORULUI RO
MÂN, PENTRU LIBERTATEA 
SA. Nicicînd țara noastră nu 
s-a bucurat de un prestigiu in
ternațional ca cel de astăzi și 
nicicînd poporul nostru nu a 
avut o viață mai înfloritoare ca 
cea de astăzi — se subliniază 
în telegrama Prezidiului Aca
demiei Republicii Socialiste 
România. Remarcabilele succese 
dobîndite de țara noastră în 
toate domeniile se datorează 
politicii înțelepte a Partidului 
Comunist Român, dumneavoas
tră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Strîns uniți în jurul partidu
lui, vom intîmpina aniversarea 
eliberării țării și cel de-gl 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român prin noi re
zultate in muncă, prin contribu
ția noastră activă la aplicarea 
în viață a sarcinilor stabilite de 
Conferința Națională și Con
gresul al X-lea ale Partidului 
Comunist Român.

însuflețiți de exemplul și de 
activitatea dusă permanent de 
dumneavoastră pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste, ne an
gajăm să contribuim prin mun
ca noastră la dezvoltarea știin
ței și culturii românești, la pro
gresul economic și social al ță
rii, la ridicarea necontenită a 
prestigiului ei internațional.
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MESAJE DE FELICITARE DE PESTE HOTARE
• ‘ *

ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe Ceaușescu,
In numele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și !n nu

mele meu personal, vă felicit cordial cu ocazia alegerii în calitate 
de președinte al Republicii Socialiste România.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
Intre țările noastre frățești se vor dezvolta și in viitor în interesul 
popoarelor sovietic și român, al cauzei socialismului și păcii.

N. PODGORNlI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Stimate tovarășe Ceaușescu,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al 

Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria și în numele 
meu. vă transmit cele mai sincere felicitări cu prilejul alegerii 
dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România.

Sînt convins că prietenia și colaborarea rodnică multilaterală 
dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România 
se vor întări și dezvolta în continuare pe baza principiilor trainice 
ale marxism-leninismului și internaționalismului socialist, în inte
resul ambelor noastre popoare, al unității și coeziunii lor cu poporal 
marii Uniuni Sovieti"e și al celorlalte țări ale comunității socialiste

Vă doresc din toată inima multă sănătate și succes in munca 
dumneavoastră de înaltă răspundere în construirea socialismului 
în România vecină, pentru, binele și fericirea poporului frate român, 
in scopul lărgirii și aprofundării continue a relațiilor de prietenie 
bulgaro-romane, al triumfului socialismului și păcii In lumea 
întreagă.

TODOR JIVKOV,
prim-secretar al C.C. al P.C-B, 

președintele Consiliului de Stat
al R.P. Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte.
Vă felicit cordial cu ocazia alegerii dv. la tmcția de preșetnt» 

al Republicii Socialiste România.
Vă doresc multe succese in munca dumneavoacrâ de râsncnde- 

re spre binele Înfloriri: țării dv. sorial-.ste S r.t convins râ p-e’e- 
nia și colaborarea rodnică, tovărășească cintre nopaorț.e -r»—j- a 
cehoslovac se vor dezvolta multilateral si :n viitor, sare !-po
poarelor noastre. în interesul unității iărU-oc socriste s. al 
în lumea intreagă

LTDVTK SVOBODV

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialine Raosâaăa

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în calitate de presetferte al 

Republicii Socialiste România. vă transmit eort.i • tari
numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Peloce f al mec 
personal.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de prosperitate ;.l
și succese In activitatea dumneavoastră rodnică, pentru a - e • po
porului român. întărirea in continuare a prieteniei șt colaborl- in
tre statele noastre, întărirea comunității socialiste, ta numele ca_re-. 
noastre comune — a socialismului și păcii.

HENRYK JABLONSKI, 
președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Pvpulare Paloae

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In numele Prezidiului Marelui Hural Popular al R»r .t . 

Populare Mongole și al meu personal, vă adresez cele ra. căl
duroase felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta func
ție de președinte al Republicii Socialiste România și vă urez sin
cer multă sănătate și mari succese în activitatea dumneavoastră de 
Înaltă răspundere, pentru înflorirea continuă a României socialis
te. consolidarea păcii și securității popoarelor.

Permiteți-mi să-mi exprim increderea că prietenia și colabora
rea dintre țările noastre se vor întări și dezvolta și in viitor, spre 
binele construcției socialismului in R. P Mongolă și Republica 
Socialistă România, in interesul întăririi continue a unități: comu
nității socialiste mondiale, a cauzei păcii și progresului social ai 
popoarelor.

S. LUVSAN.
Prim-vicepreședinte al Prezidiului 

Marelui Hural Popular al R.P. Manșele

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre in calitatea de președinte 
al Republicii Socialiste România. îmi este deosebit de plăcut să vă 
adresez cele mai calde și bune urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală, pentru succesulț înaltei misiuni ce v-a fost încredințată 
și pentru întărirea relațiilor de prietenie intre cele două țări ale 
noastre.

HABIB BOURGUIBA, 
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți din partea guvernului, a poporului Indian și 

a mea personal, felicitările noastre cu ocazia asumării înaltei funcții 
d» președinte al Republicii Socialiste România. Prietenia și co
operarea care există între țările noastre ne dau o mare satisfacție. 
I ni amintesc cu plăcere de vizita mea din anul trecut in minunata 
dv. țară și de convorbirile deosebit de utile pe care le-am avut cu 
Exce’-'nta Voastră cu acea ocazie.

Sînt convins că anii care vor veni vor cunoaște întărirea In 
continuare a prieteniei și cooperării reciproc avantajoase dintre ță
rile noastre.

Folosesc acest prilej spre a ura Excelenței Voastre mulți ani 
de activitate pentru cauza bunăstării și fericirii poporului român 
prieten

VARAHAGIRI VENKATA GIRI, 
Președintele Republicii India

__________________ (

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Primiți, Excelență, felicitările mele cele mal prietenești și urări 
co-diale cu ocazia alegerii dumneavoastră ca primul președinte al 
Republicii Socialiste România.

EPHRAIM KATZIR, 
Președintele Israelului

Excelenței Sala
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialista România

BUCUREȘTI
Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre in Înalta funcția de preșe

dinte al Republicii Socialiste România, îmi este deosebit da plăcut 
să vă exprim felicitările mele cele mai călduroase, precum și cele 
mai bune urări pentru fericire* și succesele dumneavoastră in misi
unea care vă revine în slujba poporului român prieten.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI 
ARYAMEHR,

Șahlnșahul Iranului

Excelenței Salo
Domnului NICOLAI CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
îmi ere dsoeebt: da plăcut sg a dree se Exceler.ței Vaorre cele 

mai vil cu oca na nunurii Ia calitatea de președinte al
Republic Socakrte România.

Adaug sincerele mele urări de Serietre pereonalâ. de succes ta 
IndepUmre* înaltei m jnmi F- da proeper.tata pentru ța-a 
dumnoavoaatrâ.

GEORGES POMPIDOU

NICOLAE CEAUJESCU

BUCUREȘTI
Cu prtlejul a_eger_ f _~--<a.oojcrâ ca p-eșed -'e al Rapt, b cri 

Sora'-v Borna-, a. Ba: eere ptae-a: să vă adresez ta nașele 
popor-—,.. -auan f a. seu aersoca.. cele xx calde ut-, pec2ra 
ladep_;n_-«a ea suxoa a taaitr msun. ricred_r’ate Exce.ențe; 
Voastre F pentru prsperuataa poporulta român pr.e'.en.

GIOVANNI LEONE

Eiieteaqei Sale
------------- NICOLAE CE.AVȘESCV

Piesediatrle RepaMieii Seri aline Bemăsis
BUCUREȘTI

Dec--u> președinte.
Ca «caca a-egeru dumneavoastră ca președinte al RețxiohGt So- 

rtai-.c* Rmra-ua. guvernul F poporul senegaiez mi se alătură in a 
vă accesa căIdtnoasele noastre fel:citări.

Ne expruaăsa donnța că. in viilor. >. sub președinția dumr.ea- 
voasccă, legăturile oe cooperare româno-sen egaleze se vor întăn ». 
ma. ouît za fiecare an.

Vă rog *â credeți, domnule președinte, cu s^uranță in foarte 
taa_.a mea cocsideraț-.une.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR. 
președintele Republicii Senegal

Excelealei Sale
Demnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româaia
BUCUREȘTI

întreaga rezistență cantaodgianâ a primit cu entuziasm vestea 
dumneavoastră alegeri de către Marea Adunare Națională 

a Repub. cu Social.ste România in cele mai înalte funcții de preșe- 
dmte al Republica Socialiste România și de comandant suprem al 
Forțelor Armate ale României.

In numele poporului cambodgian, al F.UJV.C. și al GJLU.N.C, 
precum și al meu personal, rog pe Excelența Voastră 
să bmevoias-ă a primi felicitările noastre cele mai călduroase și 
urările noastre fierbinți de succese depline și glorioase in desăvir- 
s-rea istorică a misiunii dumneavoastră patriotice in fruntea vajni
cei națiuni române. Vă rog să primiți asigurarea eternei noastre 
gratitudini pentru ajutorul constant și puternic acordat cauzei noas
tre juste și luptei de eliberare națională.

NORODOM SIANUK,
Șeful statului și președintele 

Frontului Unit Național 
al Cambodgiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 
Socialiste România doresc sâ exprim Excelenței Voastre, in numele 
poporului elen și ai meu personal, calde felicitări precum și cele 
mai bune urări de succes continuu, de fericire personală și de 
prosperitate poporului român.

General PHAIDON GYZIKIS, 
Președintele Republicii

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre ca președinte al Repu

blicii Socialiste România, am onoarea a vă exprima cordiale feli
citări din partea guvernului Japoniei și a mea personal.

Sînt ferm convins că relațiile dintre cele două țări ale 
noastre vor continua să se dezvolte, spre binele celor două popoare.

Cu cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală.

KAKUEI TANAKA,
Primul ministru al Japoniei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

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

țională In funcția de președinte al Republicii Socialiste România, 
vă transmit, in numele Consiliului de Stat al Republicii Democrate 
Germane șl in numele meu personal, felicitări cordiale.

Sint convins că relațiile dintre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, bazate pe principiile internaționa
lismului socialist, se vor dezvolta și Întări permanent. In alianță 
frățească cu Uniunea RepubUtular Socialiste Sovietica ș. cu cele
lalte sute ale comunității socialista

In Înalta dumneavoastră funcția vă doresc, sumau tovarășe 
Ceaușescu, noi succese în construcția eoctetăpi socialista multila
teral dezvoltate, putere de muncă F fer.cre personală.

WILLI STOPH,
Președintele Censilluiwl de But

al Repobliril Desseenso Germane

troaisetai Sale
Domaolni NICOLAI CZAUȘESCU 

Preeediaiae RepaMMI Boris'■etq Raasâala

BUCUREȘTI
Cu ocazia aleșerti d - —nea voastră ea preșaTnu al Republicii So- 

e.auu Ronrta- s sin: terum sâ vă ezpnm In numele poporului 
«tr.aa p al meu persoca eae xss sincere fehatâri pentru 

Lcrederea popor-ui român exprunaU persoanei dumneavoastră 
peța varul reprezenta.-r_cc săt la Marea Adunare National!.

în aceașt ump vă arprim calo ma: bune urări de succes la 
înalta rașnablnm incromnu-â «t Mnt sigur că relațiile de prie- 
unce F cooperare care extstâ M» firile noastre F care s-au În
tărit ia mi vnM pe care ap tâ.-_t-o la RepubLtca Arabă Siriană 
vet contxzua să se dervo.u poatrs btoăe popoarelor noastre și 
la utteresul lopm Iar jnsce pesrtru reauzarea nobilelor lor țeluri.

Aâ doresc fer.-re p săxâuiie iar poporului român prieten, pro
gres f pmcper-.tata

HAFEZ AL- ASSAD

Terarășalzi NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al PsnMalai Camcntn Român

Cu ocara »»zer. duru rea voastră ta funcția de președinte al 
Repunucri de către Marea -Adu-s-q Națională din ședința din 28 
near* v. —treg1— popor al Guuteei. Partidul său democratic și 
guvernul său au se ata:-Eă in a vă exprima bucuria profundă și 
fe-triârue ier cele rra: călduroase F frățeșu.

Aceasta alegere este o mărturie a fidelității dumneavoastră față 
ce popor f răztr-'ele sale nobile și in același timp ne asigură pe 
aoâ msEtanfăi Partidului Desancratic Guineez că cooperarea gui- 
neeaa-remănâ va fi de o deosebită Însemnătate ta istoria relațiilor 
ta terna penala.

-A - t e acestui semn de încredere, vă dorim, scumpe to- 
rarase f. pc.eten. o sănătate de fier pentru a asigura in mod eficace 
F eu demnitate răspunderile ce decurg din noua dumneavoastră 
fic-tcpe de președinte al Republicii Socialiste România.

'■ i transmitem inalta noastră prețuire și stimă frățească.
AHMED SEKOU TOURE, 

Președintele Guineei

Exeelenței Sale
Domnului NltOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 
>■'. = . i ț România, vă transmit felicitările mele cordiale și urările 

e ma. călduroase pentru noi succese in cadrul înaltei dumnea- 
• -- ia responsabilități avind ca țel binele poporului prieten al 
Românie: ș: promovarea păcii ta lume.

Arhiepiscopul MAKARIOS, 
Președinte al Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU,

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Vă fel. .: cu ocazia alegerii dumneavoastră in funcția de pre

ședinte al Republicii Socialiste România.
Vă urez mult succes in activitatea pe care o veți depune in con- 

tmua.re pentru binele țării dumneavoastră și multă fericire per
sonală.

Pentru Președintele Republicii 
Federale Germania, 
HANS FILBINGER, 

Președintele Bundesratului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate tovarășe Ceaușescu,
Perm:teți-mi ca, in numele secretariatului Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc și al meu personal, să vă felicit cu ocazia ale
gerii in inalta funcție de președinte al Republicii Socialiste 

| România.
In noua funcție, vă dorim, din toată inima succese in Înalta dum

neavoastră activitate de stat, îndreptată spre binele poporului 
român și întărirea prieteniei și colaborării dintre țările socialiste.

Cu profundă stimă, 
N. FADDEEV, 

secretar al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

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

SAMUIL MIKUNIS,
Secretar General al Partidului 

Comunist din Israel

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Fiiipine, Carlos P. 
Romulo, a adresat ministrului afacerilor externe al României, 
George Macovescu, următoarea telegramă :

Republica Fiiipine salută hotărîrea Marii Adunări Naționale de 
a Înființa funcția de președinte al Republicii Socialiste România 
și în numele Excelenței Sale președintele Ferdinand E. Marcos 
tiansmite felicitări Excelenței Sale domnului Nicolae' Ceaușescu 
pentru alegerea sa ca președinte, urîndu-i sănătate și mulți ani 
de conducere rodnică a poporului român.

Vizita oficială a ministrului afacerilor externe al
României în Cehoslovacia

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a plecat 
duminică dimineața in Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, 
într-o vizită oficială la invita
ția ministrului afacerilor ex
terne Bohuslav Chnoupek.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, George Macovescu a fost 
salutat de Vasile Gliga, și 
Cornel Pacoste, adjuncți ai mi
nistrului afacerilor externe.

A fost, de asemenea, prezent 
Jiri Benda, Însărcinat cu afaceri

a.i. al R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

★
In aceeași zi, ministrul afa

cerilor externe al Republicii So
cialiste România a sosit la 
Praga.

Pe aeroportul Internațional 
Ruzyne a fost intîmpinat de 
ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek..

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

Seara „Scînteii tineretului"

SimbM seara, la Modem-club din Capitală, cîteca sute de ti
neri au cerut la seara „Scînteii tineretului". Asupra programului, 
ambianței, cal-,tatii participării și a receptivității spectatorilor, 
vom reveni in numerele următoare ale ziarului.

Foto : O. PLEC AN

FESTIVALUL NAȚIONAL 
AL ARTEI STUDENȚEȘTI 

TIMIȘOARA : Formații corale, instrumentale și 
vocale

PREMIILE
CORURI MARI : Corul mare 

I.M.F. Craiova, Corul mare al 
Universității din Timișoara. Co
rul mare al Institutului peda
gogic Tg. Mureș. Corul mare al 
Universității Brașov.

FORMAȚII CORALE CAME
RALE : Corul de cameră al Ca
sei de cultură a studenților 
..Grigore Preoteasa11 București, 
Corul de cameră al Universită
ții Timișoara, Corul, de cameră 
al Casei de cultură a studenți
lor din Cluj. Corul de cameră 
al I.M.F. București. Corul de 
cameră al Centrului universitar 
Iași.

ORCHESTRE SIMFONICE : 
Orchestra simfonică de studenți 
a Centrului Universitar Iași.

ORCHESTRE DE CAMERA : 
Orchestra Universității Timișoa
ra. Orchestra Institutului Poli
tehnic București, Orchestra 
I.M.F. București.

FORMAȚII INSTRUMENTA
LE : Formația de cameră trio a 
Universității din Timisoara.

SOLIȘTI : Vioară: Mihai Per
ciun, student la Institutul

politehnic București și Da
niela Ivănescu studentă la 
I.M.F. București. Pian — Albu 
Valeriu, I.M.F. București și 
Colopăr loan, Institutul poli
tehnic București.

GRUPURI VOCALE : Grupul 
song al Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu11 București.

Premiul special ai revistei 
„Viața studențească11 și „Amfi
teatru11: corului Universității 
din București pentru continui
tate în mișcarea corală stu
dențească.

Premiul Comitetului județean 
Timiș al U.T.C. : corului Uni
versității din Iași.

Premiul special al juriului : 
grunului vocal „Primăvara11 din 
Cluj. ’

Premiul filialei Uniunii Com
pozitorilor Timișoara : asisten
tului universitar Vasile Cirlig, 
dirijorul corului I.M.F. Craiova, 
pentru compoziția sa „De dra
goste și dor11.

HRISANTA PETRESCU

Duminică, 31 martie, ne 
scena Casei de cultură a sin
dicatelor din Tulcea, peste 
600 de elevi din județ au 
fost actorii unui mare spec
tacol cultural-artistic. Este 
vorba de fapt, de faza fi
nală a unui amplu concurs 
care, sub titulatura „Țara 
mea de glorii", a reunit mai 
bine de 3 000 elevi din licee 
și școli profesionale, circa 
40 de formații întrecindu-se

săptămină de săptămină, în 
captivante dialoguri artistice. 
Spectacolul de duminică a 
reprezentat și proba decisivă 
a colegialei dispute, ceie mai 
bune formații și cei mai ta- 
lentați ariiști-elcvi primind 
premii din partea organiza- 

' torilor — Comitetul județean
Tulcea al U.T.C. și Inspec
toratul școlar al județului.

P. OVID1U

JURĂMÎNTUL MILITAR
(Urmare din pag. I) 

fermă a acestora de a îmbo
găți și ridica pe noi culmi 
frumoasele tradiții revoluțio
nare și de luptă moștenite, de 
a face să strălucească și mai 
puternic gloria și vitejia 
românească. Ei au vie :n 
minte pilda de eroism a stră
moșilor și părinților, pilda de 
abnegație și jertfă a eroicei 
noastre clase muncitoare, a 
comuniștilor, a tuturor ace
lora cate au făurit libertatea 
României și asigură ascensi
unea ei neîntreruptă în istorie.

Fiii țării, cei care au îm
brăcat haina de ostaș al ar
matei noastre populare, trec 
astfel într-o nouă vîrstă, 
vîrsta răspunderii plenare 
pentru apărarea pămîntului 
străbun, a independenței și 
suveranității României socia
liste.

Momentul acesta, al mare
lui legărnint ostășesc, mo
ment unic în biografia fiecă
rui cetățean, aduce cu sine o 
uriașă încărcătură de gînduri, 
de simțăminte. Consemnăm 
cîteva: „Pentru contingentul 
meu, ne mărturisește soldatul 
Canea Vasile, e o mare o- 
noare să depună jurămîntul 
militar în anul celei de-a 
KXX-a atuversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist și al 
celui de-al XI-lea Congres al

partidului. Ca muncitori în u- 
zine sau pe ogoare am răs
puns cu cinste sarcinilor tra
sate de secretarul general al 
partidului, .tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai strălucit 
fiu al națiunii române. Acum, 
ca militari, ne înțelegem ros
turile, muncim cu aceeași 
sirguință și conștiinciozitate, 
ne călim pe vatra fierbinte a 
terenului de instrucție, deve
nim ostași de nădejde ai țării.

„Voi respecta cu sfințenie 
jurămîntul dat poporului — 
ne spune soldatul Rac Sandu. 
E angajamentul meu de 
muncitor siderurgist". „Iar 
pentru mine, adaugă fratele 
său, soldatul Rac Nicolae, 
există încă un motiv să am o 
comportare frumoasă: calita
tea de membru de partid care 
mă obligă să fiu mereu frun
taș în muncă, exemplu de 
aonduită comunistă".

Sub faldurile drapelului 
tricolor, tinerii militari fac să 
vibreze hotărîrea lor nestră
mutată de a fi gata oricînd, 
la chemarea patriei, la ordi
nul președintelui Reptddicii 
Socialiste România și coman
dant suprem al forțelor arma
te — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să apere, cu 
abnegație și destoinicie, tot 
ceea ce a înfăptuit și va în
făptui poporul român pe dru
mul vieții sale noi, socialiste.



Orientul Apropiat
• Incidente armate siriano-israeliene • Declarația 
premierului Iordaniei după vizitele întreprinse in 

S.U.A. și Marea Britanie

DAMASC 31 (Agerpres). — 
Noi incidente au; opus, în noap
tea de sîmbătă spre duminică, 
forțele armate siriene și israe- 
liene de pe frontul din Golan 
informează un purtător de cu- 
vînt sirian, menționînd că două 
patrule de infanterie ale forțe
lor siriene au flăcut față unor 
ambuscade declanșate de ina
mic.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt militar ; a anunțat, la 
Damasc, că duminică pe înălți
mile Golan a foăt angajat un 
duel de artilerie șî care blindate 
între armata siriană și cea israe- 
liană.

TEL AVIV 31 (Agerpres). — 
Trupele israeliene și siriene din 
sectorul septentrional al înălți
milor Golan au susținut un 
schimb de focuri, în noaptea de 
sîmbătă spre duminică — au a- 
nunțat, duminică, la Tel Aviv, 
corespondenții militari ai ziare
lor israeliene. Potrivit afirma
țiilor acestora, focul a fost des
chis de artileria și carele blin
date siriene.

După cum precizează un co
municat militar israelian, două 
patrule de recunoaștere siriene,

Numărul 
anaifabeților 

în lume
UN DOCUMENT UNESCO

Intr-un document publicat 
de Organizația .Națiunilor 
Unite pentru Educație, Ști
ință și Cultură (UNESCO) 
se arată că, în perioada 
1960—1970, numărul anaifabe
ților a crescut cu aproxima
tiv 50 milioane persoane, 
cifră inferioară însă nivelu
lui creșterii mondiale a popu
lației. In 1970 erau circa 783 
milioane analfabeți, adică 
34,2 la sută din populația 
globului, iar'Jn 1960, această 
cifră reprezenta 39,3 la sută 
din totalul pcipulației globu
lui. In ce privește reparti
zarea pe continente, cel mai 
ridicat procentaj de anal
fabeți îl dețin Asia — 46,8 
la sută și Africa — 73,7
la sută.

infiltrate în sectoarele Mazrat 
Beit Jann și Deir Makr, situate 
în zona controlată de trupele 
israeliene în urma războiului din 
octombrie 1973, au fost respinse.

AMMAN 31 (Agerpres). — 
Reîntors la Amman, după un 
turneu de vizite în Statele Unite 
și Marea Britanie, în care l-a 
însoțit pe suveranul hașemit, 
primul ministru al Iordaniei, 
Zeid Rifai, a declarat că. în ca
drul dialogului de la Washing
ton cu oficialitățile guvernamen
tale ale S.U.A. partea iordaniană 
și-a expus poziția în ce priveș
te conflictul israelo-arab și ac
tuala situație din zonă.

EI a relevat că autoritățile 
iordaniene se pronunță pentru 
„retragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate și re
stabilirea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian", pen
tru o reglementare a situației 
din Orientul Apropiat pe baza 
rezoluțiilor 242 și, respectiv, 333 
ale Consiliului de Securitate.

Pe de altă parte, Zeid Rifai 
a declarat că „oficialitățile 
S.U.A. și-au exprimat acordul 
față de proiectul vizind susți
nerea bugetului iordanian în 
acest an, urmind să asigure a- 
sistență financiară și împrumu
turi pentru a facilita realizarea 
proiectelor cuprinse în Planul 
trienal de dezvoltare a țării".

REPUBLICA GUINEEA-BISSAU : Un detașament al Armatei de Eliberare după capturarea 
fortului „Guilege" de la colonialiștii portughezi.

„ARGENTINA SUSȚINE . 
REINTEGRAREA CUBEI 

ÎN SISTEMUL INTER AMERICAN “
„Argentina va susține Ia viitoarele reuniuni ministeriale ale 

Organizației Sutelor Americane (O.S.A.), de la Washington și 
Atlanta, reintegrarea Cubei In sistemul interamerican", a decla
rat ministrul argentinian al relațiilor externe, Alberto Vignes.

Pe de altă parte. Intr-un co
municat oficial remis reprezen
tanților presei de către Ministe
rul Relațiilor Externe se subli

niază că delegația argentiniană 
își va exprima, In cursul acestor 
reuniuni, „preocuparea față de 
politica de izolare a Cubei In 
regiune". Sancțiunile impuse 
față de Cuba — se precizează tn 
document — oonstituie un ana
cronism care perturbează rela
țiile interamericane. Comunica
tul relevă apoi că Argentina do
rește ca prin poziția sa față de 
această problemă să contribuie 
la destinderea internațională.

Prin propunerile ce urmează a 
fi expuse de către delegația ar
gentiniană cu prilejul acestor 
reuniuni, precizează comunica
tul, Argentina iși manifestă încă 
o dată politica de solidaritate 
cu toate statele care aparțin 
comunității latino-americane.

Șeful statului dominican, 
Joaquin Balaguer, a anunțat 
că acceptă să candideze pen
tru al treilea mandat prezi
dențial consecutiv, ca repre
zentant al partidului de gu- 
vernămînt, Partidul Refor
mist, — informează agențiile 
de presă.

In cadrul campaniei elec
torale, deschisă In mod ofi
cial la 2 ianuarie, șase parti
de politice de opoziție — 
Mișcarea Populară Domini
cană (M.P.D.), Partidul So
cialist Popular (P.S.P.), Par
tidul Revoluționar Social- 
Cfeștin (P.R.S.C.), Uniunea 
Civică Națională (U.C.N.), 
Partidul Quisqueyan Demo
crat (P.Q.D.) și Mișcarea de 
Conciliere Națională (M.C.N.) 
— au inițiat o serie de con
vorbiri. tn vederea creării 
unui front comun In alegeri 
și a desemnării unui contra
candidat unic in fața candi
datului prezentat oficial. 
Joaquin Balaguer. De aseme
nea, alte două grupări poli
tice și-au făcut cunoscuți 
candidați! lor în cursa pentru 
ocuparea funcției supreme in 
stat — Silvestro Antonio 
Guzman, din partea așa-nu- 
mitului „Acord Santiago al 
Cavalerilor", și Francisco 
Augusto Lora, propus de 
Mișcarea de Integrare Demo
cratică (M.I.D.A.).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

R.P. UNGARĂ : Complexul arhitectonic de la Gyo- c:lat in 
construcție, care va găzdui din toam-a acestui on Făcu'‘at ea 

de transport și telecomuaicațu.

Bruxelles: dificila 
ieșire din criză

• NOUL GUVERN AL ITA
LIEI, condus de Mariano Ru
mor, s-a întrunit simbătă. la 
Roma, pentru a examina rapor. 
tul general asupra situației eco
nomice a țării, document ce ur
mează să fie prezentat Parla
mentului.

După ce subliniază că venitul 
national al Italiei a sporit anul 
trecut cu 53 la sută, datorită 
mai ales creșterii producției a- 
gricole si industriale, și că s-a 
înregistrat o oarecare ameliora
re in sectorul folosirii forței de 
muncă, raportul pune accentul 
pe elemente negative ale evolu
ției economice.

Noi incidente în Irlanda 
de Nord

UN NUMĂR DE BOMBE in
cendiare, amplasate de membrii 
organizației extremiste autointi
tulate „Armata Republicană Ir
landeză" (I.R.A.), au explodat 
in șase magazine din stațiunea 
balneară Bangor (Irlanda de 
Nord), prorocind incendii solda
te cu pagube materiale aprecia
te de poliția locală la mai multe 
sute de mii de lire sterline. Do
uă persoane au fost rănite, în
tre care un polițist.

Fotbal xxii 0 etapă agitată
DIAGRAMA ETAPEI Clasament

UNIV. CRAIOVA ' — „U“
CLUJ 3—2 (1—1). Au înscris Ța- 
rălungă (min. 25), Deselnicu 
(min. 83) și Marcu (min. 89) pen
tru craioveni, respectiv Fanea 
Lazăr (min. 5) și Mureșan (min. 
56).

RAPID — STEAUA 2—0 (2—0). 
Cele două goluri au fost sem
nate de Năsturescu (min. 13) și 
Neagu (min. 24).

C.F.R. CLUJ — S.C. BACAU 
2—0 (2—0). Petrescu a deschis 
scorul în min. 14, iar Adam l-a 
majorat în min. 35.

JIUL — U.T.A. 2—2 (0—2). Au 
marcat Roznai (min. 56) și Li- 
bardi (min. 88), iar pentru oas
peți a marcat, în prima repriză 
Kun de două ori (min. 17 și 
min. 45).

PETROLUL — C.S.M. RE
ȘIȚA 1-0 (0—0). Unicul gol s-a 
marcat în min. 85.

STEAGUL ROȘU — F.C. 
CONSTANȚA 1—0 (0—0). Spre 
finalul partidei, Anghelini (min. 
89) a semnat golul victoriei bra
șovenilor.

POLI. TIMIȘOARA — POLI. 
IAȘI 2—1 (0—1). Au marcat, în 
ordine, Marica (min. 30), Bojin 
(min. 62) și Dașcu (min. 74).

A.S.A. TG. MUREȘ — F.C. 
ARGEȘ 0—2 (0—2). Au marcat: 
Din (min. 20) și Prepurgel (min. 
43).

Univ. Craiova 22 14 4 4 46—25 32
Dinamo 21 10 5 6 30—22 25
F.C. Argeș 22 11 3 8 34—32 25
F.C. Constanța 22 10 4 8 35—26 24
Steagul roșu 22 10 4 8 25—18 24
U.T.A 22 10 4 8 25—26 24
Steaua 22 9 5 8 27—22 23
C.S.M. Reșița 22 7 8 7 29—26 22
Poli. Timișoara 22 7 8 7 24—25 22
A.S.A. Tg, M. 22 9 4 9 27—35 22
Jiul 22 8 5 9 28—26 21
.,U“ Cluj 22 8 5 9 20—20 21
Rapid 22 7 8 9 21—26 20
Sp. studențesc 21 8 3 10 28—26 19
Petrolul 22 7 5 10 19—27 19
C.F.R. Cluj 22 7 5 10 23—35 19
Poli. Iași 22 7 2 13 23—35 16
S.C, Bacău 22 7 2 13 23—35 16

• VOLEI

Campioanele decise
Etapa viitoare
Sportul studențesc _ Universi

tatea Craiova, F.C. Constanța — 
C.S.M. Reșița. Rapid — C.F.R. 
Cluj, ,.U“ Cluj — Politehnica Ti
mișoara, F.C. Argeș — Jiul, Poli
tehnica Iași — Steaua, S.C. Ba
cău — A.S.A. Tirgu Mureș. Stea
gul roșu — Dinamo șl U.T.A. — 
Petrolul.

REZULTATELE 
DIVIZIEI B

SERIA I
Metalul Mija — Gloria Buzău 

1—0 : Petrolul Moinești — Ceah
lăul Piatra Neamț 1—1 ; C.S.M. 
Suceava — S.C. Tulcea 1—0 ; 
F.C Galați — Știința Bacău
1— 0 : Victoria Roman — C.S.U. 
Galați 0—0 ; Celuloza Călărași — 
Metalul Plopeni 2—1 ; Oțelul 
Galați — Progresul Brăila 3—2 ; 
Viitorul Vaslui — C.F.R. Pașcani
2— 1 ; Caraimanul Bușteni — 
Constructorul Galați 3—2.

Gloria Buzău se menține pe 
primul loc, cu 29 puncte, urmată 
de C.S.M. Suceava și Știința 
Bacău cu cite 28 puncte.

SERIA II

la setaveraj
S-a tras cortina șl in campio

natul feminin de volei. Rapid, 
ciștigătoarea ultimelor două 
ediții, a cunoscut — la începu
tul turneului — un eșec neaș
teptat in fața tinerei formații 
C.S.M. Sibiu (1-3), iar Penicilina 
Iași, lideră după primul turneu 
din etapa finală, a fost Întrecută 
de Farul Constanța (2-3). De 
aceste rezultate au profitat 
voleibalistele de la Dinamo, 
care s-au instalat in fruntea 
clasamentului și urma ca ultima 
confruntare, cu Rapid, să decidă 
echipa campioană. înaintea a- 
cestui meci decisiv, feroviarele 
aveau un handicap de un punct 
și le era necesară victoria la 
scor, pentru a putea depăși 
sextetul dinamovlst și de a intra

• HOCHEI

in posesia trlcourilor de cam
pioane. Partida a Început sub 
semnul unui echilibru de forțe, 
ambele echipe clștigind cite un 
set. In continuare, însă, dinamo- 
vistele au comis o serie de gre
șeli tehnice, dlnd posibilitate 
rapidistelor să se detașeze |i să 
termine învingătoare cu 3-1. 
Astfel, Rapid cîștlgă, pentru a 
3-a oară, consecutiv, titlul de 
campioană.

M. LEREBCU

• începlnd de astăzi, lotul 
republican masculin, care se 
pregătește pentru Campionatul 
mondial, va evolua la un turneu 
internațional, la Bratislava, pro
gramat între 1-10 aprilie.

Comportare
necorespunzătoare

Cele șase pagini dac
tilografiate ale docu
mentului pe care l-a 
pregătit „formatorul" so- 
cial-creștin Tindemans 
nu au avut darul sâ-i 
convingă pe socialiști. 
Criza de guvern din Bel
gia întîrzie să-și găseas
că deznodămîntul. Unii 
observatori afirmă că a- 
ceastă criză s-ar putea 
prelungi. Deși în aceas
tă materie surprizele nu 
trebuie niciodată ex
cluse...

F
ormarea noii e- 
chipe ministeriale, 
după alegerile an
ticipate de la 10 
martie, este extrem 
de dificilă. Scruti

nul a desemnat un învingător : 
social-creștinii. Dar victoria lor 
a fost de dimensiuni limitate, 
fără modificări substanțiale in 
compoziția parlamentului. Cele 
5 mandate in plus pe care le-au 
ciștigat nu le îngăduie să con
stituie un guvern omogen. Ei nu 
dispun decît de 72 deputați din 
212, ceea ce obligă la găsirea 
unei formule de coaliție. Misiu
nea de a realiza o asemenea 
formulă a fost, firesc, încredin
țată liderului social-creștin Tin
demans. „Formatorul" a încer
cat să obțină revenirea la gu

vernul tripartit (social-creștini. 
socialiști, liberali) existent îna
inte de apelul la urne. Tenta
tiva a eșuat. Socialiștii au spus 
un „nu“ clar unei reîntoarceri 
la o coaliție de care s-au des
părțit fără regrete.

Dacă nu mai poate fi vorba 
de o soluție tripartită, atunci 
rămin posibile două variante :

a) o coaliție limitată (bipar
tită) ;

b) un guvern minoritar.
Ideea coaliției limitate ar fi 

realizabilă. Social-creștinii sint 
dispuși să împartă puterea cu 
socialiștii. Dar aceștia nu do
resc să revină pe băncile gu
vernamentale cu prețul renun
țării la programul lor. După 
cum se observa la Bruxelles, 
socialiștii au cunoscut o radica
lizare a poziției în problemele 
fundamentale. Deplasarea spre 
stingă îi îndepărtează și mai 
mult de social-creștini. Armoni
zarea opțiunilor nu se anunță 
lesnicioasă. Iar această armo
nizare este condiționată de răs
punsul la întrebarea esențială : 
socialiștii vor prefera „cura de 
opoziție" sau vor accepta să re
devină partid guvernamental 7 
Două tendințe se infruntă in in
teriorul partidului socialist și 
este greu de prevăzut dacă a- 
depții „curei de opoziție" vor 
izbuti sau nu să-i convingă pe 
exponenții celuilalt punct de 
vedere. Deocamdată, precum 
aflăm din LE MONDE, socia
liștii au afirmat că programul 
elaborat de Tindemans este 
„foarte vag".

Ar mai fi și o variantă de 
guvernare a social-creștinilor 
împreună cu liberalii. Social- 
creștinii ar prefera să evite, 
totuși, o accentuare a alunecă
rii spre dreapta. Se va resemna,

in final. Tindemans să formeze 
o echipă miner itsră ? Nn-i ex
clus. In prezent, destule gu
verne din Europa occidentală 
există pe • asemenea bază. Vn 
guvern minoritar înseamnă, to
tuși. un provizorat eu scadentă 
incertă, o fragilitate care limi
tează drastic posibilitatea acțiu
nii eficiente. Or, Tindemans 
declara : „Doresc să constitui 
un guvern stabil care să con
ducă țara in următorii patru 
ani".

Intre timp, problemele acute 
se aglomerează. Pe prim plan 
se află inflația și efectele ei. 
Criza petrolieră a dus la un 
conflict intre companiile care 
alimentează piața belgiană șl 
guvernul de la Bruxelles. Com
paniile cer creșterea prețului 
petrolului. După refuzul inițial 
(dictat, probabil, și de momen
tul electoral) miniștrii guvernu
lui demisionai- s-au reintilnit 
(făcind abstracție de adversită
țile amplificate in bătălia ale
gerilor) pentru a accepta o 
creștere de prețuri dar în pro
porții mai reduse decit cele ce
rute de companiile care ame
nință să paralizeze economia 
prin încetarea livrărilor.

Noul parlament, rezultat din 
scrutinul anticipat, s-a întrunit. 
Pentru prima oară ședința Ca
merei a fost prezidată de un 
deputat comunist in calitate de 
decan de vîrstă. Reporterii 
semnalau că 158 deputați au 
aparținut și vechiului parlament, 
obținind reînnoirea mandatelor 
lor. Contingentul noilor aleși 
este puternic : 54. Criza guver
namentală și dificultățile ei au 
eclipsat, insă, debutul parla
mentar.

EUGENTU OBREA

Reuniunea reprezentan
ților unor partide comu
niste din Europa occi

dentală
SÎMBĂTĂ DUPĂ-AMIAZĂ 

s-a desfășurat la Lyon o intîl- 
nire publică organizată de par
tide comuniste și muncitorești 
din Europa occidentală. avind 
ta temă — comuniștii in fața 
situației economice, politice și 
sociale din țările vest-europene. 
Intilnirea a avui loc sub semnul 
unei largi unități de acțiune a 
forțelor populare din Europa 
occidentală și a reunit peste 
zece mii de oameni ai muncii 
din numeroase regiuni ale Fran
ței, precum și delegații din alte 
țări vest-europene.

Huynh Tan Phat, președin
tele Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, a adre
sat Conferinței internaționa
le pentru aplicarea Acordu
lui de la Paris asupra Viet
namului un mesaj, in care 
exprimă sentimentele de 
gratitudine ale G.R.P. șl ale 
populației sud-vietnameze 
pentru sprijinul acordat pe 
plan internațional cauzei 
drepte a poporului vietna
mez. Mesajul exprimă, tot
odată, convingerea că lucră
rile conferinței vor contribui 
la dejucarea manevrelor și 
acțiunilor contrare drepturi
lor legitime ale populației 
sud-vietnameze și vor repre
zenta, astfel, un aport major 
la cauza respectării prevede
rilor Acordului de la Paris.

O. Z. N. pe peliculă
La 23 martie, un obiect zburător neidentificat a fost filmat 

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

Această secvență a trecerii unui O.Z.N. pe cerul localității 
Thillot (estul Franței), este Prima înregistrată vreodată pe o pe
liculă cinematografică. Se subliniază că, pînă acum, au fost 
realizate doar fotografii de „O.Z.N.“-uri, deseori numai din in- 
timplare, așa cum a fost cazul și cu „farfuria Concorde" foto
grafiată in timpul eclipsei solare de la 30 iunie 1973, de la 
bordul supersonicului franco-britanic, deasupra Ciadului.

Pentru prima oară, telespectatorii francezi au putut urmări 
in culori, vineri seară, pe micile lor ecrane, apariția, evoluția 
și dispariția unui punct luminos de formă rotundă, apoi eliptică, 
deasupra unui peisaj din muncii Vosgi. A fost, oare, acesta 
„un obiect zburător neidentificat", așa cum afirmă Pierre 
Guerin, astrofizician francez și partizan Înflăcărat al teoriei 
existenței farfuriilor zburătoare 7

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Autobuzul București — Nitra- 
monia Făgăraș 3—1 ; Minerul 
Motru — Gaz metan Mediaș 
2—1 ; Flacăra Moreni — Metrom 
Brașov 0—0 ; Carpați Brașov — 
Dunărea Giurgiu 0—0 ; Tracto
rul Brașov — Dinamo Slatina
1— 0 ; C.S. Rîmnicu Vîlcea — 
Electroputere Craiova 1—0 ; Ș.N. 
Oltenița — Progresul București 
0—1 ; Șoimii Sibiu — C.S. Tîrgo- 
viște 4—0 ; Metalul Drobeta — 
Metalul București 2—1.

In clasament conduce C.S. 
Rimnicu Vilcea cu 29 puncte, 
urmată de Șoimii Sibiu cu 28 
puncte.

SERIA III
Minerul Baia Mare — C.F.R. 

Timișoara 3—0 ; Corvinul Hune
doara — Olimpia Oradea 0—0 ; 
Minerul Cavnic — Metalurgistul 
Cugir 2—1 ; U.M. Timișoara — 
Vulturii Lugoj 0—0 ; Textila O- 
dorhei — Unirea Arad 0—0 ; 
Mureșul Deva — Industria sîr- 
mei C. Turzii 1—0 ; Minerul A- 
nina — Arieșul Turda 2—1 ; F.C. 
Bihor — Olimpia Satu-Mare
2— 0 ; Victoria Cărei — Gloria 
Bistrița 2—0.

Olimpia Satu-Mare continuă 
să conducă în clasament, cu 28 
puncte, urmată de F.C. Bihor cu 
26 puncte.

• BOX:

„Criteriul 
tineretului"

Sala sporturilor din Galați a 
găzduit gala finală a celei de-a 
5-a ediții a competiției pugilis
tice „Criteriul tineretului", ur
mărită cu interes de numeroși 
spectatori. Iată numele boxerilor 
care au cucerit medaliile de 
aur : Paul Dragu (Steaua, b.p. 
pe Rușit Duran — Voința Con
stanța), Niță Robu (Progresul 
Brăila b.p. pe I. Gheorghe — 
Brăila), A. Turcitu (Craiova b.p. 
pe T. Tudor — Ploiești), G. Flo
rian (Craiova b.p. pe V. Sîrbu — 
Brașov), Carol Hajnal (Salonta 
b.p. pe Mihai Hoza — Timișoa
ra), Damian Cimpoieșu (Brașov 
b.p. pe I. Turță — București), 
Costache Ciochină (Brăila b.p. 
pe Paul Popp — Baia Mare), 
Aurel Stana (Timișoara b.p. pe 
Gr. Sasu — Suceava), Simon 
Mircea (București b. ab. pe Ion 
Ștefănescu — Cluj), șl Costică 
Daftonoiu (Brăila b. ab. de G. 
Axente — Galați).

I. BALAURE

Cele opt reprezentative care 
s-au întrecut la Ljubljana, In 
cadrul grupei B a campionatelor 
mondiale de hochei pe gheață, 
au pus punct „ostilităților". 
Echipa României a ocupat, în fi
nal, modestul loc VI, adică po
ziția care o scutește, la limită, 
de retrogradare. Diagrama evo
luției ei de-a lungul celor 
șapte etape este următoarea : 
7—2—1—4—30—29=5 puncte.
Doar două victorii, obținute în 
fața formațiilor Norvegiei și 
Austriei — cele mai slabe — 
care, de altfel, au și retrogra
dat... Ultima apariție pe gheață a 
hocheiștilor noștri, aceea care ar 
fi putut să-i lanseze pe poziția 
a IV-a în caz de victorie, s-a 
încheiat cu un eșec : 4—6 (2—2, 
1—0, 1—4) în meciul cu Japonia. 
Nu ne propunem o analiză a 
comportării necorespunzătoare 
a sportivilor care ne-au repre
zentat și care, la plecare, ne pro-

• HANDBAL

miseseră un minim loo IV dîn- 
du-ne să înțelegem că. din mo
destie, nu vizează direct treapta 
a treia a podiumului... Această 
„radiografie" va avea loc, fără 
îndoială ; nu se știe ce va scoa
te ea în evidentă fiindcă s-au 
mai făcut asemenea operații- 
Sugerăm specialiștilor noștri în 
hochei, aproximativ următoarele 
evaluări ale meciurilor : Cu 
Olanda (5—7) 7 Aveau în echipă 
5—6 canadieni... Cu R.F.G. (3— 
6) 7 Acești adversari abia re
trogradaseră din „A“, aveau, fi
rește. experiență superioară... 
Cu S.U-A. (1—5) 7 Școala ame
ricană de hochei, se-nțelege... 
Cu Japonia (4—6) 7 O șansă ne
fericită, Netedu n-a fost în for
mă... Cu Iugoslavia (3—3)7 Re
zultat bun. contra gazdelor... Cu 
Norvegia (4—1), sau Austria (10 
—1) 7 Victorii! Are cineva ceva 
de spus 7

VIOREL RABA

Debut promifător
Echipele (feminine și mascu

line) de handbal din primul eșa
lon au susținut, ieri, primele 
jocuri oficiale din noua stagiu
ne în aer liber, oferind dispute 
dirze și echilibrate, încheiate, 
în majoritatea lor, cu scoruri 
strînse. Pe stadionul „Tineretu
lui" din Capitală, un număr 
mare de spectatori a urmărit 
confruntarea dintre campioana 
feminină I.E.F.S. și Voința O- 
florhei, în care victoria a reve
nit studentelor, cu 11—8 (6—4), 
lupă o întrecere plăcută, cu ac
țiuni dinamice la ambele porți. 
Universitatea București a primit 
o replică dîrză din partea Con-

• RUGBI

fecției București, cu care a ter
minat la egalitate, 9—9. Derbiul 
feminin timișorean, Universita
tea—Constructorul a fost cîști- 
gat, la limită, cu 13—12 de pri
ma formație. C.S.M. Sibiu a ce
dat, pe teren propriu, cu 4—10, 
în fața Textilei Buhuși.

în etapa inaugurală a campio
natului masculin s-au înregis
trat următoarele rezultate : 
Știința Bacău—Dinamo Bucu
rești 13—14, Minaur Baia Mare— 
Politehnica Timișoara 20—17, 
A.S.A. Tirgu Mureș—Steaua 
9-22.

M. L.

Steaua pe primul loc 
la încheierea turului

Prima parte a campionatului 
a luat sfîrșit cu desfășurarea ul
timei etape. în Capitală pe te
ren propriu, campioana țării, 
Steaua întilnind pe Rulmentul 
Birlad a dispus de aceasta cu 
scorul de 28—8. Un rezultat 
care, după ocaziile avute de ste- 
liști, putea fi mai categoric. Jo
cul, în general a plăcut, bîrlă- 
denii realizînd cele două încer
cări pe tot atîtea greșeli ale 
militarilor. Pe stadionul Gloria, 
un cuplaj interesant : Dinamo 
s-a reabilitat după o suită de 
insuccese ciștigind net în fața 
C.S.M. Sibiu cu scorul de 13—3,

iar Gloria, după un joc pe care 
ar fi trebuit să-1 cîștige a 
pierdut la limită în fața 
Farului : 0—4. Alte rezultate din 
țară : Agronomia Cluj—Vulcan 
6—0, Știința Fetroșeni—Univer
sitatea Timișoara 0—3 ; Politeh
nica Iași—Grivlța roșie. 0—3 j 
După acest joc grivițenii ocu
pă locul al II-lea în clasament, 
la egalitate de puncte — 33 — cu 
Steaua, dar cu un esaveraj mai 
mic. Partida Chimia Năvodari— 
Sportul studențesc a fost amt- 
nată.

G. FL.
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PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI: Patria (ora 9.30 ;
Central (orele 9.15; 11.30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30); Volga (orele 0; 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15)

UN COMISAR ACUZĂ: Patria 
— Gala filmului românesc — o- 
ra 19.30; Gloria — Gala filmului 
românesc — ora 18.

LE MANS: București (orele 8.30; 
11: 13,15; 16; 18.30; 21); Grivita (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Modern (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30).

ȚARUL IVAN ÎȘI SCHIMBĂ 
PROFESIUNEA: Victoria (orele 9; 
1115; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

BĂRBAȚI FĂFĂ OCUPAȚIE: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20.30).

CIDUL: Scala (orele 9; 12.45:
16 30 ; 20,15); Melodia (orele 8; 
12,30; 16; 19.30).

PĂCALĂ: Excelsior (orele 9; 
12.30; 16: 19.30); Capitol (oreie 
9 30; 12,30; 17; 20); Aurora (orele 
8; 11.30; 14; 16,45; 19,45); BuzeșU 
(orele 9; 12.30; 16; 19,30).

RIO LOBO: Luceafărul (orele 
8.30; 11; 13.30: 16; 18,30; 21); Fes
tival (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21); Favorit (orele 9; 11.15; 13,30; 
15 45; 18,15; 21.45).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ; Uni
rea (orele 15.45; 18; 20,15); Moși
lor (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20.30).

CEA MAI FRUMOASĂ SEARĂ 
DIN VIAȚA MEA: Flamura (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Drumul Sării (orele 16; 18; 
20)

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Doina (orele 12.45; 15; 17,30; 19.45); 
Lira (orele 15.30; 18; 20.15).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (orele 9,45; 11.15).

PROPRIETARII: Munca (orele
16: 18: 20).

MOARA CU NOROC: Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20.15).

CINTECUL NORVEGIEI; Bucegi 
(orele 16; 19.15).

NU TRIȘA. DRAGĂ: Cringașl 
(orele 16; 18.15).

AURUL NEGRU DIN OKLA
HOMA: Dada (orele 9; 11.15:
13.30: 16: 18.15: 20.30).

PRINȚUL BOB: Popular (orele 
15.30; 18; 20,15).

FANTASTICA AVENTURĂ A 
LUI „NEPTUN": Giulești (orele 
15.30; 18: 20.15): Flacăra (orele 9; 
11.15; 13.30: 15,45; 18: 20,15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP: Arta 
(orele 15.30; 18; 20,15)

MARELE VALS: Ferentari (o- 
rele 16; 19.15).

DINCOLO DE NISIPURI: Vitan 
(orele 15.30; 18; 20.15).

TORA, TOR A, TORA: Cotrocenl; 
(orele 16; 19).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15); 
Progresul (orele 15,30; 18; 20.15).

INSULA MISTERIOASA: F1O-
reasca (orele 15.30; 13; 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI: Pacea (orele 11: 15.30: 19).

FLUTURII SINT LIBERI: RahO- 
va (orele 15,30; 18; 20,15).

BUNĂ SEARA DOAMNĂ CAMP
BELL: înfrățirea (orele 15,30; 18; 
20.15).

TONG CALUL LUI BUDA (ora 
14,30); ZBOARĂ COCORII (ora 
16 30) : CĂLĂTORIILE LUI SUL
LIVAN (ora 18,45): rulează la Ci
nemateca ..Union".

PROGRAMUL III
9,00 — Știri; 9.05 — Incognito — 

program de varietăți muzicale ;

9.55 — Melodia zilei. Liberi azi
trăim, de Florin Comișel; 10.00 — 
Clubul adolescenților; 11,00 —
Cronica ideilor: Marxismul șl cer
cetarea viitorului; 11,10 — Profil 
pe portativ; Ana Pacatluș; 11.30 — 
Simfonletta de Mircea Basarab; 
12,00 — Știri; 12.05 — Din disco- 
grafia lirică a marilor dirijori ;
12.55 — Melodia zilei: 13.00 —
închiderea emisiunii de diminea
ță; 17.00 — Știrile după-amlezii ; 
17.05 — Alo, Radio! muzică ușoa
ră la cererea ascultătorilor; 18,00 
— Șapte zile, șapte arte: Literatu
ră; 18.10 — Lucrări de cameră;
18.55 — Melodia zilei; 19,00 — în 
direct., de la Muzeul satului din 
Cluj; 19,30 _ Știri; 19,35 — Casa 
de discuri „Deutsche gramophon": 
20.00 — Munca — Izvor de bucu
rie șl Împliniri: Din tată-n fiu ;

20,30 — Arii șl duete din opere ; 
21,00 — Radiotonorama. Astă sea
ră Interprețl de muzică ușoară ; 
22.00 — Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport; 22,30 — Melodia 
zilei; 22.35 — Vedete ale muzicii 
ușoare: 23.15 — Poetica: Nicolae 
Gr. Mărășeanu; 23,20 — Fragmen
te din opereta Ana Lugojana ; 
23,55—24.00 — Ultimele știri.

PROGRAMUL I

16.30 — Emisiune în limba ma
ghiară ; 19,00 — Muzică populară 
oltenească interpretată de Ioana

Cristea ; 19,15 — Publicitate ; 19.20
— 1001 de seri ; 19,30 — Telejurnal ;
20,00 — Reportaj TV. : Meridiane 
ale inteligenței ; 20,20 — Publicita
te ; 20,25 — Istoria operetei in 
personaje ; 20.45 — Film serial de
desene animate : 21,30 — Revista 
llterar-artistică TV. : Cine ride la 
urmă „ cade singur tn ea ! ; 22.15
— 24 de ore.

PROGRAMUL H

17,30 — Telex ; 17.35 — Album 
coral ; 17,45 — Virstele peliculei. 
Magazin de cultură cinematogra
fică. Ediție specială. Western — 
pro sau contra ; 19,20 — 1001 de 
seri ; 19.30 — Telejurnal ; 20,00 —
Film serial pentru copii : CO
MOARA DIN 13 CASE (reluare) ;
20,30 — Viața economică a Capita
lei ; 20.50 — Singură... într-un stu
dio ; Ann Christie. Film muzical 
realizat de televiziunea belgiană ; 
21.10 — Muzica românească
ta contemporaneitate. Sinteze:

Muzica programatică ; 21.40 — Ba
ladă pentru acest pămînt. Șapte 
scări sau cum se mal poate ajun
ge la Piatra Mare ; 21.55 — Gala 
maeștrilor ; Emilia Petrescu.

Teatrul Național (Sala Studio) : 
RECITAL DE VERSURI — Irina 
Răchițeanu: „SĂ NE FACEM
DARURI" — ora 19; Teatrul Na- 
țional-Craiova (La Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" — Schitu 
Măgureanu): LOCUL TĂU SUB 
SOARE — ora 19.30; Teatrul Giu
lești (Sala Studio 74): NĂPASTA 
— ora 19; Teatrul ,.C. Tănase" 
(Sala Savoy): PARDON... SCU
ZAȚI... BONSOAB — ora 19.30 ; 
Teatrul „A. Davila" Pitești (la 
Sala Comedia a Teatrului Națio
nal): FATA BUNĂ DIN CER — 
ora 20.
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