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ÎN PREZENȚA PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA, NICOLAE CEAUȘESCU,

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU

IERI A AVUT LOC SEDINT1 ’ INAUGURALĂ • Senatorul american Edward Kennedy

A
A SESIUNII DE PRIMĂVARĂ
UNIUNII INTERPARLAMENTARE

REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA DES
FĂȘOARĂ O LARGA ACTIVITATE INTERNA
ȚIONALĂ, ACȚIONEAZĂ DIN TOATE PU
TERILE PENTRU ACCELERAREA PROCESE
LOR POZITIVE CARE AU LOC PE ARENA 
MONDIALĂ, PENTRU PROMOVAREA NOI
LOR PRINCIPII DE RELAȚII DINTRE STATE, 
PENTRU TRIUMFUL COLABORĂRII Șl 
PRIETENIEI INTRE TOATE POPOARELE 
LUMII. CA ȚARĂ SOCIAUSTĂ, ROMÂNIA 
DEZVOLTĂ CONTINUU RELAȚII DE PRIE
TENIE, ALIANȚĂ Șl COLABORARE CU TOATE 
STATELE CARE EDIFICA NOUA ORINDUIRE 
SOCIALĂ TOTODATĂ, AMPLIFICĂM PER
MANENT COLABORAREA CU POPOARELE 
CARE PĂȘESC PE CALEA DEZVOLTĂRII ECO- 
NOMICO-SOCIALE INDEPENDENTE, PRO
MOVĂM RAPORTURI TOT MAI LARGI CU 
TOATE ȚĂRILE LUMII, FĂRĂ DEOSEBIRE DE 
ORÎNDUIRE SOCIALĂ.

NICOLAE CEAUȘESCU

Kennedy 
tțîa de a 

se refatErt. cu președm.tele

ttnua discuțiile rodnice avute 
cu prilejul vizite: șefului sta
tului român în S.U.A.

în cursul întrevederii 
fost abordate probleme ale 
La'.;.:

re.
expr
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sa

dintre România
S.U-A_ constatîndu-se cu 

evoluția lor pozitivă 
‘ imii ani. S-a

tisfacție 
îndeosebi în ul 
exprimat dorința reciprocă de 
a acționa in continuare pentru

dezvoltarea colaborării și în- 
-.eleser-.i dintre cele două sta
te, pentru apropierea și prie
tenia dintre popoarele român 
ș: american. în acest context 
a fost relevat rolul pe care il 
au în promovarea acestor 

contactele directe între
oamenii politici, precum și în
tre reprezentanți ai cercurilor 
economice, ai vieții culturale 
și științifice din cele două țări.

A avut loc, de asemenea, 
un schimb de vederi asupra„ 
unui cerc larg de probleme 
ale vieții internaționale. In a- 
cest cadru s-a subliniat cu sa
tisfacție îmbunătățirea clima
tului politic în lume și s-a re
levat necesitatea consolidării 
cursului spre destindere, prin 
promovarea unor relații noi

între state, bazate pe echitate 
și deplina egalitate în drep
turi, care să corespundă aspi
rațiilor legitime de pace, pro
gres și bunăstare ale tuturor 
națiunilor lumii.

în aceeași zi, tovarășa Elena 
Ceaușescu a avut o întreve
dere prietenească cu soția se
natorului american, doamna 
Joan Kennedy.

Președintele 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu 
apoi la dejun pe
Edward Kennedy și soția sa, 
Joan Kennedy.

Convorbirile și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

Ni eolae 
tovarășa 

au reținut 
senatorul

• Șeful delegației egiptene la lucrările
Uniunii Interparlamentare

Cuvîntarea președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU Xweiae Cesașesra. 1* *-

Doamnelor și domnilor, 
Onorată asistență. 
Stimați tovarăși,

Doresc să încep prin a vă 
adresa un salut cordial dumnea
voastră, participanților la lucră
rile sesiunii de primăvară a 
Uniunii Interparlamentare, per
sonalități marcante ale vieții 
politice din peste 60 de țări ale 
lumii, și să-mi exprim satisfac
ția că România găzduiește a- 
ceastă importantă reuniune in
ternațională. Fără îndoială că 
lucrările sesiunii, care abordea
ză probleme majore ale situației 
politice internaționale actuale, 
vor contribui la mai buna cu
noaștere reciprocă, Ia dezvol
tarea contactelor și a relațiilor 
dintre parlamente, dintre fac
torii politici ai țărilor partici
pante, la progresul eforturilor 
generale pentru instaurarea pe 
planeta noastră a unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Reuniunea dumneavoastră își 
propune să dezbată probleme 
de importanță capitală pentru 
așezarea relațiilor dintre state 
pe baze noi, pentru lichidarea 
vechii politici de dominație si 
dictat, de amestec în treburile 
interne ale altor state, a colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru impulsionarea luptei 
de eliberare națională a po
poarelor și respectarea dreptu
lui sacru al fiecărei națiuni de 
a-și hotărî singură destinele. 
Abordarea unui asemenea larg 
cerc de probleme de către acest 
important for politic interna
țional va putea neîndoios aduce 
o contribuție prețioasă la unirea 
eforturilor popoarelor, ale for
țelor inaintate de pretutindeni 
în vederea afirmării în lume a 
unei politici noi, de egalitate și 
respect reciproc între națiuni, 
de pace și colaborare între 
state.

O importanță deosebită are 
faptul că sesiunea reunește 
parlamentari din țări cu orin- 
duiri sociale diferite, reprezen- 
tînd opinia publică de pretutin
deni, năzuințele tuturor po
poarelor de a pune cu hotărire 
capăt vechii politici, de a 
inaugura o eră nouă a relați
ilor interstatale, bazate pe prin
cipii de egalitate și democrati
ce. Subliniez in mod deosebit 
aceasta pornind de la faptul că 
in condițiile de astăzi opinia 
publică și reprezentanții ci, 

masele largi populare din toate 
țările joacă un rol tot mai mare 
in determinarea evoluției politi
ce mondiale, in promovarea 
păcii și colaborării. Tocmai ca 
rezultat al intensificării activi
tății politice în viața internațio
nală a maselor populare, a 
afirmării tot mai puternice a 
voinței popoarelor de a se dez
volta liber și nestinjenit, în lu
mea de astăzi s-au produs și se 
produc profunde transformări 
revoluționare, sociale și națio
nale. mari mutații în raportul 
de forțe mondial, au loc o se
rie de procese pozitive in 
direcția destinderii și colabo
rării.

O expresie elocventă a acestor 
tendințe noi o constituie faptul 
că în ultimii ani au fost solu
ționate un șir de probleme ce 
afectau în mod grav pacea și 
securitatea planetei, s-au inten
sificat contactele și tratativele 
dintre state, s-a amplificat 
colaborarea între națiuni. O 
semnificație deosebită are,. in 
acest sens, de asemenea, tre
cerea la înfăptuirea dezideratu
lui securității europene, reali
zarea de pași concreți în direc
ția normalizării raporturilor 
dintre statele continentului 
nostru, începerea și desfășurarea 
conferinței general-europene.

In același timp însă, trebuie 
să constatăm că în lume mai 
sint forțe politice interesate să 
perpetueze vechea politică de 
inegalitate, dominație și dictat, 
de agresiune și război, să frîne- 
ze și să tragă inapoi procesul 
destinderii si păcii, al înțelege
rii și colaborării dintre toate 
popoarele. Aceasta face necesa
ră continuarea cu și mai mare 
fermitate și consecventă a 
eforturilor depuse de forțele 
democratice, de toate popoarele 
împotriva încercărilor de reedi
tare a spiritului „războiului 
rece" pentru normalizarea în
tregului climat internațional.

Pornind de Ia aceste consi
derente, Republica Socialistă 
România desfășoară o largă 
activitate internațională, acțio
nează din toate puterile pentru 
accelerarea proceselor pozitive 
care au loc pe arena mondială, 
pentru promovarea noilor prin
cipii de relații dintre state, 
pentru triumful colaborării și 
prieteniei între toate popoarele 
lumii. Ca tară socialistă. Româ
nia dezvoltă continuu relații de 

prietenie, alianță și colaborare 
cu toate sutele care ediției 
noua orinduire socială. Totoda
tă, amplificăm permanent co
laborarea cu popoarele care 
pășesc pe calea dezvoltării eco- 
nomieo-sociale independente, 
promovăm raporturi tot mai 
largi cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orinduire socială. 
In cadrul contactelor frecvente 
pe care le avem cu conducătorii 
și reprezentanții unui număr 
mare de state, milităm activ 
pentru soluționarea problemelor 
care confruntă omenirea con
temporană in interesul tuturor 
statelor și popoarelor, al respec
tării dreptului lor de a fi pe 
deplin libere și suverane. In 
ultimii ani, Republica Socialistă 
România a semnat importante 
documente de stat — Tratate. 
Declarații comune și Acorduri 
— cu numeroase țări ale lumii, 
mari și mici, de pe toate conti
nentele, în care este exprimată 
hotărirea reciprocă de a înte
meia relațiile bilaterale pe 
principiile egalității și respec
tului mutual, și, in același timp, 
de a acționa pentru întronarea 
unor norme noi, democratice in 
întreaga viață internațională. 
Punem la baza relațiilor noas
tre cu celelalte state principiile 
independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
eliminarea forței și amenințării 
cu forța ca mijloc de rezolvare a 
diferendelor și litigiilor, respec
tarea dreptului sacru al fiecărei 
națiuni de a-și decide de sine 
stătător calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale, de a fi stăpină 
pe destinele sale. Considerăm 
că numai pe baza acestor prin
cipii și norme se poate asigura 
o colaborare neîngrădită între 
toate statele. în interesul fiecă
ruia în parte și al cauzei pro
gresului șl civilizației umane in 
ansamblu, se poate evita izbuc
nirea unei noi conflagrații 
mondiale, se poate clădi o lume 
a păcii și prieteniei.

Unul din obiectivele de prim 
ordin ale politicii externe 
românești este participarea ac
tivă la înfăptuirea securității 
pe continentul european. Dat 
fiind marele potențial material 
și spiritual de care dispune 
Europa, precum și faptul că

(Continuare în pag. a IlI-a)

ȘEDINȚA INAUGURALA

La cereoceia deschiderii au 
luat parte uzvarâșri E-*r;i 3oc- 
r-aras. Gbeoegbe Cioară. Em_. 
D.' âțăr*seu Macea Vi * w
Gbeocche Pazâ. Dumr.ru Po
pescu. Gheorgb» RăduLesc — 
Stefan Voc.ec. Comei Burzeă. 
M;har Dalea. Stefan Andree

De asemenea, au fost, pre
zent: v.ceprețeeir.;: ai Maru 

PRIMIREA LA PREȘEDINTELE REPUBLICII
a membrilor Comitetului Executiv al Uniunii Interparlamentare

le-ț.- Xațiocale. secretarul 
Cm 1 ’ ihi de Stat, ministrul 
afaeerJoe externe, membri ai 
CoBsifruiz de Stat, președinți 
1 «Otsutor permanente ale 
Mar. Adczâri Xapocaie. repre- 
aentaați ai vieții publice din

Zkau de față șefi ai misiuni - 
. *r dîp&xnatice acreditați la 
BtKxxeșri.

Snsmd Ia Palatul Marii Adu- 
-ir; Naționale. președintele Re- 
potir. a fost salutat cu cordia- 
■tate de președintele ad-inte-

tCovfznMre in pag. a Ill-a)

Marți după-amiază. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe deputatul Mahmoud 
Abou-Wafia. șeful delegației e- 
giptene la sesiunea Uniunii In
terparlamentare. membru al 
Consiliului Interparlamentar.
' La întrevedere a fost de față 
Osman Assal, ambasadorul Repu
blic;; Arabe Egipt la București.

Oaspetele a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu un cald 
salut din partea președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, a poporului egiptean, îm
preună cu admirația sa față de 
personalitatea șefului statului 
român. 

Mulțumind. președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat să 
se. transmită președintelui An
war Sadat un cordial salut prie
tenesc, precum și urări de pace

și prosperitate poporului egip
tean.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și deputatul Mahmoud Abou- 
Wafia au avut, apoi, o convor
bire cordială, în cursul căreia 
au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor bila
terale. Cu acest prilej, s-a dat 
o deosebită apreciere raporturi
lor de prietenie și cooperare sta
tornicite intre țările și popoarele 
noastre, raporturi care, spre sa
tisfacția ambelor părți, se ex
tind pe multiple planuri, în spi
ritul, convorbirilor și înțelegeri
lor convenite între . președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar Sa
dat. A fost exprimată dorința 
comună'de a se pune in valoare, 
într-o măsură și mai mare, po
sibilitățile existente pentru in- 
terlsificârea și diversificarea în

7 

continuare a conlucrării reci
proce, în interesul celor două 
popoare, al cauzei generale a 
păcii și colaborării internațio
nale.

Totodată, au fost discutate as
pecte actuale ale vieții interna
ționale. îndeosebi cele referitoa
re la situația din Orientul Mij
lociu. Oaspetele a relevat acțiu
nile pozitive întreprinse de 
România, personal de președin
tele Nicolae Ceaușescu, în di
recția soluționării politice a pro
blemelor care confruntă zona 
Orientului Mijlociu, in confor
mitate cu interesele legitime ale 
popoarelor din această regiune, 
în folosul păcii și destinderii in 
lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Dumr.ru
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ÎN BĂTĂLIA PENTRU ROADELE ACESTUI AN

REZERVELE DE APĂ SĂ FIE
FOLOSITE LA MAXIMUM!

La ferma nr. 6 a l.A.S. Mihăilești, ogoarele însămînțate cu cartofi primesc apă din belșug.
La C.A.P. Eptrtfti, I?**, jtaw «Ml «pi att

Zilele vacanței
zile de muncă

CU INIMA Șl FAPTA 
ALĂTURI DE PĂRINȚI

TELEORMAN: PreZSnța
tinerilor e necesară

In ultimele zile majoritatea 
acțiunilor de muncă patriotică 
ale tineretului au avut teren de 
desfășurare pe ogoare la uda
rea culturilor. Mari concentrări 
de tineri la activități cu aseme
nea caracter am întilnit și in 
județul Teleorman. La cele două 
unități C.A.P. din comuna Țigă
nești. de exemplu, tinerii de 
la cooperativa de consum, ele
vii. împreună cu personalul ad
ministrativ al C.A.P.. au parti
cipat la udarea pomilor, a car
tofilor și a legumelor din gră
dina de zarzavat cărind apa eu 
gălețile. Ca să nu mai amintim 
că elevii școlii de 8 ani au cel 
mai îngrijit lot și cea mai fru
moasă curte, un adevărat parc. 
Printre alte acțiuni ei au par
ticipat împreună cu uteciștii din 
comună Ia lucrările de îndigui
re a riului Vedea pe o lungime 
de circa 1 000 metri.

La Brinceni cei 267 de ute- 
ciști au luat in ..antrepriză" toți 
pomii ți spațiile verzi de pe 
raza comunei. Acțiunea este di
namizată de cele 37 de fete ale 
secției covoare. De la secreta
rul comitetului comunal U.T.C.. 
Stelian Cristol. am obținut si 
numele celor mai harnice: Ioa
na Petrică, Iulica Barbu. Elena 
Voicu. Aurelia Gheorghe.

Un adevărat spectacol al mun
cii în campania apei ni-l oferă 
tinerii din Zimnieea. In urmă 
cu 4 zile ei au preluat această 
activitate mult mai organizat și 
mai intens. In fiecare zi organi
zațiile U.T.C. din oraș au de
semnat cite 300 de tineri Ia u- 
darea culturilor în raza celor

trei unități C.A.P. și l.A.S. La 
C.A.P. Zimnieea, ei au adus apa 
pe cele 97 hectare semănate cu 
cartofi. La C.A.P. „Partizanul 
roșu" și „Dunărea" au acordat 
prioritate culturilor de ceapă (10 
hectare), și mazăre (30 hec
tare), iar la I.A.S., viței de 
vie. De la cisterne sau direct 
de la canalele de irigații cură
țate tot de ei mai înainte, cu 
găleți și tot ce au avut la in- 
demină. organizați pe echipe, au 
transportat apa in diverse punc
te de lucru unde plantele aveau 
nevoie de ea. De Ia Gheorghe 
Tudose, secretarul comitetului o- 
rășenesc U.T.C., aflăm in plus 
că pentru fiecare organizație au 
fost fixate puncte de lucru cu 
responsabilități precise. Toți 
știu ce au de făcut fără să li 
se spună in fiecare zi. In para
lel, se continuă plantarea puie- 
ților de plopi și salcimi.

Am reținut in mod deosebit 
aportul organizațiilor U.T.C. ți 
al tinerilor de Ia Fabrica mix
tă de industrie locală. între
prinderea de panglici. Caapcra- 
ția meșteșugărească, liceal tea- 
retic și cele 3 școli generale.

Am surprins doar eiteva in
stantanee. Ele vor deveni obiș
nuite pretutindeni in județul 
Teleorman, ne asigură tovarășul 
Paul Manole. prim secretar al 
comitetului județean U.T.C-, de
oarece tinerii și-au stabilit zil
nic acțiuni de acest fel in sec
toarele legumicol, pomicol, cul
tura mare in primul riad.

OVIDIU MARIAN 
VASILE RAVESCV

Condițiile de relief ale jude
țului Brașov permit amenajarea 
unor sisteme de irigații neeosti- 
sitoare, la indemina fiecărei 
unități agricole, datorită existen
ței multor ape de munte și a 
riurilor cu rigolă joasă care pot 
deveni prin simple operații de 
săpare a șanțurilor, adevărate 
canale de irigații.

în acest moment județul 
dispune de aproape 10.000 hec
tare de teren amenajat pentru 
a fi irigat. Pină in anul în curs, 
planul serviciului de amenajări 
locale din cadrul Oficiului de 
îmbunătățiri funciare ale jude
țului prevedea noi lucrări de 
irigații pe o suprafață de 400 
hectare. Au fost identificate in 
plus 200 hectare irigabile și po
sibilitatea de amenajare a incă 
alte 1 000.

Cu toate acestea și cu toate 
că lucrările de irigații constituie 
in această primăvară o preocu
pare de frunte a oamenilor din 
agricultură, in județul Brașov 
tot ce s-a amenajat in această 
săptămină se reduce la o sut* 
de hectare, realizate de două 
cooperative agricole fruntașe z 
Prejmer și Stupim. Sistemele 
vechi nici ele nu sint pose ia 
întregime in stare de fvacțtoca- 
re ți aceasta mai ales ein eatszȚ 
că utilajele exisrecte aa fost doar 
parțial reparate, multe coopera
tive au început de-atxa la sftr- 
șitul lumi martie să inrbese 
contracte ca S.MJU-ocfe pen
tru repararea agrega:e>tr oe

lor defecte, iar desfundarea ri
golelor existente și trasarea 
unor rigole noi. simple, cu a- 
jutoru! plugului au fost negli
jate in burtă parte.

Astfel, ia CJLP. Felioara dm 
3 arregate furev.tr-eazâ doar 
unu!, iar motopocatn este de
fectă. la CALP. Hăl
8 agregate sfat door * reparate.

BRAȘOV

UNII IRIGA IAR ALȚII PRIVESC CERUL

M de
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Anul trecut, cind arădenii 
au răi fi**** chemării „Fieca
re teeoiter al județului, un 
baa prxprietar. rospodar ți 
prudacătar socialist", purtă
tori cravatelor roșii au lan
sat și ei întrecerea „Cu ini
ma «i fapta alături de pă- 
riati". Inițiativa, pornită de 
la pionierii Școlii generale 
nr. 1# din Arad și de la cei 
ai Școlii generale din Fru- 
mușani a fost îmbrățișată de 
toate ede 130 de unități de 
pionieri din județ. In acest 
an obiectivele au rămas ace
leași: ridicarea calității în
vățăturii. economisirea com
bustibililor și curentului e- 
lectric. întreținerea străzilor, 
bazelor sportive și marcaje
lor turistice, creșterea pro
ducției cu 10 la sută în mi- 
crogospodării. valorificarea 
creației tehnice in fiecare 
grupă. In unele școli pionie
rii s-au organizat in echipe 
ooerative pentru lucrări de 
întreținere și operații curen
te. I-am vizitat pe autorii 
inițiativei de la Școala ge
nerală nr. 10 cu eiteva ora 
înainte de inceoerea vacan
ței. Sorina Subașa. din 
clasa a V-a A. coman- 
danta unității. ne spu
nea cu acest prilej că ..obiec
tivele au fost urmărite cu 
perseverentă și deși s-au în
registrat și accidente — doi 
corijenți — pină la finele a- 
rtu'.ui școlar situația se va

Îndrepta". Gelu Borțea, din 
aceeași clasă dorește să a- 
dauge obiectivelor asumate 
cu responsabilitate de pio
nieri un punct original: „Să 
lăsăm fiecare clasă la sfirși- 
tul anului școlar ca și cum 
ar fi gata pentru prima zi 
de școală".

Proiectele de vacanță sînt 
foarte atrăgătoare: o excursie 
pe Valea Oltului și Valea 
Prahovei, vizitarea Doftanei, 
amenajarea clubului elevi
lor. drumeții, muncă patrio
tică. Dealtfel, chiar în acea 
ultimă zi de școală pionierii 
munceau la amenajarea gră
dinii. la curățirea străzii. Tot 
aici trebuie să înregistrez la 
rugămintea pionierilor și u- 
teciștilor din clasa a VIII-a, 
sprijinul deosebit primit din 
partea organizației U.T.C. de 
la Fabrica de spirt și droj
die. care a dotat atelierul 
școlii cu uneltele necesare 
pentru lăcătușerie. în aceste 
zile pionierii Școlii generale 
nr. 10 și colegii lor de la ce
lelalte școli vor participa la 
diverse acțiuni de vacanță 
organizate în municipiu si 
județ. Ei sint însă hotărîți 
să dovedească și în ultimul 
trimestru prin îndeplinirea o- 
biectivelon stabilite că întîm- 
pină jubileul pionieriei cu 
realizări importante.

C. STANCULESCU

„Știți cit timp ii trebuie unui 
bob de sămință să ajungă mo
lid adevărat ? 50 de ani. O ju
mătate de secol".

Cei 29 de elevi de la Școala 
generală nr. 2 Vlăhița ascultă, 
cuvintele pădurarului Ion Kiss, 
de la Ocolul silvic Brădești, co- 
borind incet, Încet coasta go
lașă a muntelui. In urma lor, 
sub micile movile de sol proas
păt răscolit, germinează mira- 
bila sămință. O sămință minus
culă, sădită cu delicatețe în ma
teria fertilă, care va plesni în 
scurt timp, iar din pocnetul a- 
cesta imperceptibil, cufundat 
într-o prestigioasă tăcere, vor 
răsări primii lăstari ai conife
rului.

— Le-am spus într-o zi t e 
undeva in munți, nu departe de

30000 DE 
ARBORI 
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MUNCII PATRIOTICE

Pînă la ora prinzului cind am 
ajuns la Matca, județul Galați, 
toți tinerii din sat erau la cimp. 
„Sint la irigat și udat. Unii in 
solarii, alții la vie, ne spune to
varășul Constantin Concită pri
marul comunei. Vedeți acolo 
pe muchia dealului: acolo-s bă
ieții. Toți au cite o găleată in 
mină și udă via".

Am pornit spre solariile din 
perimetrul cooperativei agricole 
de producție „Calea nouă" tra- 
versînd mai întii o mică livadă. 
Pămintul umed de parcă ar fi 
plouat în urmă cu un ceas. In 
solarii lucrează 250 cooperatori, 
intre care mai mult de 150 ti
neri.

— în vara trecută, pe la o a- 
semenea oră ne plingeam de 
apă, ne spune tovarășul Ion 
Costea, șeful brigăzii din legu
micultura. Acum am barat calea 
piriului Corozel, și avem des
tulă.

Privim barajul despre care este 
vorba : o construcție, desigur 
improvizată. Dar dincoace de el. 
s-a adunat apa necesară culti
vării legumelor în bune condiții. 
A fost făcut repede prin mun
că voluntar patriotică, cu ajuto
rul forțelor pe care le-a mobi
lizat in grabă conducerea coope
rativei agricole și organizația 
U.T.C. ..Cind a fost gata și cind 
am văzut cum se adună apa. ne 
povestește Ion Catană. președin
tele cooperative: agricole, am 
hotărit să mai ridicăm un baraj 
mai sus. Organizațiile U.T.C 
i-au mobilizat din nou pe tineri 
Pe acesta l-am făcut mai ară

tos. mai trainic, am folosit ci
ment și plăci de beton. Termi- 
nindu-I și pe acesta și văzind 
că nu plouă am început cu tine
rii construirea celui de al treilea 
baraj. Așa ne-am asigurat o ca
pacitate de o jumătate de ntinoa 
de m.c de apă"

Poposim Ia al doilea baraj. 
Aici se muncește intens pentru 
asamblarea țevilor prin care 
apa va fi împinsă pe un platou 
de 150 hectare cultivate eu car
tofi. fasole, mazăre si furaje. La 
al treilea baraj aceeas. activita
te intensă. Se irigă culturile din 
apropiere, cartofi și varză, car 
oamenii de aici privesc dealul 
din față plin cu viță de vie și 
speră că nu peste mult timp 
vor putea urca apa ca pină acum 
pe creasta înălțimilor dominate 
acum de un șir de care pline 
cu sacale. Printre cei care nu
tresc acest vis și muncesc să-1 
împlinească sint și tinerii Marin 
Udriș. Tache Melinte. Marin 
Stoica și Uie Gri gore, secretar 
al organizației U.T.C.. sufletul 
multor acțiuni recente.

— Acum ne concentrăm aten
ția. ne spune președintele 
C.A.P.. spre descoperirea de noi 
surse de apă. Am identificat mai 
multe izvoare și am trecut la 
amenajarea lor. am forat două 
puțuri. Ne gindim. de asemenea, 
ca in următoarele zile să începem 
amenajarea unui bazin de apă 
sus pe deal. Trebuie să vă spun 
că toți cooperatorii și mai ales 
cei tineri participă la aceste lu
crări cu multă dăruire. con-

fltenti că ir aceste condiții spe
riate. ';.-a: de eforturile lor de
pinde recolta vtitrare.

L CHIRIC

iri

rioarea «hrecti a soecialtști'or 
de la care se aștearnă ctrrtntul 
decisiv.

ADINA VELEA

• DIN JUDEȚUL Bistrița Nă- 
tăud pionierii raportează: au 
colectat in prima săptămină de 
aprilie 7 830 kg metale feroase. 
173 kg metale neferoase. 90 kg 
deșeuri textile și 950 kg deșeuri

• DINTRE NUMEROA
SELE acțiuni pionierești des
fășurate ia județul Vaslui 
reti-es- • s-au executat lu
crări de iadbBBiri. s-au cu- 
-iat im hectare islazuri și 
păsacti- s-au -treia: terenuri și 
aanerrajaî răsadnițe: au fost co- 
tectase peste 38 MO sticle si bor- 
ca-e s IMC kg deșeuri d* me- 
tate «i hirtie. • SCOLARn din 
Arad au incepc: „sezonul" co
lectări plantelor medicinale 
stringmd pină acum 125 kg flori 
de porumbar. • COPIII din Ma
ramureș au început acum lucră
rile pentru amenajarea a două 
sate de vacantă, de care se vor 
bucura ei in primul rind in vara 
care vine. N-am uitat nici cele
lalte acțiuni gospodărești din 
județ ur.de ajutorul lor este aș- 
tep'at: și-au adus contribuția la 
consolidarea a 100 hectare teren 
supus eroziunii, au curățat 700 
hectare pășune. «u plantat 15 000 
pomi fructiferi și 23 000 puieți 
diferiți, au amenajat și extins 
spații verzi, au sădit flori și au 
lucrat în sere. • PIONIERII din 
Iași au extins colectarea deșeu
rilor cunoscute pină acum — 
metale, sticlă, textile, hirtie — 
și la becuri și baterii uzate, pre
cum și la resturi de materiale 
plastice. Astfel au oferit indus
triei 11 392 becuri scoase din uz. 
19132 baterii ce nu mai pot fi 
folosite și 925 kg deșeuri din

material plastic. • O BUNA 
PARTE din orele de muncă pa
triotică efectuate de pionierii ju
dețului Bihor au servit lucră
rilor curente acum în agricul
tură.

M. VIDRAȘCU

oraș, o coastă golașă, defrișată 
cu doi ani in urmă. Dacă o mai 
lăsăm citva timp in paragină, 
apele or să spele tot solul și 
n-o să mai rămînă decit piatră 
și licheni.

Copiii au înțeles ce voia pă-< 
durarul și, in prima dimineață 
după terminarea școlii, s-au pus 
pe lucru. Intr-un timp de nu
mai patru zile insămințaseră a-* 
proape șase hectare. Iar sîm- 
bătă, împreună cu cei 46 de co
legi de la Școala generală nr. 1 
din oraș, raportau îndeplinirea 
promisiunii : zece hectare de 
teren însămințat cu molid.

Zece hectare, sau 30 000 de 
arbori falnici peste o jumătate 
de secol. Un gest nobil, a cărui 
rezonanță perenă aparține unor 
elevi pe care i-am întilnit pur 
si simplu intîmplător pe o eoss- 
tă de munte defrișată, însoțiți 
de un pădurar-pedagog. Miini- 
le lor delicate, obișnuite cu su
prafața perfectă a hirtiei, păs
trau in striuri urme de pămînt 
uscat. Tocmai acele urme de sol 
negru-maroniu inspirau un fel 
de mindrie nereținută, adoles
centină, ostentativă aproape. Și, 
tocmai acele miini și acele ur
me păstrau in ele semnul tai
nic al unei inalte condiții mo
rale. '•

PAVEL PERFIL

GORJ : INTRE JALES Șl BISTRIȚA - UN ȘANTIER 
AL TINERETULUI

în urmă cu o săptămină, aproape 200 de tineri din intreprin- . printre 
tineretului 

desfășoară 
între cele 
perimetrul căreia

derile Gorjului, 
gurat șantierul 
tatea nu se 
o mare zonă 
și Bistrița, în 
bunătățiri funciare, de fertilizare a solului și iriga;:.. Deocam
dată aceste' lucrări acoperă circa 30 hectare. Aici au acționat 
zilnic brigăzi de elevi din Tg. Jiu și tineri din comuna Rur.cu 
la săpat șanțuri, plantat puieți pentru stabilizarea solului, dre
naj. De reținut că acest șantier este organizat și funcționează sub 
îndrumarea comandamentului organizației județene U.T.C. pină 13 
finalizare. Valoarea lucrărilor este apreciată la circa 2 milioane 
lei. Pentru realizarea acesteia tinerii și-au mobilizat forțele, 
organizindu-și munca în mod planificat, avind și coordonarea 
tehnică a unui inginer și trei tehnicieni de la Oficiul de îm
bunătățiri funciare. în afara localnicilor și a elevilor aflați in 
vacanță, care sint prezenți în șantier zi de zi. sint programate, 
săptăminal, echipe ale tinerilor din unitățile industriale și agri
cole. Astfel, in prima duminică de după vacanță, vor acționa 
peste 200 de uteciști de la I.M. Sadu. Pină atunci, insă, con
semnăm prezența a 160 de elevi din Tg. Jiu și localitățile în
vecinate.

care și 
de 

numai 
două

mulți elevi, au inau- 
la Runcu. Dar activi- 

aici, ci ea cuprinde 
cursuri de apă, Jaleș 

se execută lucrări de im-

V. R.

Scrisoare 
către 
învățătoarea 
mea

Mă-ndrept eu pași gri- | 
biți spre primii ani de | 
școală. Nu. colbul nu s-a | 
așezat peste amintirile 
mele. Răsfoiesc plin de ■ 
emoție filele pe care i 
le-am scris acum mai | 
bine de un decec.ii. răs- j 
foiesc filele de atunci. ; 
privesc chipul îndrăgit al . 
învățătoarei mele. Mina J 
îmi tremură, gindui a- i 
leargă cu sufletul la gu- | 
ră spre anii de-atunri. | 
spre anii de-acum. Trm- I 
pul a-mpietrit aceste pa- | 
gini, le-a cat aroma cii- | 
pelor de altădată. Sint ț 
tinăr și visele se împle
tesc cu amintirile : se-n- | 
grămădesc de-a valma. | 
se ceartă, se-mpacă. Și 
nu știu cite vise rămine- 
vor amintiri 1

Zimbesc. sufletul mi-e 
plin de bucurie. Aud clo
poțelul. aud glasul curat 
al școlarilor. Mă caut 
printre ei, dar e așa de 
greu să mă găsesc. îmi | 
vine să pling. Trebuie | 
să fiu acolo. Mina mi se 
stringe la piept, inima-mi 
bate mai puternic. Vreau 
s-o smulg și s-o dăruiesc 
acelor clipe.

Da. Atunci — Începe 
lecția. Mina, incă nesi
gură, se chinuie să dese
neze bastonașe. devine 
uneori foarte viguroasă ; 
simt mina caldă a învă
țătoarei.

Au trecut anii, au curs 
ca dintr-un izvor limpe
de, m-au purtat pe ume
rii lor puternici. m-au 
prins în miini și m-au 
ridicat în grindă.

Acum retrăiesc mica

MESERIAȘI
In fiecare dimineață, eiie- 

va zeci de pionieri și ute
ciști din Orăștioara de Sus 
iși dau intilnire in curtea 
școlii pentru a continua lu
crările la atelierele de lăcă
tușerie, tîmplârie și croito
rie. precum și Ia sala de 
gimnastică a căror construc
ție a început cu mai multe 
luni in urmă. Pină acum e- 
levii au executat săpăturile 
și au turnat fundația, i-au 
ajutat pe meșteri să ridice 
zidurile și să le tencuiască. 
In această vacanță, elevi 
mai mici și mai mari din 
sat s-au angajat să termine 
lucrările, astfel ca atelierele 
și sala de sport să poată fi 
inaugurate in cinstea sărbă
torii de la 1 Mai. în acest 
scop fiecare detașament s-a 
angajat să presteze in cursul 
vacanței cel puțin 20 de ore 
de muncă patriotică. In a-

PRICEPUȚI
ceste zile se lucrează de zor 
la bătutul trestiei și a scin- 
durii, la preparatul mortaru
lui, întreținerea zonelor verzi 
și amenajarea de noi baze 
sportive.

Cu același entuziasm iși a- 
duc contribuția la executa
rea unor obiective sociale, 
culturale și de agrement sau 
Ia lucrările agricole de se
zon. și elevii din alte loca
lități ale județului. La Ilia, 
Baia de Criș și Geoagiu au 
amenajat mai multe baze 
sportive, iar la Băcia au 
plantat 400 de pomi fructi
feri. Elevii din Lăpugiu de 
Sus au plantat puieți in sil
vicultură pe o suprafață de 
3 sectare, iar cei din Sarmi- 
segetuza, Sintămaria-Orlea și 
Vața au curățit 26 hectare 
de pășune.

AL. BALGRADEAN

mea istorie și-o găsesc 
legată de-atiția oameni. 
Sint printre ei colegii 
de-atund. poate și de-a- 
cum. sint cei pe care-i 
lntilnesc uneori, cei cu 
care vorbesc acum des
pre tinerețe, dragoste, 
despre muncă. Sintem 
fericiți, tind ne salutăm, 
ciad irâinile noastre, ace
le miini firave care obo
seau stringind creionul, 
se îmbrățișează respec
tuos. Sintem fericiți că 
orice gtnd ne leagă, ne 
face mai siguri de viață. 
Ne reintilnim azi in uzi
nă sau Ia facultate și sin
tem așa de fericiți pentru 
noi. Toți iubesc munca. 
Vom fi mulți comuniști, 
vrem să trăim frumos o 
mulțumire pentru cei ca
re ne-au educat, pentru 
noi.

Sint alți copii acum în 
băncile noastre.

MARIAN DUȘMANU 
student

Fîntînile 
vieții

Fîntînile sînt viață. Fîn
tînile sint bucuria călăto
rului. Si tot fîntînile sînt 
minutul de odihnă al lu
crătorilor ogorului.

Întotdeauna am simțit, 
trecînd pe lingă o fîntî- 
nă, viața pământului 
ptilsînd în izvoare. Dintre 
darurile cu care natura 
generoasă a înzestrat pă-

mîntul nostru românesc, i 
ni-a bucurat mult apa. 
Apa bună de băut. Apa j 
limpede de izeor. Apa cu 
miros de fag fi surit de 
căprioară. Apa copilăriei, 
a maturității ți bătrinețe- 
lor noastre. Așezările ro
mânești au, fără excepție, 
fîntîni. Fîntîni de cele mai ■ 
diferite tipuri.

Paharul cu apă oferit I 
drumețului însetat face I 
parte din codul nescris el i 
ospitalității unui popor ' 
bun și darnic.

Dacă am să las ceva în 
lumea asta. îmi spunea nu 
de mult un bătrin, apoi 
astea sînt fîntînile. Șapte 
la număr și toate cu apă 
rece. Prin ele o să am 
prieteni și după moartea 
mea, a continuat el, para
frazând parcă la modul 
concret celebrul dicton al 
lui Horațiu: „Nu voi muri 
cu totul". „Mi-au slăbit 
puterile, dar nu mă las 
pînă nu mai fac una". Re
cunosc că aceste vorbe 
mi-au umplut sufletul de 
mulțumire. Și de ce ?

Veneam, în vara trecu
tă, aintr-o excursie mai 
lungă efectuată cu un grup 
de elevi. Era ultima noas
tră zi de excursie. Par
curgeam șoseaua dinspre 
Brașov spre Șercaia, lungă 
de peste 50 km. și hotă- 
rîsem să luăm ultima masă 
pe iarbă verde, lingă o 
fîntină, unde să ne de- 
pănăm și primele impre
sii despre cele văzute în 
nordul Moldovei.

De-a lungul drumului 
ni se arătau semne vizibi
le ale respectului pentru 
turist- locuri de parcare 
amenajate, bănci, cite o 
măsuță etc. Am așteptat 
cu nerăbdare și o fîntină, 
dar zadarnic. Am ajuns a- 
casă însetați, fără bucu
ria apei de izvor de care 
județul Brașov nu duce 
nici pe departe lipsă. 
M-am gîndit că mai exis
tă șosele lungi fără fin
imi și în alte părți, și 
mi-am amintit de vorbele 
bătrînului, vorbe ce ar 
trebui să îndemne la ac
țiune pe orice bun gospo
dar.

Străini fi oameni de-ai 
noștri petrec clipe de ne
uitat pe plaiurile țării. Co
lindă drumurile montane 
și de șes. Statul nostru 
face eforturi pentru o ac
tivitate turistică de calita
te. Ar fi păcat ca tocmai 
de apă să sufere călătorii 
avizi de cunoaștere la fața 
locului.

Noua lege a apelor nu 
îngrădește cu nimic astfel 
de acțiuni, ci dimpotrivă, 
oferă un cadru corespun
zător pentru gospodărirea 
resurselor de apă. Alături 
de litera ei trebuie să se 
așeze cu mai multă te
meinicie spiritul gospodă
resc.

IOAN CIOAGA 
director la Școala ge
nerală Pârău, județul 

Brașov.

Deși nu 
sînt 
vinovată, 
eu suport 
consecințele

Am vrut în repetate rân
duri să vă scriu, dar am 
amînat de fiecare datăaș- 
teptînd fie un răspuns la 
o sesizare, fie rezultatul 
unei promisiuni. Mă aflu 
intr-o situație aproape fără 
ieșire, cel puțin deocam
dată. lată despre ce este 
vorba:

Am absolvit liceul agri
col, secția contabilitate, iar 
în prezent sînt studentă în 
anul 11 (fără frecvență) la 
Facultatea de studii eco
nomice din lași. După ab
solvirea liceului am fost 
repartizată la o cooperati
vă agriemă de producție 
din județul Suceava. Am 
lucrat aici 16 luni, după 
care, din motive foarte în
temeiate, am cerut și am 
obținut transferul la l.A.S. 
Topraisar, județul Con
stanța unde am fost anga
jată în decembrie 1972 pe 
postul de contabil.

La l decembrie 1973 am 
primit o decizie prin care •

mi se făcea cunoscută des
facerea contractului de 
muncă conform articolului 
30, lit. a din Codul mun
cii (reducerea de posturi 
la personalul tehnico-ad- 
ministrativ). Menționez că 
prin numita decizie numi 
se oferea un alt Ioc de 
muncă (așa cum prevede 
legea) și nici nu se dădea 
vreo explicație acestei mă
suri. S-au scurs patru luni 
de la primirea deciziei și 
nu am reușit încă să-mi 
găsesc un nou loc de mun
că, în ciuda tuturor încer
cărilor mele.

Am solicitat să fiu în
cadrată pe un alt post. In 
acest sens am făcut cerere 
să fiu angajată pe postul 
de muncitor permanent la 
sectorul hidro, dar nu mi 
s-a aprobat. Am solicitat 
sprijin la l.A.S. Constanța 
dar și aici rezultatul a fost 
negativ. M-am adresat a- 
poi Ministerului Agricultu
rii, la intervenția căruia 
s-a deplasat un tovarăș re
vizor de la trust și mi s-a 
promis un post de econo
mistă la un alt l.A.S. Pen
tru că peste cinci zile 
urma să merg la faculta
te pentru sesiunea de exa
mene din iarnă am conve
nit să mă prezint la post 
după întoarcerea mea de 
la Iași. Am socotit că nu 
era firesc să iau gestiunea 
în primire ca după 2—3 
zile s-o predau din nou 
pentru perioada cît voi 
lipsi. Și tovarășii din con
ducerea l.A.S. au fost de

acord cu mine, găsind jus
tificată soluția propusă. 
Numai că, după ce m-am 
reîntors de la facultate, am 
găsit ocupat de o altă per
soană postul ce mi se o- 
ferise inițial. Și iată-mă 
iarăși pe drumuri, fără un 
loc de muncă, fără nici o 
posibilitate materială. Pă
rinții nu mă pot ajuta 
fiindcă sînt în vîrstă, sînt 
cooperatori și mai am 
frați mai mici pe care tre
buie să-i țină la școli. Mal 
mult, va trebui să renunț 
și la facultate atît din cau
za lipsurilor materiale, cit 
și pentru faptul că, nelu- 
crînd nicăieri, nu voi pu
tea prezenta adeverința de 
încadrare în timpul mun
cii, ceea ce va atrage după 
sine exmatricularea din fa
cultate. Peste puțin timp 
Va trebui să efectuez o 
practică de două săptă- 
mîni ori să prezint o ade
verință care să ateste că 
lucrez în contabilitate. In 
situația în care mă aflu nu 
voi putea face nici una, 
nici alta. Ar mai fi un ne
ajuns: mi-am pierdut, din 
această cauză și continui
tatea în muncă și numai 
eu voi suporta consecințe
le, deși nu sînt vinovată 
de această stare de lucruri.

Aceasta este foarte pe 
scurt situația neplăcută în 
care mă aflu, acestea sînt 
consecințele lipsei de gri
jă cu care a fost privită si
tuația mea.

întrebarea pe care mi-o 
pun — și o pun și tova
rășilor care au procedat în 
felul pe care vi l-am re
latat — este dacă se mai 
poate repara ceva și in ce 
fel anume ?

ȘTEFANICA ancuței
Topraisar, Constanța

ur.de
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Cuvintarea președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU
RECEPȚIE ÎN ONOAREA 

PARTICIPANȚILOR

(Urmare din pag. 1)
numai in acest secol ea a fost 
punctul de pornire a două 
războaie mondiale, este evident 
că înfăptuirea securității eu
ropene reprezintă astăzi o pro
blemă fundamentală a întregii 
vieți internaționale. Conștientă 
de aceasta, România a luat 
parte activă Ia pregătirea și 
desfășurarea lucrărilor conferin
ței general-europene pentru 
securitate și colaborare și este 
hotărîtă să facă și în viitor to
tul pentru succesul deplin al 
acestei reuniuni. Este in inte
resul tuturor popoarelor europe
ne ca această conferință să 
pună bazele unor relații noi pe 
continent, întemeiate pe încre
dere, egalitate și respect re
ciproc. să asigure cadrul unor 
largi și neîngrădite colaborări 
— economice, tehnico-științifice, 
culturale șl umane — intre toa
te țările, fără deosebire de 
orinduire socială, dind, tot
odată, fiecărei națiuni senti
mentul deplinei securități, cer
titudinea că se poate dezvolta 
la adăpost de orice ingerințe, 
amestec sau agresiune din afară. 
Succesul conferinței general- 
europene va constitui un eveni
ment de importanță istorică și 
va exercita, fără îndoială, o 
influență pozitivă asupra an
samblului climatului politic 
internațional.

O cauză vitală a păcii inter
naționale este stingerea orică
ror focare de război. In acest 
sens se impune intensificarea 
eforturilor pentru instaurarea 
unei păci drepte, trainice in 
Orientul Mijlociu. Pornind de la 
premisa că nu pot fi acceptate 
anexiuni teritoriale prin forță, 
am considerat și considerăm că 
soluționarea conflictului din 
Orientul Mijlociu trebuie reali
zată pe baza rezoluțiilor Con
siliului de Securitate, pe cale 
politică, prin retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967 și asigurarea 
independenței și integrității tu
turor statelor din această zonă. 
Apreciem ca deosebit de pozi
tivă realizarea dezangajării mi
litare între Egipt și Israel care 
a dus la retragerea trupelor 
israeliene de pe o parte a teri
toriilor arabe ocupate și consi
derăm că trebuie să se acționeze 
in continuare pentru dezangaja
re și intre celelalte state aflate 
în conflict. O condiție a instau
rării unei păci juste și durabile 
în Orientul Mijlociu este, de 
asemenea, rezolvarea problemei 
poporului palestinian, crearea 
condițiilor pentru împlinirea 
aspirațiilor sale naționale, asi
gurarea dreptului său la auto
determinare, la organizare de 
sine stătătoare, inclusiv la

PRIMIREA LA PREȘEDINTELE REPUBLICII
5

A MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV
AL UNIUNII INTERPARLAMENTARE

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți, pe G. S. Dhillon, pre
ședintele ad-interim al Con
siliului Interparlamentar și 
Comitetului Executiv al Uniu
nii Interparlamentare, E. J. 
Derwlnski, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv, P. C. 
Terenzio, secretar general al 
Uniunii Interparlamentare, și 
pe membrii Comitetului Exe
cutiv al Uniunii — J.A. En
gland (Australia), E. Cuvelier 
(Belgia), R. Said (R.A. Egipt), 
W. Hofer (Elveția), G. Vedova- 
to (Italia), K. Fukunaga (Japo
nia), A. Carrillo (Mexic), A. P. 
Șitikov (U.R.S.S.).

La întrevedere au participat 
Emil Bodnaraș și Ștefan 
Voitec, vicepreședinți ai Con

crearea unui stat palestinian 
independent.

Considerăm, de asemenea, 
necesar să se asigure aplicarea 
întocmai a acordurilor de la 
Paris privind încetarea războiu
lui din Vietnam, să se continue 
eforturile pentru realizarea de
plină a păcii in întreaga Indo
china. astfel ca popoarele viet
namez, khmer și laoțian să-și 
poată decide singure destinele, 
fără nici un amestec din afară, 
să se poată consacra nestinghe
rite dezvoltării lor pe calea 
progresului economic și social.

Consolidarea păcii si securi
tății internaționale cere in mod 
imperios să se elimine toate 
sursele de conflict și încordare, 
să se evite orice acte care ar 
putea genera animozitate intre 
state, să se renunțe eu desâ- 
virșire la confruntarea armată 
ca mijloc de soluționare a liti
giilor interstatale. Viata de
monstrează că singura cale de 
rezolvare a problemelor ee 
confruntă țările este calea po
litică. tratativele desfășurate pe 
principiile deplinei egalități in 
spiritul înțelegerii și respectu
lui față de interesele legitime 
ale fiecărei națiuni.

Pornind de la faptul că in 
lumea de azi cursa înarmări
lor absoarbe uriașe fonduri ma
teriale. reprezintă o grea povară 
pe umerii popoarelor, că in ar
senalele statelor se acumulează 
tot mai multe mijloace de dis
trugere in masă, considerăm că 
una din sarcinile cruciale care 
stau in fața întregii omeniri, a 
tuturor statelor, a gutei ne lor si 
parlamentelor este înfăptuirea 
dezarmării și. in primul rind, a 
dezarmării nucleare. Este im
perios necesar ca nonoirele. 
opinia publică mondială să-ri 
facă puternic auzit glasul și să 
impună trecerea de la discuții 
abstracte la măsuri practice, 
concrete de dezarmare care să 
ducă la eliberarea omenirii de 
coșmarul unui nou război mon
dial nimicitor. ia degajarea 
unor mari resurse ale societății, 
pentru îmbunătățire? cenditiilm 
de viată ale maselor, pentru 
accelerarea progresului si rivt- 
liratiei umane.

Sprijinim activ lupta de els- 
herare națională a popoarelor 
din Africa. acordăm ajutor 
multilateral guvernului Bettu- 
h'icii Guineea-Bissan. mișcărilor 
de eliberare din Angola. Mo- 
zambic și Namibia. Ne pronun
țăm cu hotărîre împotriva poli
ticii rasiale și de apartheid din 
Africa de Sud și Rhodesia. 
Considerăm că trebuie inten
sificate eforturile tuturor po
poarelor pentru lichidarea defi
nitivă a colonialismului, neoco- 
lonialismului, a oricăror forme 
de asuprire și subjugare a altor 
popoare. Considerăm că asigu-

ință vitală pentru 
unor relații noi de 
egalitate in lumea

siliului de Stat, Manea Mă- 
nescu, prim-ministru al gu
vernului, Miron Constantines- 
cu, președintele Marii Adu
nări Naționale, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Interparla
mentare, președintele grupului 
român din Uniunea Interpar
lamentară.

întreținîndu-se cordial cu 
reprezentanții conducerii U- 
niunii Interparlamentare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat rolul important pe care 
uniunea, parlamentele și par
lamentarii pot și trebuie să-1 
joace în înfăptuirea unei poli
tici noi, în statornicirea în re
lațiile interstatale a princi
piilor dreptului internațional, 
în edificarea unei lumi mai 

rințele dezvoltării contemporane 
spre o lume mai bună și mai 
dreaptă. Parlamentele, Uniunea 
Interparlamentară pot face 
mult pentru mobilizarea opiniei 
publice in fiecare țară și in 
întreaga lume in lupta împotri
va tendințelor anacronice din 
politica mondială, pentru accen
tuarea destinderii și pentru în
tronarea nnor raporturi noi, de 
egalitate, stimă. încredere re
ciprocă și colaborare fructuoasă 
intre toate națiunile.

Doresc să vă asigur că 
Marea Adunare Națională a Re 
pubiicîi Socialiste România, 
ezprimind eu fidelitate aspira
țiile și interesele supreme ale 
HP arului i—ir- va acționa 
eonseesent pentru intensificarea 
co'aborăriî eu parlamentele din 
întreaga lume, ași va aduce 
contribuția activă Ia creșterea 
rotatei Uniunii Interparlamen
tare in viata internațiouili va 

tacă externă ferma, ia sprijiniți 
drrtrndrrii. păcii șâ securității
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gerea telurilor mărețe de pnee 
pentru care s-aa inu anii in 
aceste zile la Buc urc ni-

S4 facem tocul pentru a răs
punde dorințelor de colaborare 
și pace ale intregii lumi. 
(Apiatae p-terxice. prelungite;-

bune și mai drepte, o lume a 
păcii, înțelegerii și cooperării. 
In acest sens, s-a sublinia: cu 
satisfacție că pe agenda sesiu
nii de primăvară a Uniunii 
Interparlamentare sînt înscri
se probleme de larg interes. 
Dialogul dintre șeful statului 
român și membrii Comitetului 
Executiv al Uniunii Interpar
lamentare a reliefat faptul că 
evoluția vieții internaționale 
pune în evidență noi elemente 
pozitive în această direcție, că 
tot mai multe țări își aduc 
contribuția la rezolvarea pro
blemelor ce confruntă ome
nirea.

în cadrul convorbirii, au 
fost abordate, de asemenea, u- 
nele aspecte privind materiile 
prime — problemă aflată în 
prezent în dezbaterea sesiunii 
extraordinare a Adunării Ge

nerale a O.N.U. — subiimin- 
du-se in context centri buna 
pe care trebuie să și-o aducă 
Uniunea Interparlamentară și 
în acest domeniu. In deplin 
coc sens, s-a relevat necesita
tea așezării relațiilor economi
ce pe baze noi. echitabile, ex- 
primindu-se convingerea că 
actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. va oferi 
cadrul adecvat pentru ca toa
te țările — mici, mijlocii și 
mari — să participe Ia găsi
rea. in comun, a soluțiilor pe 
care le reclamă rezolvarea 
problemei materiilor prime in 
interesul progresului economic 
și social al tuturor popoare
lor.

Intîlnirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au oferit, marți sea
ra, o recepție in onoarea parti- 
cipanților la sesiunea de primă
vară a Uniunii Interparlamen
tare.

Au fost prezenți tovarășii 
Emil Bodnăraș. Maxim Berghia- 
nu, Gheorghe Cioară, Florian 
Dănălache. Constantin Drăgan, 
Emil Drâgănescu. Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu. Manea Mă
nescu, Gheorghe Pană. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu. 
Leonte Răutu. Gheorghe Stoica, 
Ilie Verdeț. Șlefan Voitec. Cor
nel Burtică. Miron Constanti- 
nescu. Mihai Dalea. Mibai Gere. 
Ion Ionițâ. Ion Pâțan. Ștefan 
Andrei, precum și vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale, 
membri ai Consiliului de Sta: și
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redan in cega p-zarea la Bucu- 
teșâ a acestei zeorânM — a 
spus ei — nu numai o recu- 
zeaster» a vocației parlamenta
re a R--»—-â-r- care se tr-imă- 
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ci. mainte de toate, o 
expresie a prestigiului interna- 
pcoal al României socialiste, o 
preittire a contribuției parla- 
mentuitz: ș: parlamentarilor ro
mâni. ca erponer.ti ai politicii 
externe a stariilm nostru, la 
Întărirea prieteniei și rolabo- 
rfcu intre popoare, la făuri
rea nn-E itmn mat bune și 
—.»■ drepte. Ia instaurarea In 
viata mternatmr.ală a unor ra
porturi de tip nou. menite sâ 
asigure fiecărei patimi dezvol
tarea liberă, de-sine-stătătoare.

în eocnr.uare. a luat euvintul 
marăș-i Miron Constantines cu, 
președintele Marii Adunări Na- 
țînra'e.. care, adreslnd partici- 
ps-r or salutul Marii Adunări 
Natimâle. a relevat : însăși pre
zenta la ședința inaugurală a 
presecmtei-ji Republicii Socialis
te Români*. Nicolae Ceaușescu. 
pentru care ii adresăm respec
tuoasele noastre mulțumiri, este 
o —drroi-îe a sentimentelor de 
pr.etertie pe care poporul ro
mân ie nutrește față de popoa- 
re> de pe toate meridiane’.e 
globului, avind in același timp 
semnificația recunoașterii roiu- 
lm important pe care il au par
lamentele și parlamentarii in 
statornicirea unui climat de 
pace și colaborare, in făurirea 
■une lumi mai bune și mai 
drepte.

Secretarul general al Uniunii 
Interparlamentare. Pio Carlo 
Terenzio. a transmis mesajul a- 
dresat de secretarul general al 
O.N.U- Kurt Waldheim, reuniu
ni: de la București. (Mesajul se 
publică separat).

însoțit de aplauzele Întregii a- 
sistente. a urcat la tribună pre
ședintele României. Nicolae 
Ceausescu.

Cuvintarea sa. urmărită cu 
deosebită atenție, îndelung a- 

ai guvernului, membri ai con
ducerii Grupului român din 
Uniunea Interparlamentară, de- 
putați. alte personalități ale vie
ții noastre politice.

De asemenea, erau de față 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București, precum 
și corespondenți ai presei 
străine.

La intrarea in sala de recep
ție a șefului statului român, a 
fost intonat Imnul Republicii 
Socialiste România.

în timpul recepției, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut. intr-o atmosferă de 
caldă cordialitate. cu membrii 
Consiliului Interparlamentar și 
Comitetului Executiv al Uniu
nii înterparlantrr.'.are. cu paria-

Ceosvescu perm malta apreci
ere iată act_n~.tă— Unucii: In
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kr .trrm. al Cocsmaia Interparla-

Cuvintiil lui G.S. Dhillon, președintele
ad-interi 111 al Consiliului Interparlamentar

Excelența Voastră, domnule 
președinte al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Excelența Voastră. domnule 
președinte al Marii Adunări 
Naționale,

Excelența Voastră, domnule 
președinte al Grupului român 
din Uniunea Interparlamentară,

Membri,
Delegați.
Doamnelor și domnilor,

Excelență, domnule președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia. imi revine deosebita onoa
re de a vă mulțumi pentru par
ticiparea la deschiderea reuniu
nii de primăvară a Uniunii In
terparlamentare.

Aș dori să-mi exprim profun
da apreciere pentru onoarea pe 
care a fâcut-o Uniunii distinsa 
prezență a domniei voastre și 
să vă rog să primiți expresia 
sentimentelor noastre de recu
noștință pentru a fi acceptat să 
participați personal la ședința 
aceasta.

Sint incintat că mi s-a oferit 
posibilitatea să vizitez din nou 
această mare țară după un in
terval scurt, de un an. Anul 
trecut am avut cinstea de a 
conduce o delegație parlamen
tară indiană, ca răspuns la 
amabila invitație a Excelenței 
Sale, domnul Ștefan Voftec, 
președintele de atunci al Marii 
Adunări Naționale.

întotdeauna am constatat că 
România este o țară ospitalieră 
și am fost profund impresionat

Mesajul adresat de Kurt Waldheim, 
secretar general al O.N.U., sesiunii de
primăvară a Uniunii Interparlamentare

Sînt foarte bucuros că am prilejul de a vă adresa cele mai 
bune urări pentru desfășurarea rodnică șj încununată de succes 
a sesiunii. Anul 1973 a fost martorul unor transformări remar
cabile in situația politică și economică mondială. Elemente ale 
acestor transformări existau de citva timp, dar puțini oameni 
se așteptau ca ele să aibă loc atit de rapid și in mod atît de 
spectaculos. Ele au demonstrat realitatea interdependenței noas
tre totale, fizice și politice, pe această planetă. Ele au arătat că 
problemele care se pun în fața omenirii nu pot fi rezolvate pur 
si simpla la nivel național. Aceste probleme sînt prea mari, prea 
complexe și prea generale pentru a fi susceptibile unor măsuri 
de scurtă durată și unor acțiuni la nivel local. Firește că hotă- 
ririle importante trebuie luate de către guvernele și parlamen
tele naționale, dar acestea nu vor fi și nu pot fi eficiente dacă 
nu se încadrează intr-o strategie globală.

Convocarea sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. 
pentru discutarea problemei materiilor prime și a dezvoltării 
■Udicatetâ un eveniment de importanță istorică. Ea demonstrea
ză faptul ci guvernele devin tot mai conștiente de această rea
litate simplă, dar esențială, care este interdependența și că pro- 
bi erne le globale pot fi rezolvate în mod eficient numai pe o 
bază globală.

Intr-adevăr, intrăm intr-o nouă eră in domeniul relațiilor in
ternaționale. Acum, mai mult ea oricind, este de o importanță 
teteialâ ea guvernele, parlamentarii și cetățenii să aprecieze 
faptul că na există o alternativă realistă la cooperarea inter- 
nițioaili Coaflictele internaționale și tensiunile de oriunde ne 
afectează pe noi toți. Instabilitatea pe planul comerțului mon
dial si fluctuațiile violente in sistemul monetar internațional au 
repercusiuni pe scară mondială. Problemele privind alimentația, 
populația si dreptul asupra mărilor — toate constituind teme ce 
vor fi discutate in cadrul unor importante conferințe organi
zate in aces: an sub egida Organizației Națiunilor Unite — sint 
u aii resale. Problemele mediului înconjurător uman afectează 
toate popoarele.

In această situație, trebuie să ne punem întrebarea dacă ome
nirea iși poale permite cheltuirea unor sume ruinătoare și in 
costuma creștere pentru inarmare. Sumele destinate în fie
care an cheltuielilor militare depășesc venitul total al tuturor 
papaoretor din Africa. Asia de Sud și Extremul Orient. Ele 
npnslatâ de aproape trei ori sumele cheltuite pentru ocro
tirea sănătății si de aproape două ori sumele cheltuite pentru 
invitămint. în afară de aceasta, cererea de resurse care nu pot 
fi inJoc-ite este serioasă și crește anual. In pofida destinderii 
încordării intre marile puteri, noi nu constatăm o diminuare 
a acestei pot eri care apasă pe umerii omenirii.

Organizația Națiunilor Unite are acum perspectiva de a rea
liza obiectivei ei de universalitate. Marea ei forță, încă de la 
taeem**- a eoastat in capacitatea ei de a se dezvolta și schim
ba pentru a reflecta marile mutații survenite in lume ince
pted din IMS. Cu greu se poate găsi astăzi vreo sferă a ac- 
tintăv.i rzmaae in care organizația să nu fie prezentă. Dar dacă 
reatoările ei sint remarcabile, potențialul ei este și mai mare. 
Este, prin urmare, deosebit de important ca parlamentarii să 
contribuie activ la informarea opiniei publice din țările lor 
despre nona eră pe plan internațional in care intrăm și despre 
necesitatea sprijinirii și încurajării pozitive a acestei orga
nizații.

Sper că va fi o sesiune rodnică și vă urez succes in impor
tantele dv. deliberări.

de firea caldă, afectuoasă și 
amabilă a poporului român. 
România este cunoscută în lu
mea întreagă datorită poporului 
său muncitor, angajat în făuri
rea unei națiuni libere, progre
siste și prospere. Se spune pe 
bună dreptate că, prin felul în 
care se trăiește aici, țara dum
neavoastră, formează un fel de 
punte între Vest și Est, între 
Asia și Europa. La nivel guver- 
namenntal, România este țara 
din răsăritul Europei care dă 
tonul în contactele cu Vestul. 
Am fost foarte impresionat de 
Constituția democratică a Ro
mâniei care conferă drepturi 
sociale, economice, politice și 
culturale poporului ei, precum 
și de procesul de legislație și de 
celelalte practici legislative din 
cadrul Marii Adunări Naționale.

Pe lingă domeniul constitu
țional și cel parlamentar care 
privesc direct activitatea Uniunii 
Interparlamentare, trebuie să 
remarc, de asemenea, că sîn- 
tem unanimi în a adera Ia prin
cipiile independenței și suvera
nității naționale, a drepturilor 
egale, non-ingerinței in aface
rile interne ale altor țări și a 
avantajului reciproc, principii 
ce constituie baza relațiilor 
României cu celelalte state, in
diferent de mărimea lor și de 
sistemul social. Țara dumnea
voastră, mai mult, a demonstrat 
un spirit de largă cooperare 
internațională, care reprezintă, 
de asemenea, unul din princi
palele scopuri ale Uniunii In
terparlamentare și este un lu

cru imbucurător să constați că 
poporul român este cu grijă 
călăuzit spre aceste obiective, 
de către o înțeleaptă condu
cere politică.

Permiteți-mi ea, din partea 
Uniunii, să mulțumesc Exce
lenței Voastre, precum și pre
ședintelui Grupului interparla
mentar român pentru deosebit 
de amabila invitație, de a or
ganiza Reuniunea de primăvară 
în 1974, în frumoasa dumnea
voastră capitală, București.

Excelență,
Dați-mi voie să vă spun că 

la această reuniune participă 
un număr record de delegați, 
numărul maxim atins pînă 
acum la reuniunile anterioare.

Știu că toți delegații sînt ne
răbdători să înceapă activitatea 
în scopul pentru care s-au În
trunit aici. Le doresc tuturor 
bun venit și succes în desfășu
rarea în bune condiții a lucră
rilor Reuniunii.

încă o dată, țin să mulțu
mesc Excelenței Voastre pen
tru participarea personală și 
pentru foarte calda euvîntare 
inaugurală, pentru care ne ex
primăm înaltele noastre sen
timente de apreciere și sti
mă. Mulțumesc, de asemenea, 
Grupului interparlamentar ro
mân și președintelui său pen
tru ospitalitatea generoasă și 
prietenească și pentru exce
lenta organizare. In numele 
tuturor celor prezenți aici, do
resc poporului român pace și 
prosperitate.

Vă mulțumesc !
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Studența anului II al Facultății de electrotehnică — subingineri, din cadrul Institutului politehnic 
Timișoara, la una din orele de lucrări practice.

se prefigurează dsiăii
Județul Botoșani are 3 orașe, 

un municipiu și 69 de comune, 
dintre care 3 suburbane ; în to
tal, cu tot cu satele comunelor, 
345 localități. Aceasta ar fi, în 
mare, cartea de vizită a județu
lui din punct de vedere 
administrativ. Potrivit 
unghi, nu-i poți trece 
rea metamorfozele, 
continue, fiecare an 
du-i noi frumuseți, noi valențe, 
in economie, in viața socială. în 

-:ă>. arhitectura localităților. 
Tocmai de aceea. în discuția 
s . « cu tovarășul ing. Octa
vian Cratchi. prim-vicepre- 
sedinte al Consiliului popular 
județean, ne-am oprit mai mult 
asupra acestei dinamici con
te—porare. asupra noului din 
viața localităților și îndeosebi 
a celor din mediul rural.

— La ora actuală, toate 
nunele județului au schițe 
sistematizare, multe dintre 
inceplr.d a fî puse In practică, 
ne-a declarat interlocutorul nos
tru. Aceasta ar fi, în primul 
rind. caracteristica principală a 
noului in viața satelor boto
șănene in februarie 1974. Desigur 
pentru a se 
fost 
studii 
punct 
demografic, social, cit și în pri
vința topografiei, arhitecturii și, 
poate In primul rind, a progno
zelor detaliate pentru următorii 
ÎS—3 de ani. ținindu-se seama 
de aperi Scul județului, al comu
nelor. de tradiții Și. Crește, de 
înseși propunerile localnicilor.

— Prin 
ne c* se 
oră. cum 
următorii

făcute 
complexe, 

de vedere

strict 
din alt 

cu vede- 
înnoirile 
adăugin-

co
de 

idei

au 
ani 
din

ajunge aici 
în ultimii 

atit 
economic,

urmare, se poate spu- 
cunoaște. la această 
va arăta județul în 
ani ?

— în general, da. Avînd în 
vedere că localitățile județului 
Botoșani au o densitate foarte 
redusă, în medie de 9 locuitori 
la hectar în vatra satelor, și, 
de asemenea, că unele sînt am
plasate pe terenuri improprii, 
s-a hotărît ca 82 de sate să fie 
propuse pentru regrupare. Re
feritor la celelalte localități, s-a 
propus reducerea vetrei de sat, 
în special prin renunțarea _ ia 
așa-zisele „tentacule", cîștigînd 
astfel noi suprafețe pentru agri
cultură, îmbunătățind configu
rația satelor și condițiile de 
viață ale sătenilor, pe care le 
dorim cît mai apropiate de cele 
de la oraș. în anii imediat ur
mători. 9 comune, printre care 
Bucecea, Ștefănești. Trușești, 
Ripiceni, Nicolae Bălcescu, vor 
deveni centre economice și so-

PREOCUPĂRI
EDILITARE

min cultural, farmacie, dispen
sar uman cu micro-maternitate, 
sediu administrativ, oficiu 
P.T.T.R., dispensar veterinar, 
centrală termică, apartamente, 
astfel că, în 1977, numărul lo
cuitorilor va ajunge la 4 000. în 
prezent, Ripiceniul are abia 1100 
locuitori. Spații de locuit, școli, 
grădinițe, dispensare, centrale 
termice, canalizare. parcaje, 
piețe, artere de circulație mo
derne ș.a. urmează a se construi^ 
și în alte comune botoșănene. '

— Apropo de case : cum vor 
arăta ele, tovarășe arhitect șef? 
ne-am adresat interlocutorului 
nostru.

— Aș începe prin a vă spune 
că majoritatea locuințelor 
satele situate între Șiret și Prut 
au fost și încă mai sînt 
struite din paiantă sau din chir
pici, acoperite cu șindrilă, cu 
stuf sau chiar cu paie, avînd 
încăperi puține, amplasate nu 
tocmai rațional, ferestre mici, 
într-un cuvint, niște case pe 
care omul modern, fie că locu
iește la sat sau la oraș, a înce
put să nu le mai accepte. Ca
sele propuse de noi, pentru 1-2 
familii, vor avea în etapa I a 
sistematizării. 2—4 camere, 
între care „odaia" moldoveneas
că pentru oaspeți, apoi o bucă
tărie proiectată și pentru insta
lația de apă curentă, tradițio
nala tindă, cămară, baie, iar 
afară, lipită de casă, o bucătă- 
rioară de vară, ca la sat.

— Astea, spuneți, pentru eta
pa I...

— Da. în perspectivă, spațiul 
din interior va putea fi comple
tat cu o toaletă, corespunzind 
normelor sanitare, dar numai la 
dorința proprietarului, după ce 
se vor fi terminat în localitățile 
respective și construcțiile de ca
nalizare. Aș vrea să rețineți că 
in satele botoșănene, așa cum Ie 
concepem noi. monotonia arhi
tectonică va fi exclusă. Pentru 
a se păstra tot ce este mai re
prezentativ în arhitectura tra
dițională a acestor locuri, spe
cialiștii noștri au făcut nume
roase relevee și fotografii a 
peste 100 de tipuri de case tra
diționale, pe baza cărora în sec
torul de proiectare al Consi
liului popular județean au fost 
realizate proiectele a 40 de tipu
ri de case individuale, cu parter 
sau cu parter și un etaj, avînd 
și posibilități de cuplare. Fireș
te, pe parcursul construcției se 
va ține seama și de sugestiile 
viitorilor locatari.

Pe parcursul convorbirii am 
notat și citeva nume : Jean Pais 
arhitect, șef de colectiv in sec
torul de proiectare al Consiliu
lui popular județean, ing. Elena 
Florișteanu, directoarea direc
ției tehnice, arh. Mihai Tulbure, 
tehnician Mihai Constantinescu 
ș.a. Sînt doar cîțiva dintre ti
nerii care, așa cum spunea ci
neva aici, au topit în fiecare 
proiect caratele pasiunii și cu
noștințelor lor. Pe cei mai mulți 
dintre ei nu i-am putut găsi „la 
județ". Se aflau pe teren, acolo 
unde proiectele de pe planșă au 
și început să prindă viață.

din
con-

ciale cu caracter urban, cu toate 
implicațiile pe care le comportă 
o asemenea dezvoltare : noi 
obiective economice, sociale, 
culturale, noi spatii de locui', 
modernizarea căilor de comuni
cație, canalizare, apă caldă, bru
tării, intr-un cuvint, ridicarea 
standardului de viață a omului 
de la sat. Notați că preocupări 
asemănătoare există pentru 
toate localitățile rurale din ju
deț.

— Cum privesc sătenii aceste 
măsuri ?

— Cei mai mulți, cu bucurie, 
cu satisfacție, chiar cu nerăb
dare de a le vedea materializate 
cit mai repede. E ceva firesc. 
Din păcate, mai sînt însă unii 
care asociază sistematizarea cu 
demolarea, cu reducerea loturi
lor personale și așa mai departe 
temeri cu totul nejustificate. 
Construcțiile corespunzătoare se 
vor păstra, doar e firesc să fie 
așa, se va ține seama de tradi
ția fiecărei localități, de aspec
tele economice, de dorințele lo
calnicilor, de faptul că. oricum, 
la sate specificul muncii e agri
col și. deci, omul va trebui să 
aibă un spațiu pe care să și-1 
valorifice în mod corespunzător.

Discutind cu tovarășul Gavril 
Todireanu, un tînăr specialist, 
arhitect șef al județului, am 
aflat și unele amănunte. Astfel, 
am notat că în comuna Ștefă- 
nești au și început, în 1973 lu
crările de sistematizare, în 1974 
urmîndu-i comunele Ripiceni și 
Bucecea. La Ștefănești se cons
truiesc 200 apartamente proprie
tate de stat, o școală cu 12 săli 
de clasă, un cămin cultural, o 
creșă-grădiniță. un atelier al 
industriei locale, iar la parte-

o
La 

o 
o

rul blocurilor, magazine cu 
suprafață totală de 600 m.p. 
Ripiceni se vor construi 
școală cu 12 săli de clasă, 
grădiniță cu 120 de locuri,

FETELOR

premieri e Teatrului de păpuși din Alba Iulia.

PROGRAMUL II11.45;

CARTEA

Editura politică a scos o 
carte cu un titlu foarte am
bițios — și tulburător în a- 
celași timp — „Cartea fete
lor". Ambițios, pentru că tit
lul sugerează, ca să facem 
un foc de cuvinte — o Cartă. 
Tulburător, pentru că ce poe
te fi mai tulburător dacii tă 
te adresezi fetelor, adică <>- 
dolescentelor, adică v.e' ■ 
ființe delicate, fermecătoare 
și puternice, care au com
plexat generații întregi de 
scriitori ce au tins să găseas
că limbajul potrivit, codul 
prin care inima proaspătă, 
caldă și sinceră, mintea ageră 
și vioiciunea întreagă a spiri
tului — toate acestea plus o 
infinită doză de farmec, să se 
deschidă și să fie receptive, 
să asculte și mai ales să pri
ceapă și să adopte. La umbra 
fetelor în floare se așează și 
această culegere de articole, 
studii, inerviuri și anchete 
publicate de un mănunchi de 
gazetari de primă mină care 
se adresează tinerelor fete 
contemporane. Tinerele fete 
contemporane, care dacă au 
în fire, caracter și sensibili
tate, acea doză de etern care 
ține de vîrstă, acele trăsături 
de penel și personalitate pe 
care le-au avut și mamele, și 
bunicile, și străbunicile lor, 
ca și, probabil, strănepoatele 
lor, au in plus jt altceva, au 
în plus și mult mai mult alt
ceva care face întreprin
derea de a scrie despre și 
pentru ele deosebit de difici
lă. A găsi tonul exact, moral 
dar nu moralizator, liric, dar 
nu sentimental, delicat, dar 
nu lipsit de forță — tonul 
care corespunde deci inteli
genței, umorului și sensibili
tății fetelor contemporane 
este un fel de performanță. 
Autorii cărții au reușit-o o- 
dată — pentru că au izbutit 
o culegere armonioasă, atrac-

oară. pentru ci 
ertizolria . mesnie £■ carte 
tint excelente m sme, Mal 
more!» F adevărate M aaaaa: 
pentru tinerele fete — ci șă 
pentru .rtrtnrn cere ew ae»a- 
șit rima de eee cmri pn~ 
măști, ier au M* cânte
de aur ciad na poete ști exact 
ciae trebuie si intre aai ba
iu utfr-ua lorcf public. bea
tul sau /«ta. dar șth ca șcfaaae 
«i riri bt kohcCe. ciad poete 
nu știi erect M ăari «aafea v- 
nei opere de artă. dor ștu m 
acAtmb m te emofieaa-i de 
ea. ciad pante nu ți-es eer 
drumul sau au pe cel mai pv 
tnvit. a> iată un tăap lăag 
in față pentru s greși » a 
plinge. a încinge p e fi fe
ricit. In fme. eu reujiî-o « pa
tra oară, pentru că mărire 
participare feminină la alcă
tuirea cărții este le fel de 
prestigioasă și demonstrează 
odată in plus ci femeile pot 
face la cel mai înalt mcel 
once fel de meserie, indueic 
pe aceea de gazetar, indutic 
pe aceea de condeier fm. ra
finat fi exact inteligent p-per
sonal. Ecaterina Oprotu. a 
cărei inteligență ș> al cărui 
farmec nu obosesc te pere m- 
ctodată, alcătuiește chiar un 
„dosar moral de buzunar' 
scriind despre tot si toate, fi- 
cind calambur după calam
bur fi constotindu-se de fie
care dată ci mei unul nu « 
gratuit, minuind condeiul ca 
pe o spadă fini, provocând 
dialogul cu eleganță fi auto
ritate, impuntnd percepts 
morale inflamabile pe un 
de discuție amabilă: in 
plică, Sanda Faur aduce 
plus de aciditate fi un
mai auster, scriind despre lu
cruri aparent mai puțin aus
tere ; Calina Enișteanu, 
care o știam
și aduetnd în reportaj ceva 
din radiografia științifică a 
exactității faptelor — scrie 
despre „condiția feminității" 
cu nostalgie fi căldură. Sofia

ton
re-
un
stil

i, pe
„antifeministF

ttas Gasoa » Zaaa 
w-Resara^ta. care 
raeie Iar nrașlex 

pledoaria pențra 
mSeLgeuței p cepariUfii 
ăaăue. tatr-a venerate s 
Iată in care feaaede au c 
ral a daaana da a șa aținea. 
Drrpn nari:, tparea au 
ai ș :ărȚu ca-e rtă 
aal canoKsaai șorauda 
fdnaia aabavt ^coa la aar- 
ticipatiove straordinane 
cente nane rd este tu 
eirsanlă și că vceirtș 
iaarta frwmai. s> ci ae*u«?a 
n<e au eaaagsu iu piux Eu- 
ger. Ftoencu sa an atfert i 
staai teaiei care nprană tu- 
aăs» gvfâa — Madaa Mae- 
wiflaa Popa — și aceasta 
este o opțiune și au aeod de 
a prici femeile cart oaoveaz 
•eamatarul, Vartan Ancheba 
iacearcă tă ne coaciagă 
'Orbetc băiețn detp'e sete' I 
a face cu pudoare și ca fra- 
moateie ezrtări ale omului 
care ie coafaeează. ilihai 
Stoiaa ia a fișă de tesapeva-

nectaeră in carte. Sreu'. nu 
(oare articaiele sent Ia acalapi 
aael. au toate au arăiucirt 
și căldură și mai tier, au toa
te respectă condrtsa dialogu
lui. a dialogului tuaplu. des
chis și fără falșe, ipocrite pu
dori, condiția dialogului fără 
de care au te poate concepe - 
a carte pentru fete.

Etențial este iruă că cn an
samblu/ tău cartea iși rerpec- 
tă prerogativele, că aa iși a- 
tinge tcopurile, că ea poate fi 
un îndreptar și că reprezintă 
un document — un document 
de analiză șuihologică și de 
mentalitate. un document 
care adretindu-se unei lumi 
spirituale rus poate să nu țină 
seama de limbajul acestei 
lumi, de datele lui esențiale 
— ceea ce-i conferă valoa
rea autenticității.

PRAGOMIR HOROMNEA

SMARAN’DA JELESCU

18; 31.181.
ux — 

Mor (< 
s sn 
IX»: 
(arde

VALEA PBAFULCI DE PUȘCA :
Tematicul tara» 8: 11JS:

’.8: 18»; 5S«). Bacureșn 
8: 1U8: 13»: 18.»: 18.45:

SAMB1ZAXGA : Central
XU: UJ8; 1X48: I8; 18.13:

FLOAREA DE PIATRA :
'5«e.e 8J8: 11.»: 1383: 18: 
la ora » ororram de Cime 
■MBtarei

CE DRUM SA ALEGI :
(arete »: 11JS: 13.IS: 11.18:
M.B1. Capitol (
II: 18». Zl>. 1 
11»; IX»; 18: __

ÎNTOARCEREA LUI MAGELAN
Lumina rom» 8: 11.18: 13J8: 18
ÎS»: 3».«3f

R1O t-OBO : reștfva! (oreie
11.13: 13 »:
roreie
MJM
13»:
(orele
».*5)

CiDUL • Victoria roreie 8: 13.»: 
18 18: ia.<5). Grlvlta (orele 8: 
12»; 18: 18 13). Aurora (orele 8: 
12 13: 16: 18.13)

MONOLOG : Viitorul (ora 28.13).
MERY POPPINS : Viitorul io

vele 15.38: 18).
PACALA : Buceg! (orele 10: 11: 

19.15) “ ' - - ---
Arta

LE
11.15;

COMISAR ACUZA : Excel- 
ore.e 11.13: 1».»: II: 18.15: 

Metod:! tore-e 8; 11.18:
11: ix». » «si Flamura 

8: 1115: 11.»: II: 18.15:

IX»;
îl).fore:e

28.»).
Doir.a 
II: — 
doeu-
Scala 
11.45: 

rere e •: 11.13: 13.»; 
Favorit <o*ele 8.15; 

; IB IS: 28 38).

ll: 18»: în 
»: n.15: B.M: 11:

Gloria (orele 1.43:
15.45: 18.15: 24341 

8: 11.18: 13.»:

• :
Bjzes'J 

1X15: 
li.»: 

Modern 
II; 18.»;

Giuieștt roreie 10; 16: 19.15). 
(orele 11*5. 14.30. 17 15: 20). 
MANS Volga (orele •; 
13,30; 15.48; 18; 20,15). Fla-

(orele B: 1L11;
18:

POHIILE ALBASTRE 
ORAȘULUI : Dacia (orela
11.15; IX»; IB: 1B.I5; 2X»).
mol Sârti (crela IX»; 1B; ».15).

ROMEO SI JULIET A : Rahova 
(o-ele !•: IX»; 1B.»)

PROPRIETARII : Pacea (orele 
18; 18: »).

FANTASTICA AVENTURĂ A 
LUI ^NEFTUN* t Unirea (oreia 
15 45: 18: StJS).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP t Lira 
(orele IX»; 18: ».1S).

INSULA MISTERIOASA : Fe
rentari forele IX»; 18; 26.15).

SECRETUL LUT BUDHA : F’.o- 
reasca (orele 15.»: 18: ».15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT: Cotrocenl 
18: 2»).

TARUL 
PROFESIA : 
11.15: IX»: 18: 18:

SIMON TEMPLAR 
Crtngași (orele 18:

AL ȘAPTELEA
Munca (orele 18; 18; 28). Progre
sul (ora 15.»).

CEATA : Progresul
28.15)

AURUL NEGRU DIN 
MA : Cosmos (orele
28.15) .

MISIUNEA SECRETA 
RULUT COOK ; Vltan (orele 15.30: 
II: 20 ÎS).

LOVE STORY f Popular (orele 
15 30: 18- 20 15)

BĂRBAT’ FĂRĂ OCUPAȚIE • fnre’e 1*30- 18: ?0.1S>.
TATĂL MEU ACTORUL (ora 

U/W): LADY MACBETH TN SI
BERIA (ora 16.30) : PROFESIO
NIȘTII (orele 18.45: 20.45). rulează 
la Cinemateca ,.Union“.
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PROGRAMUL I

(orele 14;
rVAN I$I

Moșilor
28.15). 
INTERVINE:

18.13). 
CARTUȘ

SCHIMBA 
(orele •;

(orele 18;
OKLAHO- 
15.30; II;
A MAÎO-

9.00 Teleșcoaiă : Album școlar : 
Sp.ru Haret și discipolii săi. Emi
siune de V. Ionescu ; Atlas geo
grafic : Itinerar geografic de 
'. acanță. Orașele patriei — Anina ; 
Monument al naturii _ Piatra 
Craiului ; Album științific : „De 
la telefon la., sateliții de tele
comunicații". 10.00 Curs de limba 
engleză. 10,30 Curs de limba rusă. 
11.00- Melodii populare din Moldo
va Interpretate de Maria Beraru. 
11.15 Biblioteca pentru toți : 
Barbu (II). 12.00 Pagini din 
bumul duminical. 16.00 Curs 
limba 
limba franceză 
Cunoașteți legile ? Actualitatea 
legislativă. Emisiune de Ion Cos- 
tea. 18,00 Festivaluri, festivaluri. 
18.25 Imagini din Siria. 19.00 Bună 
seara. vacanță. Năzdrăvanii ți 
soarele. Iurie Darie și Mihaela li 
invită pe cei mici să-î însoțească 
într-o plimbare prin București. 
Emisiune de Erica Petrușa și 
Tatiana Sireteanu. 19.30 Telejurnal. 
1 M.ti 1974 — sub semnul anului 
jubiliar Cronica întrecerii pentru 
Îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen. 20.00 Reflector. 20.20 
Publicitate. 20.25 Telecinemateca :
Un mare cineast — Jean Renoir. 
„Iluzia cea mare". Premieră pe 
tară. 22,15 24 de ore.

20.00 Pagini de um.or î
vrăji a mai făcut nevasta mea". 
20.25 întrebări și răspunsuri : 
Microgrupurile — obiect de cerce
tare sociologică ; Dicționar eco
nomic : Balanță de plăți externe ; 
Rezervele de energie 
21.00 Armonii intime 
mentar TV : ,.Mîinile“.
le place.. hazul.

ora 21,30: (Sala Academia) : DE 
CE A FURAT ZMEUL MINGEA 
— ora 10: Teatrul ,.C Tănase" 
(Sala Savoy) : PARDON... SCU
ZAȚI... BONSOAR ! — ora 19: 
(Sala Victoria) : VINO SĂ NE 
VEZI DISEARĂ - ora 19: An
samblul „Rapsodia Română" : LA 
HANUL CU ClNTECE — ora 
19.30: Circul Globus" : INTÎLNI- 
KE LA CIRC — orele 10 și 19,30.

ale Terrei.
21.25 Docu-
21.40 Unora
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germană. 16.30 Curs
17.30 Telex, 

legile ?

Ion 
Al
de 
de 

17,35

PROGRAMUL III

MIERCURI, 17 APRILIE 1974
Opera Română : LOHENGRIN 

—- ora 19; Teatrul de Operetă : 
OKLAHOMA — ora 19; Teatrul 
Național (Sala Mare) : BECKET
— ora 19.30: Teatrul „Lucia
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : ÎNTRE NOI DOI N-A 
FOST DECÎT TĂCERE — ora 20; 
(Sala Studio) : NOILE SUFERIN
ȚE ALE TÎNĂRULUI ,,W“ — ora 
20; Teatrul ,.C. I Nottara“ (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE —
ora 19,30; (Sala Studio) : HAMLET
— ora 19: Teatrul Mic ; VREȚI
SĂ JUCAȚI CU NOI? — ora 10,30; 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; Tea
trul Giulesti : ...ESCU — ora 
19.30: Studioul I.A.T.C. : LABDA- 
CIZII — ora 20: - • -
Vasilescu“ : O FATĂ IMPOSIBI
LĂ -> ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă'* : IANCU JIANU - ora 
10; Teatrul Țăndărică" (Sala 
Victoria) : ȘORICELUL ȘT PĂ
PUȘA — ora 17; NOCTURN —

Teatrul ..Ion

9.00 Știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9.05 
Melodia zilei : Meșteri buni si 
meșteri mari de Fi. Comișel. 
10.00 Meridian-club. 11,00 Profil 
pe portativ : dirijorul Sergiu 
Celibidache. 11.30 Din operetele 
Iui Gherase Dendrino. 12.00 Știr. 
12,05 Invitație in fonotecă 12.55 
Melodia zilei. 13.00 închiderea 
emisiunii. 17.00 Știrile după-amie- 
zii. 17,05 Alo. Radio ! — program 
de muzică ușoară. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Arte plastice. 
18.10 Dublu recital : Stela Enache 
și Gilbert O’Sullivan. 18,55 Melo
dia zilei. 19.00 în direct de la. . 
Direcția de telecomunicații Bucu
rești. 19,30 Știri. 19.35 Casa de 
discuri Supraphon. 20.00 Figuri de 
seamă din istoria culturii româ
nești : GOLESTII. 21.00 Radio- 
fono-rama. 22,00 Radiojurnal 
letin meteorologic.
Melodia zilei. 22,35 
muzicii ușoare. 23.15 
Jeno. 23,20 Studioul 
temporane 
știri.

Sport.
Vedete 

Poetica, 
muzicii

Bu- 
22.38 

ale 
Kiss 
con-

23.55—24,00 Ultimele

Sp.ru
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30 de ani de la făurirea
Frontului Unic Muncitoresc

— Adunarea festivă din Capitala —
Cu prilejul împlinirii a 30 de 

ani de la făurirea Frontului 
Unic Muncitoresc, marți după- 
amiază a avut loc in Capitală o 
adunare festivă organizată de 
Comitetul municipal București 
al P.C.R. Au participat nume
roși oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile bu- 
cureștene. vechi mflitanți ai 
partidului și ai mișcării mun
citorești din România, repre
zentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
oameni de știință, cultură și 
artă, studenți, militari.

în prezidiul adunării festive 
au luat loc tovarășii : Ștefan 
Voitec, Constantin Pirvulescu, 
Constanța Crăciun, Ion Trăian 
Ștefănescu. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministrul pen
tru problemele tineretului. Va- 
sile Bigu, Vasile Ionescu. Stela 
Moghioroș. Panait Bogătoiu și 
Nicolae Cioroiu.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Nicolae Ma
tei. secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R.

Despre semnificația eveni
mentului a vorbit tovarășul Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Institutului 
de studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R.

După ce a subliniat însemnă
tatea decisivă a creării Fron
tului Unic Muncitoresc in asi
gurarea rolului conducător al 
proletariatului în lupta pentru 
democrație și progres social, 
vorbitorul a spus : înfăptuit in 
condițiile luptei împotriva dic
taturii militare-fasciste, pentru 
eliberarea țării și restabilirea 
independenței naționale, Fron
tul Unic Muncitoresc a fost re
zultatul firesc al colaborării strin- 
se intre comuniști, social-demo- 
crati, socialiști, in marile lupte 
sociale și politice. împotriva 
claselor exploatatoare, a regi
mului burghez.

După ce a arătat că în pofida 
puternicelor mișcări antifasciste 
care aveau loc in țara noastră, 
că și in alte țări ale Europei 
marile puteri imperialiste, 
cercurile guvernante de atunci 
din numeroase state au adoptat 
o poziție de cedare și compro
mis față de pretențiile Germa
niei naziste, ceea ce a încurajat 
acțiunile agresive ale hitleris- 
mului și a stimulat activitatea 
cercurilor reacționare din Româ
nia, care au pășit deschis pe ca
lea trădării naționale, vorbito
rul a spus : Poporul român, a- 
flat singur in fața agresiunii 
nazismului german, lipsit de ori
ce sprijin din afară, a devenit 
victima dictatului fascist de la 
Viena, a fost aruncat practic in 
brațele Germaniei hitleriste. In 
aceste condiții a fost instaurat 
regimul dictaturii militare-fas
ciste, in țară au pătruns trupe
le hitleriste. România fiind 
tirită in războiul antisovietic.

Exponent fidel al intereselor 
naționale ale întregului popor, 
Partidul Comunist Român s-a 
împotrivit de la inceput dicta
turii militaro-fasciste și războiu
lui hitlerist, a chemat in mod 
consecvent masele la unire în 
lupta pentru salvgardarea inte
reselor naționale.

în acest sens, el a formulat 
cerința realizării Frontului Unic 
Național al poporului român, 
în centrul acestei alianțe era 
situată clasa muncitoare, forța 
socială cea mai înaintată a so
cietății românești, care, acțio- 
nind unită în Frontul Unic 
Muncitoresc, avea să constituie 
nucleul și motorul luptei între
gului popor.

Constituirea Frontului Unic 
Muncitoresc a avut o mare în
semnătate în pregătirea prole
tariatului pentru a acționa cu 
arma în mină in vederea răs
turnării dictaturii militaro-fas
ciste, izgonirii din țară a tru
pelor Germaniei naziste.

După 23 August 1944, unitatea 
clasei muncitoare s-a dezvoltat 
pe multiple planuri. Ca rezul

tat al înțelegeri: rervenite la
tre conducerile Partidului Co
munist și Partidului Social- 
Democrat, la 2 octombrie 1J+» 
Frontul Unic Muncitoresc a 
căpătat o structura organizato
rică. proprie, cretndu-s; organe 
proprii.

Relevind marea însemnătate a 
definirii de către Conferința Na
țională a P.C.R. din 16—2! oc
tombrie 1945. a concepției asupra 
realizării unității depline a miș
cării muncitorești, cit și faptul 
că partidul Social-Democrat, 
prin rezoluția adoptată in șe
dința Comitetului Central din 
25 octombrie 1945. și-a exprima- 
convingerea in necesitatea isto
rică a realizării unității de
pline a mișcării muncitorești 
vorbitorul a infățișat etapele 
care au condus la realizarea v- 
nității clasei muncitoare din Ro
mânia in cadrul unui singur 
partid marxist-leninist Congre
sul de unificare, din 21 februa
rie 1948, a proclamat in mod pu
blic și solemn unificarea celor 
două partide intr-un partid unic, 
pe baza concepției revoluționare 
materialist-dialectice despre lu
me și viată. Aceasta a consti
tuit o măreață victorie politică a 
proletariatului, a maselor munci
toare din România.

Făurirea partidului revoluțio
nar unic al clasei muncitoare 
din România a reprezentat și 
un eveniment important in miș
carea muncitorească internațio
nală. Jubileul de azi — a spus 
in continuare vorbitorul — are 
loc in atmosfera de entuziastă 
mobilizare a tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate, anga
jați plenar in lupta pentru în
făptuirea cincinalului înainte de 
termen, pentru a intimpina eu 
noi realizări cele două eveni
mente de însemnătate istorică 
din viața poporului român — 
cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării României de sub do
minația fascistă și cel de-al 
XI-lea Congres al partidului. A- 
poi. vorbitorul a rememorat as
pecte și momente esențiale ale 
înaintării țări: noastre, sub con
ducerea partidului, pe calea ci
vilizației socialiste, relevind ro
lul pe care eroica noastră clasă 
muncitoare l-a avut și îl are in 
acest proces innoitor.

Sinteza generală a acestui pro
ces. in centrul căruia s-a aflat 
în permanentă clasa muncitoare, 
și expresia cea mai cuprinză
toare a transformărilor petrecute 
in structura socială a României 
o reprezintă făurirea și dezvol
tarea națiunii socialiste. Forța 
și trăinicia națiunii noastre so
cialiste iși au izvorul in baza de 
clasă a societății formate de 
muncitori, țărani, intelectuali și 
alți oameni ai muncii, uniți prin 
interese vitale comune și ani
mați de aceleași idealuri.

Aplicind cu consecvență poli
tica marxist-leninistă de rezol
vare a problemei naționale, Par
tidul Comunist Român a acțio
nat pentru întărirea continuă a 
frăției dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare, la 
întărirea coeziunii și unității în
tregului popor in jurul Partidu
lui Comunist Român.

Mărețele realizări obținute de 
poporul nostru în toate sec
toarele de activitate — a spus 
vorbitorul — ilustrează în mo
dul cel mai convingător strălu
cita capacitate a partidului 
nostru comunist de a organiza 
și de a conduce marea operă 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. 
Ele atestă cu tărie că partidul 
nostru aplică, în mod creator, 
legitățile general» ale socialis
mului la condițiile concrete ale 
țării noastre, la cerințele fie
cărei etape de dezvoltare a so
cietății românești.

în elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului in toate sec
toarele de activitate o contribu
ție creatoare esențială aduce se-

-ofc

JB

statului no»-

stregt 
elabo

Ceausescu se leafă 
Ini drum ascender:' 
Congresele al DL al X-lea ale

Si de Confer. r’e> na

il par.ieriu: g 
Legă-ura srriL.d

ș. pertnaner.’â cu poporal 
realitățile tării, opac.taiea 
marcaixlă de dezvoltare cu 
toare a -narxtsz»- .'nussri 
dinamismul și spiritui av 
tor. înalte calități de nulitact 
conducător i uăiuniii — eteri 
unea. pasiunea șî pr.r.npsalr 
tea revoluționară, devotame-, 
nețărmurit fală de patrie s p 
por. intemaporaLsmi.: eoax 
vent — fac ca numele tovai 
șului Nicolae Ceaoșesca să 
indisotubil legat de toate mar 
transformer; petrecute in 
ani in societatea roma 
de perspectivele trecerii 
tr-o nouă fază de dezvo?

Reprezentind un act 1 
de voință a popocuri. st 
o expresie a unități: 
partid șt popor, alegerea 
rășultri Nicolae Ceaoșes 
intiiul președinte al Ro 
constituie in același timp 
tă apreciere dată aceluia 
de ma: bine de patru i 
s-a încadrat in mișcarea : 
tîonară. in lupta «dare» i 
toare împotriva eTpfavtam și a 
militat sub steagul gitctas ai 
partidului pentru libertate șc 
dreptate socială, pentru ca oa
menii numri: <Eti țara noastră, 
fără deosebire de = 
să devină stâpini pe 
destinele tor, ; 
cauzei sorians—,

■ .

in
e

i es

dec

a

multă pe pâmi-.ril Romămer 
Pornind de Ia strtnsa unit; 

dialectică dmtre po 
și externă. parixft 
nostru acționează 
pentru dezvoltarea rru-,..»or in
ternaționale ale Bontâciei. creș
terea contribuitei sale Ia cauza 
progresului social, a colaborării 
și păcii în lume. La temelia po
liticii externe a tării se află 
in mod constant cezvdtar^a 
prieteniei și colaborării multi
laterale cu toate țările soc_sli*- 
te. extinderea și consolidarea 
relațiilor cu țările care au pășit 
pe calea dezvoltării eco.icmico- 
sociale mdepender.te.
solidarității cu toate forțele pro
gresiste. In același timp. Româ
nia. in spiritul coexistenței paș
nice. acționează pentru amplifi
carea raporturilor reciproc avan
tajoase cu toate statele.

Legăturile internaționale largi, 
raporturile de prietenie, solida
ritate și colaborare tovărășeas
că statornicite intre P.C.R. 
Celelalte partide comuniste 
muncitorești, stima și respec
tul de care se bucură partidul 
nostru, sint un izvor de forță 
al României socialiste, confirmă 
justețea orientărilor fundamen
tale stabilite de partid.

Sărbătorind împlinirea a trei 
decenii de la făurirea unității 
de acțiune a proletariatului pu
tem afirma cu justificată min- 
drie că poporul român, sub con
ducerea P.C.R., a parcurs o eta
pă importantă in drumul de 
lupte și victorii spre libertate, 
independență națională și pro
gres social.

★

»_anJ

.tânrea

Și 
Șl

Cu același prilej, în holul Mu
zeului de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia a fost organizată o expozi
ție. care oglindește principalele 
aspecte de luptă pentru unitate» 
clasei muncitoare. formarea 
partidului clasei muncitoare in 
1893. precum șt activitatea aces
tuia la sfirșitul secolului al 
19-lea.

' Mesaj de felicitare 
adresat 

președintelui României, 
NICOLAE CEAUSESCU
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Tavarâțal MAXEA MANT3CX. yhi Mitra al «rwwfris 
RgM Mirii STTlirTÎC lareiiat» > CTÎUK CMMHSmAib
de Miniștri al Kipnâlioi Ante Sirieae M-iffKX D U-Alot K 
următoarea telegramă :

Cu ocazia zilei naționale a Republicii 
cerea de a adresa Excelenței Voastre 1 
mai bune urări pentru fericirea domnea 
greșul continuu al poporului sirian pc

Sini încredințat că atmosfera de 
însuflețește colaborarea romano-siri
lațiile de prietenie dintre cele două țăn și popoare 
domeniile.

irri

â va
oci.

Primul ministru al Finlandei 
va face o vizită în România
La invitația primului mi

nistru al guvernului Repu
blicii Socialiste Romania. 
Manea Mănescu. primul 
ministru al Finlandei. Ka-

levi Sorsa. va fac» o vi
zită în România, împreună 
cu soția, tn perioada 25—29 
aprilie 1974.

CONFERINTA 
DE PRESA

A SENATORULUI
E. KENNEDY
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VINERI, 19 APRILIE, ORA 17,00

FESTIVALUL HANDBALULUI
ORGANIZAT IN CADRUL

„SERII,OR
SEIMEII TI.NERETUIUI"
• ® *ar= de sport și muzică, o premieră inedită din pro

gram. ccraia vor putea viziona secvențala cela mai inlere- 
sa»d» _ *oț mWorii sportului din țară. Televiziunea progra- 
”*cx= rn»m^ că 21 aprilie, orele 15,00-16,20 selecțiuni din 
-e:- r. -c-rrc.. organizat de ziarul „Scînteia tinere-

*~uree pe bază de invitații si bilete care se distribuie 
ergaaam- or U.T.G și asociațiilor sportive prin comitetele•-șaezs- or U.T.C și asociațiilor sportive prin 
U-TjC. de sector ale Capitolei.

Foaî dsmre pretageaisiii se
ra. mml diatre îdelii iubitorilor 
*e aport.

CRISTIAN GATT.
căpasaaai eehioei campioane 

moodiaie. ae-o declarat :
— Ne bai ui ă iaițiativa tia- 

raăe: .Seiateia tiaeretului*. pen
are eâ reactualizează a mare 
nroar-e a baadbalului romă-
aear. Ne vem reiatihii ia sala 
.Ftarvaaea'* ea ret mai inferați 
«aparteri die București ai hand- 
bateioL Dapâ rite știu ni se vor 
perne iotreMri din sală : pro
mpter să rezistăm . tirului-*

L

handbalului, sint sigur, se va 
mări și mai mult după intilni- 
rea de la ,.Floreasca“. Un nou 
sport cucerește lumea : HAND
BALUL !

SĂ ÎNVĂȚĂM yN CÂNTEC
codru’ ..Serii pentru tineret", va fi difuzat cîntecul t

Marți după-amiază, tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
CC al P.C.R.. președintele Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste. s-a intilnit cu tovarășul 
AVincentr Krasko, secretar al 
C.C. al P.M.U.P- conducătorii 
delegației R P. Polone la sesi
unea de primăvară a Unîumi 
Interparlamentare.

Cu acest prilej, a avut loc o 
vouiorbire care s-a desfașurr: 
intr-o atmosferă cordială.

Cu prilejul lucrărilor sesiun.i 
de primăvară a Uniunii Inter
parlamentare. marți după-atrua- 
zâ. președintele Mani Adunări

Naționale a Republicii Socialis
te România. Miron Constar.tmes- 
cu. a primit succesiv pe Dah O. 
Sidi Haiba. președintele Adună
rii Naționale din Mauritania, pe 
John Spartanar-n, președintele 
Grupului S.C-A. din Uniur.ea In
terparlamentară și Edward Der- 
wmsta. membru al Consiliului 
Interparlamen tar și al Comite- 
luiu: Executiv, pe Aderbal Ju- 
reaaa. prim-v-.ceoreședmte ai 
Came-ai deputatilo: din. Brazi - 
lia. Tancredo Neves, membru al 
Consiliului Interparlamentar, și 
a.;i parlamentar: braz.l;em. pre
cum s. pe KT. Williams, pre- 
s=d:nte'.e Grupului din Marea 
Bktaaie Xbnune» Interpar-

M- I'CjI eiDt/
Ai pornit tinerețe șuvoi 
Marea zi ți-a dat glas 
Si de-atunci sus pe schele 

cu noi
Ai urcat pas cu pas.

REFRENî
Te iubim tinerețe 
Tu ne porți pe creste semețe 
Vise tu-nfiripi
Și Ie crești aripi 
Către zări 
Unești cărări ! 
îți dăm binețe ! 
Te iubim tinerețe.
Tu ești ctntec și frumusețe* 
Spre senine vremi,
Tot mereu tu ne chemi, 
Mina să ne-o dăm 1 
Te urmăm !

îndrumați de partidul Iubit 
Tînăr front utecist
Noi zidim din al muncii granit 
Veacul nou comunist.

REFREN :

Te iubim tinerețe
Tu ne porți pe creste semețe 
Vise tu-nfiripi
Și le crești aripi
Către zări
Unești cărări !
îți dăm binețe !
Te iubim tinerețe.
Tu ești cintec și frumusețe 
Spre senine vremi.
Tot mereu tu ne chemi, 
Mina să ne-o dăm !
Te urmăm !

întreprinderea 
„Energo-Reparații"

B-dul. Mărășești nr. 2, 
lingă Parcul Libertății 

telefon : 23 26 40,

ANGAJEAZĂ 

URGENT:
• oțelari

• turnători-formatori 
® termiști-tratamen-

tiști

• curățitori-sablatori

• electronist- 
automatist.

Angajarea se face 
pentru modernul se
diu din B-dul Energeti- 
cienilor nr. 2, sector 4, 
Vitan, la capătul auto

buzului nr. 35.

■
■ întreprinderea de reparații auto bucurești

cu sediul în București 
n Str. Clăbucet nr. 68, sectorul 8, telefon 18 16 40, interior 168 
p sau 184

Mijloace de transport cu care se poate ajunge la intre- 
B prindere sint: tramvaiul 3, 6, 10, 20, 24, mașina 34 , 77 și 105, 
B troleibuz 86 și 87, pînă la sta{ia Clăbucet (Piața Chibrit. 

î ANGAJEAZĂ
■
■ muncitori pentru calificarea la locul de 5 MUNCA TN MESERIILE :
■ o frezori
■ o forjori
■ o lăcătuș ajustori
■ o strungari
■ o rectificatori
■ o sculeri matrițeri

o sudori
■ o tîmplari mecanici și manuali 

o termist tratamentist
■ o trasatori

■ CONDIȚIILE PENTRU CALIFICARE

B • virsta 16-35 de ani
B • adeverință de la C.A.P. sau repartiție de la forjele de 
B muncă
B • studii 4-12 clase
B • certificat de naștere copie și original
B o analize medicale, micro și R.B.W.
B • domiciliul stabil în București sau comunele subordo-
B nate pînă la o distanță de 50 km.
■
■ MUNCITORI CALIFICAȚI IN MESERIILE :
! • frezori5 • forjori

• lăcătuși ajustori
Z • strungari, rectificatori, sculeri matrițeri, sudori, tim-

I plari mecanici și manuali, termiști tratamentiști, trasatori.

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ

producție 

a studiourilor 

americane 

regia : GEORGE 

MARSHALL < 

cu: GLEN FORD, 

SHIRLEY MACLAINE, 

LESLIE NIELSEN.

n

r-

I.C.S. COMALIMENT
cu sediul în București, str. C.A. Rosetti nr. 5, 

sector 1,

pentru unitatea B.I.G. din Berceni, din Piața 
Sudului, xe se va da în folosință în cursul a- 

cestui an,

recrutează tineri cu buletin de Capitală și co
munele subordonate, absolvenți ai școlii medii 
și ai școlii generale de 7 și 10 ani, în vederea 
calificării prin cursuri de scurtă durată 
meseriile ;

pentru

• ospătari

• barmani

• bufetieri

• vînzători
• casieri

• bucătari

• cofetari

Pe timpul școlarizării se acordă indemnizația 
lunară prevăzută de H.C.M. 2105/1960.

Relații suplimentare cit și depunerea cereri
lor la Compartimentul personal de la adresa 
sus indicată.
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Acordul privind definirea agresiunii 
un pas pozitiv in eforturile 

pentru promovarea păcii
în ultimele două ședințe ale 

Comitetului special al Națiuni
lor Unite pentru definirea agre
siunii, înaintea încheierii lucră
rilor au luat cuvîntul 30 din cei 
35 de reprezentanți ai statelor 
membre ale Comitetului, care 
au salutat elaborarea proiectu
lui definiției agresiunii și au 
calificat această realizare ca 
fiind de o mare însemnătate în 
Viața O.N.U.

Formularea conceptului agre
siunii, sublinia reprezentantul 
Iugoslaviei, Cvijeto Job, va 
contribui la edificarea unor baze 
mai solide de funcționare a or
ganismelor Națiunilor Unite răs
punzătoare de menținerea păcii 
și securității internaționale, fa- 
cilitînd eforturile spre codifica
rea responsabilității internațio
nale pentru actele de agresiune 
sau orice altă formă de folosire 
a forței în relațiile internațio
nale, precum și spre crearea u- 
nei jurisdicții internaționale in 
materie. Vorbitorul și-a expri
mat speranța că definiția va 
constitui un instrument pentru 
protejarea statelor mici și în 
curs de dezvoltare care sînt a- 
desea victime ale actelor de a- 
gresiune.

Jose Caicedo (Columbia), ară- 
tînd că proiectul de definiție 
are o importanță vitală pentru 
existenta liberă a popoarelor, a 
subliniat că acesta sporește 
mult șansele păcii în lufnea 
contemporană și reprezintă un 
pas înainte spre dezvoltarea 
progresivă și codificarea dreptu
lui internațional.

Reprezentantul Bulgariei, Va
lentin Bojilov, arăta că defini
ția poate contribui în mare mă
sură la excluderea folosirii for
ței și amenințării cu forța în 
soluționarea diferendelor inter
naționale.

Jean-Michel Bessou (Franța) 
evidenția între meritele defini
ției agresiunii specificarea clară 
a dreptului statelor la autoapă
rare. El arăta că definiția re-

SESIUNEA ADUNĂRII

Pentru o cooperare internațională 
bazată pe deplină egalitate

Peste 50 de șefi de delega
ții au luat, pină in prezent, 
cuvîntul în cadrul dezbateri
lor de politică generală asu
pra problemelor materiilor 
prime și dezvoltării, aflate in 
atenția sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a 
O.N.U.

Președintele Mauritaniei. Ould 
Daddah. sublinia însemnătatea 
cardinală a lărgirii cooperării 
internaționale prin accesul liber, 
pe baze de deplină egalitate in 
drepturi, al tuturor statelor la 
punerea unor baze noi sistemu
lui economic mondial. Vorbito
rul a chemat la abolirea tuturor 
formelor de dominație străină 
asupra națiunilor lumii a treia.

Ministrul afacerilor externe al 
Indoneziei, Adam Malik, arătind 
că niciodată in trecut nu s-a 
impus mai categoric ca la a- 
ceastă sesiune principiul inter
dependențelor. a declarat că 
dezvoltarea comerțului și ches
tiunile monetare nu pot fi se
parate de problemele securității 
internaționale, ale păcii și justi
ției.

Javier Assogba, ministrul eco
nomiei și finanțelor al statului 
Dahomey, a cerut Adunării Ge
nerale să nu-și concentreze a- 
tenția numai asupra crizei de e- 
nergie, ci să acorde prioritate în 
dezbaterile sale problemelor 
mari ale deteriorării termenilor 
de schimb, îngustării pieței in
ternaționale a produselor de ex
port ale statelor in curs de dez
voltare, măririi decalajelor eco

Răsturnare 
la Niamey

O lovitură de stat s-a 
produs luni in Niger. 
Este al 25-lea eveniment 
de acest gen pe care A- 
frica î| înregistrează în- 
cepînd din 1963.

P
rimele știri despre 
răsturnarea de la 
Niamey au parve
nit pe calea unde
lor. Șeful statului 
major general al 

forjelor armate — al căror efec
tiv se ridică la 2 500 de mili
tari — a anunțat inlăturarea 
președintelui Diori Hamani. Lo- 
cotenent-colonel Kountie a pre
cizat că armata a preluat pute
rea spre a pune capăt „nedrep
tății, corupției, egoismului și 
indiferenței față de popor". 
Constituția a fost suspendată, 
dizolvindu-se Adunarea Națio
nală și toate organizațiile cu ca
racter politic. Noii deținători ai 
puterii au reafirmat apartenența 
țării Ia organizațiile africane și 
respectul angajamentelor asu
mate față de comunitatea inter
națională. Fină la ora cind 
scriem aceste rînduri sînt puține 
detalii privind echipa de condu
cere formată de locotenent-co- 
lonelul Kountie și programul ei 
concret. Biografia liderului lovi
turii de stat este cea a unui mi
litar care a cunoscut o rapidă 
ascensiune pe treptele ierarhiei 
în armata țării sale, dar care nu 
a fost implicat in viața politică. 
Intr-un interviu difuzat de Ra
dio Niamey. Kountie a subliniat 
că „armata nu poate închide o- 
chii" in fața situației existente 
în țară și că a decis să-și asume 
responsabilitățile. El a anunțat 
crearea unui organ suprem, 
compus din ofițeri, care va în
deplini sarcinile guvernamen
tale.

prezintă, de asemenea, un mij
loc de descurajare a unui even
tual agresor.

Dimitri Kolesnik, reprezen
tantul U.R.S.S., și-a exprimat 
încrederea că adoptarea defini
ției va ajuta la descurajarea 
actelor de agresiune. El a spus 
că această definiție nu poate 
în nici un caz pune sub semnul 
îndoielii legitimitatea dreptului 
tuturor popoarelor de a lupta, 
prin orice mijloace, pentru au
todeterminare și independentă. 
Reprezentantul Algeriei. H. 
Mesloub, sublinia că exercitarea 
dreptului popoarelor la autode
terminare nu poate exclude fo
losirea forței. Datoria statelor, 
a spus vorbitorul, este de a 
acorda tot sprijinul și ajutorul 
necesar popoarelor victime ale 
actelor de agresiune și celor 
care luptă pentru respectarea 
dreptului lor legitim la autode
terminare și libertate.

Reprezentantul Finlandei, 
Bengt Broms, președintele Co
mitetului special pentru defini
rea agresiunii, evidenția că pre
vederile definiției reprezintă o 
însemnată contribuție adusă 
cauzei lărgirii și întăririi coope
rării internaționale, menținerii 
păcii lumii.

★

Intr-o scurtă declarație publi
cată luni după-amiază. secreta
rul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și-a exprimat satis
facția în legătură cu îndeplini
rea cu succes a sarcinii Comi
tetului. Secretarul general a 
arătat că definiția este de o în
semnătate majoră pentru trans
punerea în viață a unora din
tre articolele fundamentale ale 
Cartei Națiunilor Unite. Faptul 
că, după îndelungate și dificile 
negocieri, s-a ajuns la un acord 
pentru definirea agresiunii con
stituie o evoluție incurajantă în 
eforturile pentru promovarea 
păcii în lume — a relevat Kurt 
Waldheim.

GENERALE A O.N.U.

nomice dintre acestea și statele 
industrializate, inegalităților și 
discriminărilor din raporturile 
economice, comerciale și mone
tare internaționale.

Vincent Eton, ministrul aface
rilor externe al Camerunului, a 
declarat că „nici o națiune din 
lumea a treia nu dorește să tră
iască din ajutoare sau caritate". 
Acest grup de state — sublinia 
vorbitorul — cere să se facă 
dreptate in actualul sistem eco
nomic nejust

în legătură cu recenta ho- 
tărire a statului marocan de 
a prelua cel puțin 50 la sută 
din capitalul societăților stră
ine pentru distribuirea hi
drocarburilor. ministrul ma
rocan de finanțe, Bensalem 
Guessous, a arătat, intr-un 
interviu acordat presei na
ționale. că societățile respec
tive vor trebui să pună la 
dispoziția guvernului, în ur
mătoarele două luni, bilanțu
rile lor financiare și de sto- 
caj, pentru a se putea exa
mina modalitățile de partici
pare marocană la fiecare din 
ele. Ministrul a afirmat că 
„marocanizarea" acestor so
cietăți va trebui să se ope
reze pină la sfirșitul acestui 
an, iar după aceasta, societă
țile respective vor fi coordo
nate de un Consiliu de Ad
ministrație, cu majoritate 
marocană și prezidat de un 
marocan.

In timp ce Ia Niamey dom
nește calmul, observatorii poli
tici analizează evenimentele des
fășurate in acest început de 
săptămină. Nigerul — cum re
marca FRANCE PRESSE — a 
cunoscut o stabilitate a puterii. 
Dar „lovitura de stat a interve
nit intr-o țară care de peste 
cinci ani suferă de o secetă im
placabilă". în acest climat dra

matic s-a produs răsturnarea. 
Comentatorul agenției pariziene 
nu exclude posibilitatea ca si
tuația în care se găsește Nige
rul (unul din statele Sahelului) 
ca urmare a unei secete prelun
gite să fie la originea loviturii 
de stat. Relatări recente din 
surse oficiale privind relațiile 
din nordul țării semnalau că 
populațiile nomade din această 
regiune se găsesc într-o „situa
ție catastrofală". LE MONI- 
TEUR AFRICAIN scria încă 
in urmă cu citeva luni : 
„In Niger, seceta a răs
turnat ordinea firească a lu
crurilor. Țara întreagă a fost 
lovită și, după șeptel și cultu
rile agricole, omul este astăzi 
direct amenințat". Pierderile 
sînt evaluate la 5 miliarde CFA, 
cifră a cărei dimensiune o pu
tem aprecia doar comparind-o

La San Jose s-au deschis, 
la 15 aprilie, lucrările re
uniunii latino-americane, 
consacrată pregătirii Confe
rinței mondiale a populației, 
care va avea Ioc, in luna au
gust, la București. Actuala 
reuniune a fost convocată de 
Comisia Economică O.N.U. 
pentru America Latină.

La dezbateri iau parte de
legații guvernamentale din 
toate țările latino-americane. 
reprezentanți ai Secretaria
tului O.N.U., ai unor organi
zații interguvernamentale, 
observatori.

Cuvîntul inaugural al re
uniunii a fost rostit de pre
ședintele Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer.

Din partea Republicii So
cialiste România, la lucrări 
participă ea observatori o de
legație condusă de prof. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice.

PREȘEDINTELE REPUBLICII COSTA RICA L-A 
PRIMIT PE AMBASADORUL ROMÂNIEI 

LA SAN JOSE
Ambasadorul Republicii Socialiste România la San Jose. Con

stantin Stănescu, a fost primit luni. 15 aprilie, de președintele 
Republicii Costa Rica, Jose Figueres Ferrer. Cu acest prilej au 
fost discutate probleme ale relațiilor româno-costaricane și ale 
vizitei oficiale de prietenie pe care președintele Jose Figueres 
Ferrer o va face in curind, în țara noastră.

în aceeași zi, ambasadorul român a fost primit de soția pre
ședintelui Republicii Costa Rica, doamna Karen Olsen de Figu
eres, căreia i-a transmis, din partea tovarășei Elena Ceaușescu. 
un mesaj de prietenie, impreună cu un dar constind din doi 
puieți de arbori, specifici țării noastre, pentru Parcul prieteniei, 
care urmează a fi creat in împrejurimile capitalei costaricane.

Mulțumind pentru darul oferit, doamna Figueres a transmis, 
la rindul său, tovarășei Elena Ceaușescu un mesaj de stimă și 
prietenie.

„Operația conversiune"
• De la „dinozauri" la „miniautomobile"
• Transformări in industria automobilului 

din S. U. A.

PANiRAMIC
„Industria automobi

lului din S.UA cunoaște 
actualmente cea mai 
mare transformare prin 
care a trecut vreodată o 
ramură industrială: e 
vorba de o acțiune com
parabilă doar cu trece
rea Americii la producția 
de război in 1942'. i

A
precierea aparține 
președintelui Con
cernului ..Ford*. 
Lee Iacocca. și ea se 
referă la conversi
unea marilor uzine 

producătoare de automobile ast
fel incit să se reducă sensibil 
fabricarea „dinozaurilor" de 
tip „Cadillac", ..Pontillac". ..Bu
ick" etc. — mult prea însetați de 
benzină — pe seama creșterii 
producției de automobile de 

cu bugetul anual al tării care 
nu atinge 13 miliarde. 95 la 
sută din șeptelul tuaregilor a 
fost decimat de nemiloasa se
cetă. „Pășunile sint peste tot e- 
puizate — scrie aceeași publica
ție africană — iar măsurile a- 
doptate pentru a facilita trans
humanta spre sud și inspre ță
rile vecine se dovedesc insufi
ciente pentru salvarea turmelor".

O rază de speranță a repre- 
zentat-o descoperirea unui nou 
și extrem de bogat zăcămint de 
uraniu (20 000 tone) Ia Arlit. 
Producția de uraniu a inceput să 
crească vertiginos (in 1915 ar 
urma să atingă 1 500 tone față 
de 410 în 1971). Uraniul ar pu
tea deveni sursa revitalizării 
economiei Nigerului, al cărui 
export se reducea, pină recent, 
la arahide. Cei aproape patru 
milioane de locuitori ai Nigeru
lui care trăiesc pe o suprafață 
de 1 187 000 km. p. și care se 
ocupă, in principal, de crește
rea vitelor și de culturile agri
cole, speră că valorificarea u- 
raniului le va deschide noi pers
pective, puțind să depășească 
complicatele probleme ale sub
dezvoltării.

Lovitura de stat de Ia Niamey 
s-a produs intr-un moment di
ficil pentru Niger. A fost o sur
priză această răsturnare ? Pen
tru unii — da, deoarece lipseau, 
aparent, semnele tensiunii poli
tice, in afara unei efervescențe 
școlare. Insă, cum observa un 
articol din JEUNE AFRIQUE, 
printre vîrfurile vechiului re
gim se manifestau tendințe 
ce divizau echipa condu
cătoare iritînd cercuri „noi și 
nerăbdătoare".

Efectele schimbării interve
nite urmează abia a fi evaluate. 
Deocamdată sint examinate cu 
atenție primele declarații ofi
ciale și măsuri anunțate la Nia
mey.

M. RAMURA

Orientul Apropiat
Noi incidente siriano-israeiiene 

pe înălțimile Golan
DAMASC. — Potrivit unui co

municat difuzat la Damasc, ar
tileria și tancurile siriene și-au 
concentrat, marți, atacul asu
pra muntelui Hermon, unde in
fanteria israeliană încerca să-și 
consolideze pozițiile, provocir.d 
inamicului pierderi grele. Un 
purtător de cuvint militar a de
clarat că artileria siriană a dis
trus o poziție-radar israel iară, 
un post de comandă și două pos
turi de observație, precum și ci
teva vehicule militare care 
transportau personal militar is- 
raelian. Același comunicat men
ționa că. marți după-amiază.

mie litraj care, ia actuala ac
cepție americană, inseamsă ao- 
•omobile cu sase riirndri.

Investind etrea 13» de wib- 

tiune peste Ud de grupe de spe- 
riaKșri care au tncrai in trei 
ture, intensiv. chiar H in timpul 
sărMsoriâor de iarnă. Ferrf" a 
reușit să asigure finisarea, piuă 
ia 1 martie, a traarfarmării mi
nei sale de la Wayne pentru 
producerea de jniniautomobile*. 
A fost — remarca directorul ■- 
rinei. Francis Leamon — _cea 
mai dificilă ți mai rapidă ope
rație de acest gen realizată pină 
acum in Statele Unite". La în
ceputul lui decembrie 1973 uzina 
de la Wayne mai producea încă 
7W de „maxiautomobile" pe ri. 
De la 1 martie 1974 se trece la 
o producție cotidiană de 8M de 
automobile de mie litraj. de tip 
.Materiei" (urmind ca in jurul 
datei de 1 iunie producția zil
nică să crească la 13M de au
tomobile). Actualmente. „Ford" 
desfășoară cu intensitate trans
formările care vor permite in 
maximum sase luni trecerea u- 
rinei sale din Mahwah de la 
producția de „dinosauri" la cea 
de ..miniautomobile* de tip 
„Compact".

La rindul său, „General Mo
tors" a anunțat începerea lucră
rilor pentru conversiunea uzinei 
de la Tarry Town care produce

- De mult n-am mai intilnit pe șosea o asemenea piesă de 
muzeu.

Astfel iși imaginează caricaturistul revistei DER SPIEGEL obser
vația conducătorului „miniautomobilului" care vede trecind 

lingă el, in anii '80, un „auto-dinozaur".

PE SCURT» PE SCURT • PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT

• URMĂTOAREA reuniune a 
Comitetului Eliberării al Or
ganizației Unității Africane 
(O.U.A.) va avea loc la Yaoun
de. capitala Camerunului, in 
cursul lunii mai. Agenda dezba
terilor prevede examinarea u- 
nor probleme privind evoluția 
luptei duse de mișcările afri
cane de eliberare împotriva for
țelor rasiste și neocolonialiste 
de pe continent. Vor fi aborda
te. în același timp, o serie de 
aspecte ale evoluției situației 
din Africa, precum si a celei 
din Orientul Apropiat.

• Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare

• LA 16 APRILIE, au fost 
reluate lucrările Conferinței Co
mitetului pentru dezarmare de 
la Geneva. 

continuau duelurile de artilerie 
Intre partea israeliană și siria
nă de-a lungul întregului front 
de pe înălțimile Golan.

TEL AVIV. — Potrivit decla
rației unui purtător de cuvint 
militar de la Tel Aviv, artile
ria siriană a atacat pozițiile is- 
raeliene de pe muntele Hermon 
și a deschis focul asupra pozi
țiilor israeliene de-a lungul li
niei de încetare a focului de pe 
înălțimile Golan. Artileria si
riană, a adăugat purtătorul de 
cuvint. a atacat unitățile israe
liene din sectoarele sudic și de 
nord ale înălțimilor Golan. De 
fiecare dată, a menționat el, 
partea israeliană a ripostat. 
Purtătorul de cuvint a arătat că 
un soldat israelian a fost ucis, 
iar alți doi — răniți.

Delegația Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole 
de Producție din România, 
condusă de Gheorghe Popa, 
' icepresedinte al U3i.C..AJ,„ 
care face o : irită de priete
nie in Siria a avut convor
biri la sediul Uniunii Gene
rale a Țăranilor din Siria, eu 
••ieepresedintele acestei u- 
niuni Chibly Nassr și eu 
alli membri ai conducerii. 
Iotilnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de prietenie și 
Înțelegere reciprocă.

actualmente maxiautomobile 
-Cbenrolet* tar-na centru pen
tru fabricarea amaubileta de 
tae htraj de tip _Nova*. .Vea- 
tara- șa -Omega*. Paralel se 
laereazâ la transformarea gigaa- 
tăcalaj rsmplfg de wriae de la 
Fîiat (Mkbigaa) și a urinelor 
Sooibgate. Acestea vor trece de 
la producția de automobile 
mari de tip ..Buick* și „Pouril- 
lae* la aceea de automobile de 
mic litraj de noul tip „Vega*.

Pentru toate aceste conver
siuni rapide „cei trei mari" 
(„Ford*. ..General-Motors", si 
„Chrysler") vor investi peste 75» 
milioane dolari.

Cauza care a condus la a- 
eeastă vastă operație de conver
siune pe care NEW YORK TI
MES o definea ca „inceputul 
unei revoluții in industria au
tomobilului american" a fost 
concis, dar foarte precis, rele
vată de directorul Concernului 
Ford : „Epoca automobilelor- 
dinozauri moare in penuria de 
benzină. Numai automobilul cu 
consum minim de combustibil 
va putea rezista pe piață in 
viitorul imediat". Statisticile pie
ței confirmă o asemenea apreci
ere : in perioada 1 ianuarie — 
1 martie 1974 vinzările de „maxi- 
automobile" de timp ,.Buick", 
„Cadillac" „Oldsmobile" și „Che
vrolet" au scăzut in S.U.A. cu 
70 la sută.

E.R.

în cadrul primei ședințe, care 
a fost prezidată de reprezentan
tul Marii Britanii,, au luat cu- 
vintul șefii delegațiilor U.R.S.S., 
S.U.A. și Mexicului.

Cu ocazia deschiderii sesiunii, 
reprezentantul special al secre
tarului general al O.N.U. a dat 
citire unui mesaj al secretaru
lui general, K. Waldheim, adre
sat membrilor comitetului.

In mesajul său, secretarul ge
neral al O.N.U. atrage atenția 
membrilor Comitetului asupra 
importanței și urgenței proble
melor aflate pe ordinea de zi, 
în special în domeniul dezarmă
rii nucleare și iși exprimă spe
ranța că organismul de negocieri 
de la Geneva va depune efor
turi pentru a putea raporta A- 
dunării Generale progrese în 
cadrul lucrărilor sale.

• Vizitind Damascul
Sosisem la Damasc într-o zi 

cu un soare puternic, fără pic 
de nori pe cer și ne simțeam 
incomodați de pardesiile ce le 
aveam asupra noastră. în cu
rind, insă, aveam să ne debara
săm de această povară și să 
nu ne mai amintim de ele de- 
cit în ziua plecării.

Instalați in modernul hotel 
„Semiramis" din piața centrală 
Marji, prin fața căruia trece 
un braț al riului Barada, primul 
lucru pe care-1 facem este ace
la de a contempla panorama 
Damascului. In față, muntele 
Qasiun, la poalele căruia se 
află cartierul rezidențial Abu 
Rimana, cu vile construite după 
o arhitectură ultramodernă. In 
dreapta, privirea se oprește asu
pra siluetelor minaretelor, cu
polelor moscheelor construite in 
urmă cu sute de ani, printre 
care celebra moschee Soliman 
durată Ia inceputul secolului al 
N3 II-Iea. La Damasc această 
împletire de modern și tradi
țional te impresionează. S-au 
adunat aici. în oraș, mărturii 
ale mai multor epoci, ale unor 
strălucite civilizații.

Situată la răspintia celor trei 
continente. în drumul carava
nelor ce transportau de pe con
tinentul african și din lumea 
arabă mărfuri spre Europa, Si
ria a aparținut, rind pe rind, 
tuturor marilor imperii ale is
toriei — de la imperiul seleu- 
cizilor la cel roman, bizantin și 
otoman. Dar ceea ce avea să-i dea 
Damascului personalitatea sa, 
favorizind nașterea unei prodi
gioase civilizații, avea să fie 
cucerirea arabă și, in special, 
fondarea dinastiei Omayade in 
anul 681. Din această perioadă 
datează și cel mai impunător 
monument al arhitecturii arabe 
— Moscheea Omayazilor. cons
truia de califul Al-Walid in 
decurs de zece ani, pe locul 
unde in perioada dominației 
romane și bizantine se afla 
templul Iui Jupiter Damascia- 
nul. Legenda spune că pentru 
construcția acestei moschei, Al- 
Walid a strins tot aurul din ca- 
lifatul său și a adus la Damasc 
cei mai vestiți arhitecți și meș
teri din lumea arabă. Sacrifi
ciile n-au fost in zadar. S-a 
realizat, așa cum și-a dorit Al- 
Walid. o moschee cum n-a mai 
existat niciodată. Pereții căptu
șiți cu marmură și mozaicuri 
de diferite culori, arabescuri și 
motive geometrice de o rară 
frumusețe ; plafonul și cupola 
sculptate in lemn aurit cu in- 
crustații și decorațiuni speci
fice.

Sirienii se mindresc. pe bună 
dreptate, en aceste mărturii ale 
istoriei, dar se mindresc. deo
potrivă. și eu construcțiile mo
derne din ultimii ani care ates
tă hărnicia și angajarea plena
ră ale unui popor pentru edi
ficarea unei economii moderne. 
Peste tot in Damasc, ca și in 
alte orașe ale Siriei, se pot ve
dea siluete elegante ale unor 
construcții din beton, sticlă șl 
aluminiu, blocuri de locuințe 
înconjurate de grădini înverzite, 
care reflectă preocupările lo
cuitorilor de a moderniza ca
pitala țării conform planului de 
sistematizare elaborat in anul 
197».

• Tinerii din Daraa
Sosim la Daraa in primele ore 

ale dimineții. Ospeții ne invită 
să vizionăm un festival fol
cloric susținut de tinerii din 
regiune pe arena străvechiului 
amfiteatru roman de la Bosra. 
Mult timp va persista in memo
ria noastră acel dans vioi, spe
cific arăbesc, acompaniat de 
tamburine, executat de o echi
pă de bărbați, denumit de lo
calnici debki. „Festivalurile 
folclorice, ne explica Turky 
Masalma, secretar al Uniunii 
Tineretului Revoluționar din 
districtul Daraa, se țin cu re
gularitate aici la Borsa și con
stituie una din activitățile de

„MONA LISA" ZiMBEȘTE LA... TOKIO
Un avion special 

aparținînd compa
niei „Air France" 
a părăsit, marți, 
Parisul, cu desti
nația Tokio, avînd 
la bord celebrul 
tablou al lui Leo
nardo da Vinci — 
„Mona Lisa". Pre
țioasa pictură a 
fost împrumutată 
Muzeului National 
al Japoniei de că
tre Ministerul Cul
turii al Franței.

Așa cum era și 
de așteptat, pentru

paza tabloului au 
fost adoptate mă
suri speciale de 
securitate, atît în 
timpul transportu
lui de la Muzeul 
Luvru — unde se 
află expus perma
nent — pînă la 
aeroportul Orly, cit 
și în timpul zbo
rului spre capitala 
niponă.

Se reamintește 
că este pentru a 
treia oară cind 
„Mona Lisa" pă

POTRIVIT Acordului co
mercial pe termen lung, in 
perioada 10—16 aprilie a a- 
vut loc. la Roma, sesiunea 
Comisiei mixte româno-ita- 
liene. în cursul lucrărilor se
siunii au fost examinate evo
luția schimburilor comerciale 
bilaterale în anul care a tre
cut și măsurile ce urmează a 
fi adoptate pentru dezvolta
rea acestora.

In anul 1974, urmează să 
se intensifice acțiunile de 
cooperare în domenii ca : in
dustria construcțiilor mecani
ce, industria electrică și e- 
lectrotehnică, chimică și pe
trochimică, industria bunuri
lor de larg consum. 

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

larg ecou ale organizației noas
tre".

Invitat să ne vorbească des
pre preocupările Uniunii Tine
retului Revoluționar din Daraa, 
Turky Masalma ne precizează 
că organizația cuprinde 5000 de 
membri intre 14—30 de ani.

Programul de activitate pre
vede în principal mobilizarea 
tineretului la creșterea produc
ției industriale și agrare. Pen
tru aceasta se organizează ac
țiuni cum ar fi „săptămină în- 
sămînțatului", acțiuni la care 
participă nu numai tineri din 
sectoarele productive, ci și ele

Itinerar sirian

r-

vii (districtul numără 220 000 
elevi).

în același timp, tinerii parti
cipă la pregătirea militară, in- 
struindu-se in special pentru 
apărarea civilă. Fiind o zonă 
in apropierea frontului și care 
a avut de suferit de pe urma 
atacurilor aeriene, tinerii par
ticipă la reconstrucția obiecti
velor și caselor deteriorate, la 
distribuirea alimentelor. ajută 
la transportarea și îngrijirea 
răniților, donează singe pentru 
spitale, execută baraje de apă
rare. în ceea ce privește acti
vitățile sportive, ele au ca 
principal scop călirea tinerilor 
pentru munca.

• Colaborarea 
româno-siriană

în cursul vizitei in Siria, nu
meroși reprezentanți ai țării 
gazdă au exprimat în repetate 
rinduri aprecieri elogioase la 
adresa României, au subliniat 
satisfacția pentru rezultatele 
remarcabile ale vizitei între
prinse, în luna februarie, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, în Republica 
Arabă Siriană, la invitația pre
ședintele Hafez El-Assad, vi
zită care a deschis noi și am
ple perspective relațiilor de 
strinsă prietenie și cooperare 
fructuoasă între cele două țări 
și popoare, in interesul ambe
lor părți, al păcii și colaborării 
internaționale.

Relațiile româno-siriene au 

răsește pămîntul 
Franței, împrumu
tată unor muzee 
din alte țări. La 
prima sa „depla
sare", în Italia, în 
1911 .pictura a fost 
însă furată, fiind 
regăsită abia după 
doi ani de intense 
căutări. în 1962, re
numitul tablou a 
fost expus la New 
York și Washing
ton.

• ÎN COMUNICATUL dat 
publicității la încheierea vizi
tei în R. P. Bulgaria a secreta
rului pentru comerț al S.U.A., 
Frederick Dent, se arată că, în 
cursul convorbirilor pe care le-a 
avut cu conducătorii bulgari, 
părțile și-au exprimat dorința 
de a contribui la normalizarea 
relațiilor comerciale și econo
mice bilaterale. Au fost discu
tate posibilitățile semnării, in
tr-un viitor apropiat, a unui a- 
cord privind colaborarea tehni- 
co-științifică și culturală și unui 
acord privind colaborarea in 
domeniul agriculturii.

A fost exprimată hotărîrea 
ambelor părți de a intensifica 
contactele în problemele cola
borării comerciale, economice, 
tehnice și industriale între or

cunoscut un curs mereu ascen
dent pe toate planurile : politic, 
economic, cultural-științific. Vo
lumul schimburilor economice 
s-a dublat în anul care a tre
cut față de 1972 și. în urma 
acordurilor încheiate in timpul 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru anul 1974 se 
prevede o nouă creștere sub
stanțială. România exportă in 
Siria produse de primă necesi
tate pentru economia acestei 
țări, printre care utilaj petro
lier, motoare Diesel și elec
trice, autocisterne de mare ca
pacitate etc., importind, Ia rin- 

dul ei, fosfați, bumbac, țesă
turi și alte produse.

în urma acordurilor încheiate, 
exploatarea de fosfați de la 
Kneiffis, primul obiectiv de 
acest gen din Siria, proiectat, 
construit șl pus in funcțiune cu 
sprijinul specialiștilor români, 
urmează să fie extins, prevă- 
zindu-se pentru anul acesta o 
producție de peste o jumătate 
de mftion de tone fosfați. De 
asemenea, specialiști români 
conduc lucrările de construire a 
complexului de însilozare și în
cărcare a fosfaților din portul 
Tartous, care urmează să fie 
pus în funcțiune în vara aces
tui an. Iar in Valea Eufratului, 
cum s-a mai anunțat, specia
liști români desfășoară o rod
nică activitate pentru fertiliza
rea unor terenuri ce vor fi re
date agriculturii siriene.

Zilele trecute, în capitala Re
publicii Arabe Siriene a fost 
semnat un contract de coope
rare între întreprinderea de co
operare economică cu străină
tatea „Rompetrol" și Compania 
„Sirian Petroleum", în vederea 
executării de foraje petroliere 
la mare adincime pe teritoriul 
Siriei. Prin încheierea acestui 
contract s-au creat bazele co
operării intre România și Siria 
și în domeniul petrolului.

Sint acțiuni concrete care re
flectă dorința comună de a în
tări și dezvolta legăturile de 
prietenie și strinsă colaborare 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Arabă Si
riană.

GH. SPRINȚEROIU

• POTRIVIT datelor prelimi
nare publicate la Tokio de Mi
nisterul de Finanțe, balanța de 
plăti a Japoniei a înregistrat, la 
sfirsitul lunii martie, un defi
cit de peste un miliard de do
lari. Deficitul balanței comercia
le a fost de 370 de milioane de 
dolari, mai redus fată de cel 
înregistrat la sfirșitul lunii fe
bruarie. cind a fost de 690 mi
lioane de dolari.

S-a anunțat. de asemenea, că 
deficitul balanței de plăti a a- 
nului financiar 1973 a atins 
13 443 000 000 dolari, situație cu 
totul deosebită fată de exceden
tul de aproaoe 3 miliarde de 
dolari, in anul precedent.

ganele de resort ale celor două 
țări. In legătură cu aceasta, 
părțile au relevat că un rol im
portant ar putea să-l joace Con
siliul economic bulgaro-ameri- 
can, care urmează să fie înfiin
țat.

• Manifestări dedicate 
lui Byron

• ÎN CAPITALA Angliei, au 
început manifestările cultural- 
artistice prilejuite de cea de a 
150-a aniversare a încetării din 
viată a marelui poet englez By
ron. In acest context, marți s-a 
deschis la Londra o expoziție de 
picturi legate de viața și opera 
sa. printre care unele înfățișează 
localitatea Missolonghi din Gre
cia. unde Byron a încetat din 
viată la 19 aprilie 1824.
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