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După trei zile de profunde și fructuoase dezbateri, finalizate 
cu adoptarea unei Chemări și a unor importante hotărîri 

Primul Congres al consiliilor populare 
județene și al președinților consiliilor 
populare municipale, orășenești 
și comunale și-a încheiat lucrările

CUVINTARCA TO fARĂȘULUI NICOLAI CCAUȘCSCUStimați tovarăși,Primul Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale se apropie de sfîrșit.Timp de trei zile au fost dezbătute pe larg toate problemele înscrise la ordinea de zi. în plenul Congresului și în secțiuni au luat cuvîntul 423 tovarăși, pre- zentîndu-se peste 1 500 propuneri de îmbunătățire a activității în toate domeniile vieții economico-sociale din patria noastră. Discuțiile au-evidențiat un înalt spirit de răspundere în abordarea Directivelor Congresului al Xl-lea, a planului cincinal și a programelor de dezvoltare economico-socială, a soluțiilor și modalităților de1 realizare în cele mai bune condițiuni a mărețelor obiective ale Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze puternice).în cursul dezbaterilor au fost- formulate critici îndreptățite la adresa unor organe/centrale, îndeosebi la adresa Comitetului pentru consiliile populare, s-au exprimat sugestii și propuneri concrete de rezolvare mai judicioasă a unor probleme. Pentru a fi însă obiectivi, trebuie să recunoaștem că nu în suficientă măsură' s-a vorbit critic și autocritic și despre activitatea consiliilor populare. Sperăm că în activitatea de viitor a consiliilor populare se va ține seama mai mult de faptul că analiza critică și autocritică a activității fiecărui organism, a fiecărui activist constituie un factor de seamă al îmbunătățirii activității ; aceasta este o parte componentă a democrației socialiste, un factor ,care ne dă garanția că vom lua măsuri hotărîte pentru lichidarea. lipsurilor și îmbunătățirea întregii noastre activități. (Aplauze puternice).Cu toate acestea, putem aprecia că lucrările Congresului au constituit un valoros și multilateral schimb de experiență. o largă tribună de exprimare a opiniei deputaților, contribuind, fără în-, doială, la îmbogățirea cunoștințelor tuturor participănților, la înarmarea lor pentru* munca deosebit de complexă pe care va trebui să o desfășoare în perioada următoare.Ținînd seama de toate acestea, putem afirma, fără' teama de a * greși, că primul Congres al' consiliilor populare este nu 

numai cel mai larg, ,mai democratic și mai reprezentativ forum al. poporului, dar și o formă nouă a puterii politice a oamenilor muncii, în care reprezentanții desemnați de muncitori, de țărani, de intelectuali, de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, participă direct la dezbaterea și hotărîrea destinelor patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice).Totodată, trebuie spus că lucrările Congresului au constituit și o înaltă școală politică de conducere economico- socială, de ridicare a spiritului de răspundere al cadrelor din aparatul de stat, al deputaților, al maselor largi de oameni ai muncii.Unanimitatea cu care Congresul și-a manifestat aprobarea deplină față de Programul partidului și a adoptat hotă- rîrile și Chemarea către oamenii muncii demonstrează încă o dată că planul cincinal de dezvoltare economico-socială a patriei, celelalte programe de perspectivă, corespund întru totul intereselor vitale ale întregului popor, aspirațiilor sale de bunăstare și fericire. (Aplauze puternice).Congresul a constituit o puternică manifestare a încrederii nelimitate a parți- cipanților și — prin aceasta — a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în politica marxist-leninistă a partidului, a atașamentului nețărmurit față de partidul nostru comunist, forța politică conducătoare a întregii națiuni. (Aplauze puternice).Congresul constituie o puternică demonstrație a unității întregului popor, a hotărîrii sale de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru, noul plan cincinal, liniile directoare de perspectivă privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. (Aplauze prelungite).în cadrul noului cincinal și al celorlalte programe dispunem pentru prima oară de planuri de dezvoltare armonioasă economico-socială pentru fiecare județ, oraș și comună în parte. Pe această bază, avem posibilitatea să acționăm cu toate forțele pentru înflorirea multilaterală a fiecărei localități, pentru ridicarea continuă a gradului de civilizație a întregului nostru popor.Obiectivele noului cincinal 1976—1980 deschid perspective, mărețe de progres și prosperitate pentru întreaga noastră 

națiune, de bunăstare și fericire pentru toți oamenii muncii. Așa cum am menționat și în expunerea prezentată în fața dumneavoastră, dispunem de tot ce este necesar pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al Xl-lea, precum și pentru' traducerea în viață a tuturor hot.ărîrilor adoptate în cadrul prezentului Congres. Este necesar să trecem acum la activitatea practica de unire și mobilizare a forțelor, de valorificare maximă a întregului nostru potențial material și uman. Va 'trebui să luăm toate măsurile pentru organizarea exemplară a întregii activități, pentru asigurarea unei îndrumări și a unui control cît mai corespunzător în toate domeniile de activitate. Nu trebuie să uităm nici un moment că rolul hotărîtor în înfăptuirea politicii partidului, în edificarea noii orînduiri sociale îl au oamenii, felul în care fiecare cetățean își îndeplinește îndatoririle la locul său de muncă, forța creatoare, consecvența și abnegația cu care întreaga noastră națiune acționează în direcțiile hotărîtoare ale progresului economic șl social. (Aplauze puternice). în acest sens, repet ceea ce am spus în expunerea de la început, că un rol important revine cadrelor noastre de partid și de stat, tuturor activiștilor. Ei trebuie să-și ridice nivelul politic și ideologic,' să acționeze pentru a asigura ridicarea activițății de conducere în toate sectoarele la nivelul liniei generale a partidului, ținînd — fără îndoială — seama permanent de cele mai noi cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane. în fiecare domeniu, activiștii de partid și de stat, cadrele de conducere să nu precupețească nici un efort pentru a răspunde încrederii, partidului și poporului ! Mă refer în primul rînd la toți cei prezenți aici, care con- stituiți' cadrele de bază din activitatea organelor locale de stat. Trebuie să faceți totul, împreună cu toți lucrătorii- din acest important sector, pentru îndeplinirea tuturor îndatoririlor ce vă revin față de patrie, față de partid ! (Aplauze prelungite).Ridicarea competenței cadrelor, a capacității lor de a rezolva operativ și concret problemele care se ridică în procesul uriașei opere constructive ce se desfășoară în țara noastră, cu participarea nemijlocită a maselor largi populare, stimularea noului în toate domeniile, promovarea spiritului re

voluționar, înalta răspundere în muncă — constituie condiții fundamentale pentru îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a tuturor îndatoririlor, pentru mersul nostru ferm înainte. (A- plauze puternice).încă o dată doresc să menționez necesitatea întăririi permanente a legăturilor cu masele largi populare, a participării active a tuturor cetățenilor patriei noastre la conducerea conștientă a diferitelor sectoare de activitate. Numai în acest mod vom asigura dezvoltarea continuă a democrației noastre socialiste, vom avea garanția îndeplinirii cu succes a mărețelor obiective pe care ni le-am propus. (Aplauze puternice).O însemnătate de prim ordin are — așa cum s-a arătat și în dezbaterile Congresului — întărirea spiritului gospodăresc al organelor locale ale puterii și administrației de stat în soluționarea multiplelor probleme, de perspectivă și curente,. ale vieții economico-sociale a județelor, orașelor și comunelor, a problemelor generale ale dezvoltării societății noastre, creșterea rolului lor în sporirea avuției naționale, în întărirea proprietății socialiste, în satisfacerea cerințelor de viață, materiale și spirituale, ale tuturor oamenilor muncii.Avem un program minunat. Fiecare județ, fiecare oraș și comună știe că, în cincinalul în care ne aflăm, trebuie să realizeze o dezvoltare puternică a producției materiale a. întregii vieți economico-sociale, o organizare cît mai judicioasă a sistematizării, a activității generale de conducere, precum și a muncii educative — care constituie o latură inseparabilă a întregii opere de făurire a noii orînduiri sociale.îndeplinirea cu succes a planului cincinal și a celorlalte programe de lungă durată deschide perspective minunate de ridicare a României pe noi culmi de progres și civilizație. Prin realizarea a- cestora se va parcurge o etapă hotărîtoare în înfăptuirea programului elaborat de Congresul al Xl-lea, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism a patriei noastre ! (Aplauze puternice).Fără îndoială că lucrările Congresului vor da un nou și puternic imbold activității consiliilor populare, vor determina ridicarea calitativă a muncii și a rolului lor în dezvoltarea și moderni

zarea bazei tehnico-matertale a societății noastre, în perfecționarea relațiilor de producție și sociale, în lărgirea democrației socialiste, în participarea tot mai activă a întregului popor la conducerea tuturor domeniilor de activitate.Va trebui ca în întreaga activitate — inclusiv în activitatea consiliilor populare — să se vegheze permanent ca tot ce se înfăptuiește în țara noastră să se reflecte nemijlocit în creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual — obiectivul central al politicii partidului, țelul suprem al întregii opere de construcție a socialismului.Avem deplina convingere că toate consiliile populare, toți deputății și lucrătorii din organele locale își vor face cu cinste datoria, servind cu abnegație și devotament interesele maselor populare, ale întregului nostru popor. (Vii aplauze).îmi exprim, de asemenea, convingerea că toate organele și organizațiile de partid își vor îndeplini în cele mai bune condițiuni rolul lor de forță politică conducătoare în societate, Situîndu-se permanent în fruntea luptei pentru progresul multilateral al țării, unind și orien- tînd elanul creator al maselor, hotărîrea lor de a merge neabătut înainte pe calea luminoasă a socialismului, a progresului și prosperității. (Aplauze puternice).Să facem totul pentru întărirea unității partidului, pentru creșterea rolului său conducător în societate, pentru întărirea unității de nezdruncinat. între partid și popor — chezășia forței, dinamismului și superiorității orînduirii noastre socialiste ! (Aplauze prelungite).Să acționăm continuu pentru întărirea rolului statului în conducerea întregii activități de construcție socialistă, pentru întărirea Independenței și suveranității țării noastre ! Să1 veghem necontenit la perfecționarea și dezvoltarea democrației socialiste, la promovarea noului umanism revoluționar, care pune pe primul plan afirmarea multilaterală a personalității umane, făurirea 'conștientă de către întregul popor a propriului său destin, demnitatea, bunăstarea și fericirea întregii națiuni ! (Aplauze puternice).Avem deplina convingere că poporul nostru va depune toate eforturile, își va mobiliza toate energiile creatoare pentru realizarea obiectivelor trasate de Congresul al Xl-lea,' pentru îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a prevederilor nou

lui cincinal, a tuturor programelor de perspectivă, pentru a asigura progrese și mai mari în noua etapă Istorică în care se găsește țara noastră șl a obține succese tot mai mărețe în făurirea socialismului șl comunismului. (Aplauze prelungite).întoreîndu-vă acasă, în județele, orașele și comunele dumneavoastră, va trebui, dragi tovarăși, să acționați neobosit pentru ca spiritul acestui Congres să se reflecte în munca fiecărui consiliu popular, a tuturor cetățenilor, pentru ca experiența acumulată și concluziile desprinse aici să se materializeze în fapte, în noi și tot mai mari realizări.Să facem totul ca primul an al planului cincinal să se încheie cu rezultate bune atît în industrie, cît și în agricultură, asigurînd în acest fel succesul întregului nostru cincinal ! (Aplauze puternice).In încheierea lucrărilor Congresului, adresez din nou tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor, organelor și organizațiilor de partid și de stat chemarea de a-și uni forțele și de a face totul pentru înfăptuirea minunatului Program al partidului, pentru ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație ! (Aplauze puternice, prelungite).Asigurăm de la tribuna acestui Congres —.și în încheierea lucrărilor sale — pe prietenii noștri de peste hotare, toate popoarele lumii, că România socialistă va milita în continuare, cu toată fermitatea, pentru promovarea unei politici noi, de pace și colaborare între toate națiunile, de securitate internațională, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. (Aplauze puternice).Declarînd închise lucrările Congresului, vă adresez dumneavoastră, pârtiei- panților la Congres, întregului popor urări de noi și noi succese în munca pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste !Multă sănătate și fericire I (Aplauze puternice, urale și ovații ; se scandează : „Ceaușescu—P.C.R.“. Cei prezenți în marea sală a Congresului aclamă îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului și președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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Iarna - anotimp prielnic desfășurării unei susținute activități REALIZĂRI Cu prilejul
politico-educative în rîndul tinerilor de la sate DE PRESTIGIU TELEGRAME

Sarcinile mari care revin agriculturii in acest cincinal - cu 
prevederile lor concrete conținute in planul unic de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1976 - solicită din partea fiecărui 
lucrător al ogoarelor o muncă susținută, eforturi amplificate, 
dăruire. înalta datorie ii angajează responsabil, cu aceeași 
maximă exigență, și pe tinerii care muncesc ți trăiesc la sate, 
organele ți organizațiile U.T.C. care, apelind la forme specifice 
de intervenție ți acțiune, pot ți trebuie să mobilizeze întregul 
tineret la traducerea in faptă a programului de continuă dez
voltare ți modernizare a agriculturii. Pentru organizațiile U.T.C. 
din mediul rural, iarna constituie anotimpul cel mai prielnic 
desfățurării unei susținute acțiuni politico-educative. Cum răs
pund aceste acțiuni dezideratului esențial : antrenarea tineri
lor la înfăptuirea sarcinilor economico-sociale ? In aceasta 
constă subiectul interviului nostru de astăzi cu Alexandru Culina, 
prețedintele Consiliului tineret sătesc al Comitetului județean 
Ialomița al U.T.C. - județ cu însemnată pondere agricolă in 
economia patriei. ,

— Ne-am stabilit obiective 
foarte concrete. Aș aminti, în 
primul rind, luarea în acord glo
bal, de către comitetele comu
nale U.T.C. (în afara activității 
firești desfășurate de tineri în 
cooperativele agricole) a unei 
suprafețe de 400 ha cu porumb. 
Susținînd Chemarea, ne-am an- | 
gajat să depășim producția pla
nificată cu cite*500 kg la fie
care hectar. Din cele 10 000 ha 
ce urmează a fi amenajate pen
tru irigații peste prevederile 
planului, tineretul va asigura, 
prin muncă patriotică, realiza
rea a 1 000 ha. în cadrul iniția
tivei „Fiecare palmă de pămînt, 
folosită în scopuri productive“ 
vom reda circuitului agricol 150

— La nivelul comitetului Ju
dețean — ne spune interlocu
torul nostru — am întocmit un 
plan de măsuri pentru intensi
ficarea muncii organelor și or
ganizațiilor U.T.C. de la sate în 
această perioadă, al cărui o- 
biectiv fundamental îl consti
tuie tocmai acele acțiuni politi
co-educative capabile să asigure 
participarea tuturor tinerilor, 
indiferent de profesie și preocu
pare, la activitatea de produc
ție. La baza acestor acțiuni stau 
direcțiile mari ale dezvoltării a- 
griculturii : folosirea integrală 
și în Scopuri productive a tu
turor suprafețelor agricole, 
creșterea producției vegetale și 
animaliere, întărirea disciplinei 
în producție, consolidarea echi
pelor mixte de cooperatori și 
mecanizatori. Vom generaliza, 
astfel, inițiativa recomandată de 
Congresul al X-lea al U.T.C. — 
..Fiecare tînăr al satului, parti
cipant activ la dezvoltarea și 
consolidarea economică a uni
tăților agricole“, cu prevederi 
concrete pentru toate organiza
țiile U.T.C. Dealtfel, la adună
rile generale ale oamenilor 
muncii' și cooperatorilor, la ale 
căror dezbateri va fi antrenat 
un mare număr de tineri, secre
tarii organizațiilor U.T.C. vor 
prezenta angajamente concrete, 
vizînd, în principal, obținerea 
unor mai mari producții vege
tale și animale, preluarea unor 
suprafețe în acord global. între
ținerea și exploatarea rațională 
a mașinilor agricole, obținerea 
unor economii de energie și 
carburanți, piese de schimb și 
alte materiale.

— Comitetul județean Ialomi
ța al P.C.R. a adresat Chemarea

TiNERil-
angajați plenar
la înfăptuirea
programului

de dezvoltare
și modernizare 
a agriculturii

la Întrecere pe 1976 tuturor co
mitetelor județene de partid, 
tuturor oamenilor muncii din a- 
grieultură. Ce prevederi și-a 
stabilit comitetul județean U.T.C. 
în sprijinul Îndeplinirii angaja
mentelor asumate în această 
Chemare ?

ha. din cele 400 ha cit însumea
ză angajamentul lansat în Che
mare. Tot noj, tinerii, răspun
dem de fertilizarea a 8 000 ha. 
Cele patru complexe zootehnice 
— care prin Chemare urmează a 
fi date în folosință cu 30 de 
zile mai devreme — vor deveni

tot atîtea șantiere locale ale ti
neretului. Pentru zootehnie 
vom recruta și permanentiza 
200 de tineri care să lucreze în 
acest important domeniu de ac
tivitate. în acest an, 120 elevi 
și 140 tineri cooperatori vor fi 
calificați ca motopompiști. De 
asemenea, vom recomanda și 
permanentiza alți 300 de tineri 
pentru echipele speciale din iri
gații. Angajamente suplimen
tare și-au asumat și uteciștii din 
S.M.A. Cei 2 500 tineri mecani
zatori vor economisi, peste pre
vederile de plan, 160 tone de 
carburanți și lubrifianți. Cursu
rile de învățare a conducerii 
tractorului și altor mașini agri
cole vor fi urmate în acest an 
de 250 de tineri. Toate aceste 
obiective cu care am suplimen
tat programul nostru de activi
tate vor fi urmărite riguros, cu 
convingerea că ele — cunoscute 
și asumate de toți tinerii jude
țului — vor fi exemplar înde
plinite.

— V-am ruga să vă referiți în 
continuare la cîteva din acțiu
nile de propagandă agricolă, 
știut fiind că anotimpul oferă 
spațiu generos de afirmare a lor.

— Evident, și acest gen de 
acțiuni va cunoaște un mai 
înalt grad de intensificare. 
Avem in vedere mai buna pre
gătire profesională a tinerilor, 
înarmarea lor cu noutăți din 
domeniile de activitate specifi
ce agriculturii. Un accent deo
sebit punem pe antrenarea tu
turor "tinerilor la învățămîntul 
agrozootehnic, aprofundarea lec
țiilor predate, completarea lor 
cu aplicații practice. în multe 
organizații U.T.C. se desfășoară 
concursuri gen „Cine cunoaște 
agricultură, cîștigă“, „Cel mai 
harnic și priceput crescător de 
animale“. în fiecare consiliu in- 
tercooperatist am înființat agro- 
cluburi ; prin intermediul lor 
vom declanșa întrecerea ,/Orga
nizația cu cele mai multe și ren
tabile invenții, inovații și rațio
nalizări“, la care participă ti
neri specialiști, tehnicieni, maiș
tri, muncitori și mecanizatori 
fruntași. în colaborare cu 
UJCAP și Stațiunea experimen
tală Mărculești, în 30 de locali
tăți ale județului vbm organiza 
întîlniri ale tinerilor cercetători 
cu cei care participă nemijlocit 
la realizarea producției agricole.

I. ANDREIȚA

ÎN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general al Grenadei, LEO 
DE GALE, următoarea telegramă :

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez călduroase felicitări și cele mai 
bune urări de progres și prosperitate pentru poporul Grenadei.

„CUPA TINERETULUI" 
înaintea finalelor

In cursul lunii februarie, la Sinaia și Păltiniș (județul Sibiu) se 
vor desfășura întrecerile finale la sanie și schi din cadrul compe
tiției sportive de masă „Cupa tineretului“, categoria tineri din 
mediul rural și elevi (14—19 ani). Și anul acesta, în cadrul etape
lor de masă ale celei de-a IlI-a ediții de iarnă a competiției, la 
startul întrecerilor de schi, sanie, patinaj, biatlon, tenis de masă, 
popice, șah și trîntă au participat sute de mii de tineri săteni și elevi.

Jocurile olimpice de iarnă

în scopul lărgirii ariei de cu
prindere a tineretului și pentru 
o cit mai bună organizare a 
întrecerilor la sporturile de iar
nă, organizațiile U.T.C., asocia
țiile sportive din școli și de la 
sate au desfășurat o susținută 
muncă de mobilizare a tinerilor 
la etapele competiției, au iniți
at acțiuni de muncă patriotică 
in urma cărora au fost amena
jate numeroase patinoare și 
pîrtii. S-au remarcat, în mod 
deosebit, județele Suceava, 
Mureș, Hunedoara, Gorj, Mara
mureș, Argeș, Vîlcea și Sălaj, 
întrecerile au fost extrem de 
animate, mai cu seamă con
cursurile din cadrul etapei ju
dețene pentru tinerii de la sate 
și elevi (categoria 14—19 ani) la 
startul cărora s-au aliniat cei 
mai buni tineri sportivi care 
s-au evidențiat in etapele pe 
centre de comună și localități.

Astfel, la etapa pe județul 
Botoșani, intre cei mai buni 80 
tineri schiori evidențiat! în eta
pele de masă — la care au par
ticipat peste 12 000 elevi și să
teni — s-a dat o luptă foarte 
strinsă, întrecerile fiind domi
nate de tinerii din comunele 
Vlădeni și Sulița și de repre
zentanții Liceului de mecanică 
Dorohoi, Grupului școlar „Elec- 
trocontact“ Dorohoi și ai Școlii 
generale din comuna Manoleas- 
ca. în județul Sălaj, startul 
penultimei etape desfășurate in 
comuna Iieanda a fost luat de 
peste 220 tineri. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de re
prezentanții comunelor Băbeni, 
Valcău și Iieanda, precum și de 
elevii Liceului mecanic Zalău și 
Liceului teoretic din Jibou. La 
Muntele Mic. în organizarea 
Comitetului județean Timiș al 
U.T.C., peste 100 de concurenți 
au participat la întrecerile de 
schi alpin și sanie. Și-au ciști- 
gat dreptul de a participa la 
întrecerile finale tinerii din co
munele Nădrag, Făget, elevii de 
la Liceul de construcții din Lu
goj, Școala profesională „Elec

tromotor“ și Școala generală nr. 
6 din Timișoara. La etapa ju
dețeană la sanie, în județul 
Gorj au participat 120 elevi din 
licee și școli profesionale. în
trecerile au fost organizate la 
Rinca. în județul Mureș, pe 
pîrtia „Valea Sălardului“ din 
comuna Lunca Bradului, 296 ti
neri a.u participat la faza pe 
județ la schi și sanie. în acest 
an, la ediția de iarnă a „Cupei 
tineretului“, în județul Mureș 
au participat peste 25 000 ti
neri ; concursurile de schi și 
sanie organizate in județul 
Neamț au cuprins peste 15 000 
de participant!.

Finala pe țară a competiției 
sportive de masă „Cupa tine
retului“ la sanie (categoria e- 
levi 14—19), se va desfășura în 
zilele de 7—8 februarie a.c. la 
Sinaia. La această faza parti
cipă 120 tineri (băieți și fete) 
din toate județele țării. între
cerile se vor desfășura pe pîrtia 
special amenajată pe Drumul 
vechi spre Cota 1 400. Competi
ția de sanie pentru elevi (ca
tegoria 14—19 ani) este organi
zată de Comitetul Central al 
U.T.C. cu sprijinul Ministeru
lui Educației și învățămîntului, 
C.N.E.F.S. și va fi dotată cu 
tradiționalul trofeu „Săniuța de 
argint“.

Finalele pe țară la schi (sla
lom și fond) pentru tinerii din 
mediul rural și elevi (catego
ria 14—19 ani) — organizate de 
C.C. al U.T.C., cu sprijinul 
C.N.E.F.S. — se vor desfășura 
în zilele de 18—19 februarie și 
respectiv 21—22 februarie la 
Păltiniș — județul Sibiu. La 
aceste finale participă campio
nii — circa 350 tineri 
— din toate județele țării, 
întrecerile la slalom se vor 
desfășura pe pîrtia „Sub tele
feric“, iar întrecerile la fond 
(fete — 3 km și băieți — 5 km 
pentru sate ; fete 1,5 km și 
băieți 3 km — pentru elevi) se 
vor desfășura pe pîrtia „Grădi
na Oncești". (C.V.).

0 în turul doi al turneului 
internațional feminin de tenis 
de la Cleveland, Miam Jaușovec 
(Iugoslavia) a dispus cu 6—1, 
6—2 dc Florența Mihai (Româ
nia). Alte rezultate mai impor
tante : Reidel (R.F. Germania) 
— Doerner (Austria) 2—6. 6—2, 
6—1 ; Wade (Anglia) — Russell 
(S.U.A.) 6—3. 6—0 ; Gunter
(S.U.A.) — Meyer (S.U.A.) 6—4. 
6-3 : Casals (S.U.A.) — Stevens 
(R.S.A.) 6-4, 3-6, 6-1.

« Tenismanu! australian Geoff 
Maștera a obținut un rezultat 
surprinzător în optimile de fi
nală ale turneului de la Rich- 
mond, invingîndu-1, foarte ușor 
in numai 42 minute, cu 6—1, 
6—1, pe celebrul său compatriot 
Rod Laver. Olandezul Tom Ok- 
ker l-a întrecut cu 6—2, 6—2 pe 
americanul Martin Riessen. Gott- 
fried (S.U.A.) l-a eliminat cu 
6—3, 6—4 pe Tanner (S.U.A.),

iar Ramirez (Mexic) a cîștigat 
cu 6—4, 6—4 jocul cu A. Am- 
ritraj (India). în sferturile de 
finală vor avea loc următoarele 
partide : Ashe — Hrebec, Rami
rez — Martin, Gottfried — Case 
și Okker — Masters.

★
întîlnirile din cadrul sferturi

lor de finală ale turneului in
ternațional de tenis de la Boca 
Raton (Florida) au fost marcate 
de abandonul campionului ame
rican Jimmy Connors. Acesta a 
cîștigat cu 6—4 primul set al 
partidei cu John Whitlinger 
(S.U.A.), fiind nevoit în conti
nuare, din cauza unei întinderi 
de ligamente, să abandoneze. 
Alte rezultate : Richey (S.U.A.) 
— Pecci (Paraguay) 6—4. 2—6, 
6—1 ; Walts (S.U.A.) — Dibley 
(Australia) 6—4, 6—2 ; Rahim 
(Pakistan) — Owens (S.U.A.) 
6—1, 6—3.

Cea de-a treia zi a „Olimpia
dei albe“ de la Innsbruck a în
ceput cu proba de biatlon (20 km 
schi fond, combinat cu trageri 
la țintă), disputată la Seefeldpe 
o temperatură de minus 8 gra
de. Zăpada bună și vremea în
sorită au creat condiții perfecte 
de întrecere, iar rezultatele au 
fost excelente. Victoria a revenit 
schiorului sovietic Nikoiai Kru- 
glov. urmat de finlandezul Ikola 
și Eiizarov, în timp ce principa
lul favorit, campionul mondial 
Aleksandr Tihonov, a ocupat 
doar locul 5. La jumătatea cursei, 
Tihonov, care schiase foarte re
pede și avea doar 1 minut pe
nalizare, se afla în frunte, tato
nat de Ikola și Kruglov la circa 
30 de secunde. La ultima țintă 
însă Tihonov a ratat, primind 6 
mihute penalizare, ceea ce l-a 
scos din lupta pentru medalii. în 
schimb, echipierul său Kruglov 
a tras fără greșeală, iar finișul 
puternic i-a asigurat o medalie 
de aur la un moment dat ne
sperată.

în vîrstă de 26 de ani, originar 
din orașul Gorki, N. Kruglov 
cucerește la Innsbruck prima sa 
victorie internațională dă răsu
net. după ce se clasase pe tocul 
trei la campionatele mondiale și 
cîștigase titlul unional la 10 km 
in anul 1975.

Clasamentul probei de biatlon:
1. Nikoiai Kruglov (U.R.S.S.)
lh 14’12”26/100; 2. Heikki Ikola 
(Finlanda) lh 15’54”10/100; 3.
Aleksandr Eiizarov (U.R.S.S.) 
lh 16’05”57/100; 4. Willy Bertin 
(Italia) lh 16’50”36/100; 5. Ale
ksandr Tihonov (U.R.S.S.) lh 17’ 
18”33/100; 6. Esko Saira (Finlan
da) lh 17’32”84/100. Dintre con- 
curenții români, primul s-a cla
sat Gheorghe Voicu, pe tocul 16, 
cu timpul de lh 21’01”52/100. Au 
participat peste 60 de .sportivi. -

Competiția feminină de pati
naj viteză a continuat pe inelul 
de gheață din Innsbruck cu pro
ba de 500 m încheiată cu suc
cesul, dealtfel scontat, al ame
ricancei Sheila Young, și cu un 
surprinzător loc doi ocupat de 
canadiana Cathy Priestner. Deși 
timpul geros a influențat rezul
tatele, Sheila Young, cu timpul 
de 42”76/100 a ameliorat recordul 
olimpic al probei deținut de com
patrioata sa Ann Henning, vic
torioasă cu patru ani în urmă la 
Sapporo. în vîrstă de 25 de ani, 
studentă la Detroit, Sheila 
Young, care prezintă particula
ritatea de a fi și campioană 
mondială de ciclism pe velo
drom, obține cu această medalie 
de aur consacrarea supremă. Cu 
o săptămînă înaintea deschide
rii JO, pe patinoarul din Davos, 
sprintera americană a fost pri
ma femeie din lume care a co- 
borît sub 41” (40”917100) în cursa 
de 500 m.

Clasamentul probei olimpice 
de patinaj viteză 500 m: 1. 
Sheila Young (S.U.A.) 42”76/100;
2. Cathy Priestner (Canada) 43”
12/100: 3. Tatiana Avorina
(U.R.S.S.) 43”13/100 : 4. Leah
Poulos (S.U.A.) 43”21/100; 5.
Vera Krasnova (U.R.S.S.) 43” 
23/100; 6. Paula Halonen (Fin
landa) 43”39/100.

După finalele de vineri. în 
clasamentul pe medalii conduce 
U.R.S.S. cu 3 medalii de aur și 
4 de bronz, urmată de S.U.A. 1 
medalie'de aur și 2 de argint, 
Austria 1 medalie de aur.

în concursul de săniuțe, ce se 
desfășoară pe pîrtia de la Igls, 
după a treia manșă clasamente
le se prezintă astfel: feminin: 
1. Margit Schumann (R.ID.G.): 2. 
Eiisabeth Demleitner (R.D.G.);
3. Ute Ruehrold (R.D.G.); mas
culin : 1. Detlef Gunther
(R.D.G.); 2. Josefi Fcndt
(R.F.G.) ; 3. Hans Ririn (R.D.G.).

La Innsbruck au început ieri 
întrecerile turneului de hochei 
pe gheață (grupa A) din cadrul 
Jocurilor Olimpice de iarnă. 
Iată primele rezultate : U.R.S.S. 
— S.U.A. 6—2 (3—0. 1—1, 2—1); 
R.F. Germania — Polonia 7—4 
(5—2, 0—0, 2—2). în acest al 
doilea meci, hocheiștii vest- 
germani au deschis scorul in 
primele 10 secunde de joc, după 
care au marcat alte patru go
luri, în timp ce hocheiștii polo
nezi au înscris de două ori în 
prima repriză.

După primele două manșe, în 
concursul olimpic de bob pentru 
echipaje de 2 persoane, conduce 
Austria cu timpul de l’52”25/100, 
urmată de R. D. Germană — 
1’52”28/ÎOO, R. F. Germania — 
l’52”40/100.

Primul echipaj al României 
(Panțuru, Lixandru) ocupă tocul 
11 cu timpul de l’54”55/100. La 
concurs participă 24 de echipaje 
din 13 țări.

★
în cadrul congresului F.I.B.T., 

s-a stabilit ca arțul viitor, cam
pionatul european de bob pen
tru seniori să se desfășoare în 
România, pe pîrtia din Sinaia, 
în cursul lunii februarie.

★
în programul zilei a 4-a slnt 

înscrise finalele la patinaj viteză 
femei 1 000 m, sărituri de ia 
trambulina de 70 m, schi fond 
femei 5 km, ultimele manșe la 
bob 2 persoane și la săniuțe. în 
turneul de hochei pe gheață gru
pa B se vor juca partidele: 
România — Iugoslavia, Bulga
ria — Elveția și Austria — Ja
ponia. Seara se desfășoară exer
cițiile libere la patinaj artistic 
perechi.

Graficele producției indus
triale realizate in luna ianuarie 
a lui 1976 — primul an al cin
cinalului revoluției tehnico- 
științifice — consemnează im
portante succese rn muncă.

Oamenii muncii din industria 
județului DOLJ, de pildă, au 
realizat în plus, de Ia începutul 
anului, o producție marfă în va
loare de aproape 40 milioane 
lei. Au adus o contribuție deo
sebită chimiștii combinatului 
Ișalnița, lucrătorii întreprinderi
lor constructoare de mașini „E- 
lectroputere“ și „7 Noiembrie“ 
din Craiova. ca și colectivele 
fabricilor de transformatoare 
mici din Filiași și de celule e- 
lectrice prefabricate din Băi- 
lești.

Și colectivele întreprinderilor 
industriale din județul GORJ 
au realizat, în plus, o producție 
marfă în valoare de 19,2 mili
oane lei. Prin folosirea mai judi
cioasă a capacităților de produc
ție și ridicarea productivității 
muncii, minerii din acest județ, 
de exemplu, au reușit să ex
tragă in plus 32 600 tone cărbu
ne energetic. Au fost, de ase
menea, realizate peste plan : 
6 500 tone ciment, 60 000 cără
mizi și blocuri ceramice, 212 mc 
placaje, precum și însemnate 
cantități de alte sortimente.

Unitățile economice ale jude
țului SATU MARE au înscris în 
bilanțul realizărilor suplimen
tare pe luna ianuarie între al
tele : 1G1 tone mașini și utilaje 
pentru industria chimică, con- 
fecții-textile in valoare de 12 
milioane lei, 123 tone ulei co
mestibil și 109 tone carne șl 
preparate din carne. Valoarea 
producției globale suplimenta
re se cifrează la 37,4 milioane 
lei.

întreprinderile industriale din 
județul ALBA au încheiat și 
ele luna ianuarie cu o producție 
marfă suplimentară în valoare 
de 22 milioane lei.

Cele mai importante înfăptu
iri aparțin colectivelor între
prinderii miniere. Baia de Arieș 
și întreprinderii de porțelan din 
Alba Iulia.

La rîndul său industria jude
țului MUREȘ a intrat în a 2-a 
lună a anului cu o producție 
industrială globală suplimentară 
de 28 milioane lei. De remar
cat că, în această perioadă, a 
fost realizată o producție in
dustrială cu 100 milioane lei 
mai mare in comparație cu luna 
ianuarie a anului trecut.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Grenadei, ERIC 
M. GAIRY, următoarea telegramă :

Ziua națională a Grenadei îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
transmite sincere felicitări și urări de succes pe calea dezvoltării 
independente a țării dumneavoastră. A

ÎNTÎLNmE LA

C. C. AL P. C. R.
Vineri dimineața, tovarășii 

Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., Radu Enacheț 
secretar al C.C. al U.T.C., Du
mitru Ghișe, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste, Suzana Gâdea, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prorector al Institutului Poli
tehnic București, Ion Mărgi- 
neanu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., director general al 
Agerpres, și Ilie Șalapa, mem
bru al Comisiei Centrale de Re
vizie, s-au întîlnit cu delegația 
Partidului Mișcării Socialiste - 
Panelene (P.A.S.O.K.), condusă 
de Andreas Papandreu, pre
ședintele partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită de prietenie în țara noas
tră. Din delegație fac parte Syl- 
va Acrită, Iannis Fioros, depu
tat! în Parlamentul elen, Akiș 
Tsochatzopoulos, membru al Se
cretariatului Executiv al 
P.A.S.O.K., Nikos Michalopoulos, 
secretar al Secției P.A.S.O.K. 
pentru tineret, Antonis Carras, 
membru al Secției P.A.S.O.K. 
pentru autoadministrarea loca
lă, Michel Ziagas, secretar par
ticular al Iui A. Papațdreu, 
Dimitris Maroudas, ziarist, res
ponsabilul Biroului de presă al 
P.A.S.O.K., George Massavetas, 
ziarist.

în cadrul intîlniril, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, s-a proce
dat la un schimb de informații 
în legătură cu activitatea _ și 
preocupările actuale ale P.C.R. 
și P.A.S.O.K., au fost abordate

aspecte ale dezvoltării relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre cele două partide, țări și 
popoare.

★
Ambasadorul Republicii Elene 

la București, Dimitri A. Pa- 
pad'akis, a oferit în1 onoarea de
legației P.A.S.O.K. un dejun.

PRIMIRE LA
C.C. AL P.C.R.

Tovarășul Mihai Dale a, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Ge
neral al ARLUS. a primit vineri 
delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română (A.P.S.R.), con
dusă de Vasilii Petrovici Proho- 
rov, prim-vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Sovietu
lui regional Moscova, deputat in 
Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., 
membru al conducerii Uniunii 
Asociațiilor Sovietice de prie
tenie și relații culturale cu 
străinătatea, care participă Ia 
festivitățile organizate în țara 
noastră cu ocazia celei de-a 
28-a aniversări a semnării pri
mului Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală în
tre România și U.R.S.S.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a participat V. I. 
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. 
la București.

PLECARE
Vineri după amiază a plecat 

la Cairo o delegație a Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, condusă de 
Bela Cseresnyes, vicepreședin- 

’ te al U.N.C.A.P., pentru a par
ticipa la lucrările Conferinței 
anuale a Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Agricole din 
Republica Arabă Egipt.

Ministrul afacerilor externe și cooperării 
din Republica Burundi va face o vizită oficială 

in tara noastră
A

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe și cooperării din Repu-

blica Burundi, Melchior Bwa- 
kira, va efectua o vizită oficială 
în țara noastră, in a doua ju
mătate a lunii februarie 1976.

aniversării creării 
armatei populare 

coreene
Ministrul apărării naționale 

al Republicii Socialiste Româ
nia, general de armată Ion 
Ioniță, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului forțe
lor armate populare ale Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, general de armată Țoi 
Hiăn, cu prilejul celei de-a 
XXVIII-a aniversări a creării 
armatei populare coreene.

Cu aceeași ocazie,, atașatul 
militar, aero și naval al Repu
blicii Populare ^Democrate Co
reene, colonel Am Sun Dăk, 
a avut întîlniri cu cadre și e- 
levi ai Școlii militare de ofițeri 
activi „Leontin Sălăjan“, pre
cum și cu militari dintr-o uni
tate din garnizoana București, 
cărora le-a vorbit despre sem
nificația evenimentului aniver
sat și activitatea de azi a mili
tarilor armatei populare a Re
publicii Populare Democrate 
Coreene., După festivități au 
fost vizionate expoziții de fo
tografii și filme înfățișînd as
pecte din viața ostășească co
reeană.

Cu prilejul celei de-a 
XXVIII-a aniversări a creării 
armatei populare coreene, ata
șatul militar, aero și haval al 
R.P.D. Coreene la București, 
colonel Am Sun Dăk. a oferit, 
vineri seara, o recepție in sa
loanele ambasadei.

Au participat Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-co
lonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
funcționari superiori din M.A.E., 
generali și ofițeri.

Au fost prezenți Ian Miăng 
Sul, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al R.P.D. Coreene la Bucu
rești, atașați militari aero și 
navali acreditați în țara noas
tră. alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

DONAȚIE
Asociația pentru cercetarea 

științifică din Republica Fede
rală Germania a făcut o dona
ție de cărți Bibliotecii Acade
miei. Transmisă vineri la a- 
miază, în cadrul unei festivități, 
de ambasadorul acestei țări la 
București, Erwin Wickert, do
nația constă în lucrări ilustrind 
diverse ramuri ale științei și 
volume de literatură beletris
tică.

Mulțumind. Jean Livescu, di
rectorul Bibliotecii Academiei, 
a sublimat că acțiunea se în
scrie în cadrul relațiilor de co
laborare existente intre cele 
două instituții.

La manifestare a fost de față 
acad. Șerban Țițeica, vicepre
ședinte al Academiei Republicii 
Socialiste România.

I România^film prezintă

I SINGURĂTATEA
i FLORILOR

O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME TREI

I Scenariul : Octav Pancu-lați, după o Idee de Teodor Mazilu ; 

Regia : Mihai Constantinescu j Imaginea : Dumitru Costache — 
Fony j Muzica : Temlstocle Popa ; Decoruri : Vasile Rotaru j Cos

ii tume : Ileana Oroveanu ; Sunetul : Bogdan Cavadia ; Montajul l 
Margareta Anescu.

Cu : Radu Beligan, Toma Caraglu, Valeriq Gagialov, Mlcaela 
Caracaș, Colea Răutu, George Constantin, lea Matache, Euge- 
nia Bosinceanu, Gheorghe Visu, Adina Popescu, Constantin 
Fugașin, Coca Andronescu.

Film realizat in Studiourile Centrului de Producție Cinemato- 
ț grafică „BUCUREȘTI".

Scoaterea la concurs a unor posturi didactice
INSTITUTUL POLITEHNIC

CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE MECANICA

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 17 la ca
tedra Tehnologia construcțiilor de 
mașini, disciplina : Tehnologia fa
bricării mașinilor ;

— ASISTENT, poz. 30, la catedra 
Mecanică agricolă, disciplinele : 
Organe de mașini și mecanisme, 
Desen tehnic, Geometrie descrip
tivă și desen ;

■— ASISTENT, poz. 31, Ia catedra 
Mecanică agricolă, disciplinele : 
Organe de mașini și mecanisme, 
Mecanisme, Geometrie descrip
tivă și desen, Desen tehnic ;

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 14, Ia ca
tedra Clădiri civile și fundații, 
disciplinele : întreținerea și ex
ploatarea căilor ferate, Căi ferate. 
Suprastructura căilor ferate pen
tru viteze mari ;

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 15, Ia ca
tedra 'Clădiri civile și fundații, 
disciplinele ! Trafic rutier și auto
străzi, Drumuri urbane, întreține
rea și exploatarea drumurilor, Si
guranța circulației ;

—• LECTOR, poz. 14, la catedra 
de Științe sociale, disciplina : Fi
lozofie ;

— ASISTENT, poz. 24, la catedra 
Clădiri civile și fundații, discipli
na : Construcții civile ;

— ASISTENT, poz. 28, la cate
dra Clădiri civile și fundații, dis
ciplinele : Proiectarea și construc
ția drumurilor, Drumuri urbane 
și exploatarea drumurilor, Trafic 
rutier și autostrăzi ;

— ASISTENT, poz. 24, la cate-

dra Construcții de beton armat, 
disciplinele : Organizarea și con
ducerea producției, Eficiența eco
nomică, Tehnologia subansamble- 
lor mari prefabricate, Organizarea 
marilor șantiere, Economia con
strucțiilor, Legislația ;

— ASISTENT, poz. 18, la cate
dra Mecanica construcțiilor, dis
ciplinele : Rezistența materialelor, 
teoria elasticității și plasticității, 
Mecanica construcțiilor ;

— ASISTENT, poz. 19, la cate
dra Mecanica construcțiilor, disci
plinele : Mecanică, Rezistența ma
terialelor, Teoria elasticității și 
plasticității, Mecanica construcții
lor ;

— ASISTENT, poz. 22, la catedra 
Mecanica construcțiilor, discipli
nele : Mecanica construcțiilor, Hi
draulică și construcții edilitare ;

— ASISTENT, poz. 25, la cate
dra Mecanica construcțiilor, disci
plinele : Programare, Mecanica 
construcțiilor, Statica, stabilitatea 
și dinamica construcțiilor ;

— ASISTENT, poz. 17, . Ia cate
dra Arhitectură generală, discipli
na : Proiectare, arhitectură, siste
matizare construcții ;

— ASISTENT, poz. 20, la cate
dra Științe sociale, disciplina : 
Economie politică ;

FACULTATEA DE ELECTRO
TEHNICA

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 15, Ia ca
tedra Electrotehnică, disciplinele : 
Acționări electrice șt automatizări, 
Electrotehnică și mașini electrice ;

— ȘEF LUCRĂRI, poz. 18, la ca
tedra Utilizări și automatică, dis-

ciplina : Utilizarea energiei elec
trice, Mașini electrice ;

— ASISTENT, poz. 20, Ia cate
dra Electrotehnică, disciplinele j 
Bazele electrotehnicii, Electroteh
nică ;

— ASISTENT, poz. 21, Ia catedra 
Electrotehnică, disciplinele : Apa
rate electrice și T.T.I., Măsuri e- 
lectrice ;

Candidați! la concurs vor de
pune la sediul Tnstitutului poli
tehnic din Cluj-Napoca, str. Emil 
Isac nr. 15 — Biroul personal — 
în termen de 30 de zile de la data 
publicării acestui anunț în Bule
tinul Oficial, cererea de înscriere 
însoțită de actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul per
sonalului didactic din R.S.R., pu
blicată în Buletinul Oficial partea 
I. nr. 33 din 15 martie 1969 și de 
Instrucțiunile Ministerului Educa
ției și învățămîntului nr. 84 539/ 
1969.

Cel care funcționează într-o In
stituție de învățămînt superior, 
sînt obligați să comunice în scris, 
rectorului acesteia, înscrierea la 
concurs.

Concursul va aveți loc la Insti
tutul politehnic din Cluj-Napoca 
în termen de 3 luni de la data pu
blicării anunțului în Buletinul 
Oficial.

Pentru posturile de asistenți*, ce
rerile se vor depune în termen 
de 15 zile de la data publicării a- 
nunțulul în Buletinul Oficial iar 
concursul va avea loc în urmă
toarele 15 zile de la data expiră
rii termenului de înscriere.

Termenul de înscriere decurge 
de la data publicării anunțului în 
Buletinul Oficial.

Informații suplimentare se pot 
obține la Biroul personal, plan, 
retribuire, din str. Emil Isac nr. 
15, zilnic între orele 11—14 sau la 
telefon 2 56 40 interior 106.

INSTITUTUL DE ÎNVĂȚĂMÎNT
SUPERIOR DIN PITEȘTI

FACULTATEA DE SUBINGINERI

Catedra de automobile

— Șef de lucrări, disciplina Elec
trotehnică, poziția 5.

Catedra de tehnologia construcții
lor de mașini

— Șef de lucrări, disciplina Teh
nologia fabricării mașinilor, pozi
ția 3.

— Șef de lucrări, disciplina Con
trol tehnic, poziția 7.

— Asistent, disciplinele Trata
mente termice, Desen tehnic, Teh
nologia materialelor, poziția 18.

FACULTATEA DE ÎNVĂȚĂMÎNT 
PEDAGOGIC

Catedra de științe sociale și filo
logie

— Lector, disciplina Economie 
politică, poziția 14.

— Lector, disciplinele Limba 
franceză, Limba română, poziția 
22.

— Lector, disciplinele Literatura 
șl civilizația engleză, Limba en
gleză, Practica pedagogică, pozi
ția 23.

— Asistent, disciplinele Limba 
franceză, Limba română, poziția 
28.

— Asistent, disciplinele Limba 
engleză, Limba română, poziția 35.

Catedra de matematică, fizică și 
chimie

— Asistent, disciplinele : Mate
matici superioare, Analiză mate
matică, poziția 18.

Catedra de științe naturale, agri
cole și educație fizică

— Lector, disciplina : Botanică 
sistematică, poziția 14.

— Lector, disciplinele : Fiziologia 
plantelor, Metodica predării știin
țelor naturale, Practica pedago
gică, poziția 15.

★
Candidațli la concurs vor ' de

pune ța Secretariatul rectoratului 
Institutului de învățămînt superi
or din Pitești, B-dul R.S.R. nr. 58, in 
termen de 30‘ de zile (pentru pos
turile de lector, șef de lucrări) șl 
de 15 zile (pentru cele de asistent) 
de la data publicării acestui anunț 
în Buletinul Oficial, cererea de 
Înscriere la care vor anexa. în 
dublu exemplar, actele și lucrările 
prevăzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic din 
R.S.R. publicată în "Buletinul Ofi
cial partea I, nr. 33 din 15 martie 
1969 și de Instrucțiunile M.E.I. nr. 
84 539/1969.

Pentru ocuparea posturilor de 
asistenți, candidați! vor depune și 
o adeverință din care să rezulte 
că au efectuat stagiul legal după 
repartizare.

Concursul se va ține la rectora
tul institutului în termen de 60 de 
zile (pentru posturile de lector, 
șef de lucrări) șl de 15 zile (pentru 
posturile de asistent) de la data 
expirării termenului de înscriere.
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Vineri, 6 februarie, »-a Înche
iat primul Congres al consilii
lor populare județene șl al pre
ședinților consiliilor populare 
municipale, orășenești și co
munale, eveniment de im
portanță istorică In viața 
țării, în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

în ultima zi a lucrărilor, 
dezbaterile s-au desfășurat în 
plenul Congresului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat au fost sa
lutați cu deosebită căldură, cu 
entuziasm de cei aproape 8 000 
de delegați și invitați la acest 
mare forum. Minute în șir au 
răsunat ovații puternice, a- 
sistența scandînd îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.“.

Alături de delegați, în sala 
Congresului se aflau membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, depu- 
tați în M.A.N., reprezentanți ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, activiști de 
partid și de stat.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București.

Ședințele de dimineață au 
fost conduse de tovarășii Janos 
Fazekas, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, și Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
jfedețean Constanța. Au luat 
cuvîntul tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., primul ministru al gu
vernului, Corneliu Todirean, 
director general al Centralei 
industriale de produse anorga
nice Rm. V 11 c e a, Ion 
Florea, președintele Con
siliului popular județean Mu
reș, Gheorghe Mânu, direc
tor general al Direcției pentru 
agricultură și industrie alimen
tară a județului Vaslui, Eugen 
Barbu. scriitor, Maria Davidoiu, 
șefă de fermă la C.A.P. Tim- 
boiești, judșțul Vrancea, Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean Brașov, 
Corneliu Dascălu, director ge
neral al Centralei „Delta Du
nării“ din Tulcea. Ioan Bucur, 
președintele Consiliului popular 
al comunei Sîncrăieni, județul 
Harghita, Iosif Tripșa, director 
al Institutului de cercetări și 
proiectări tehnologice pen
tru sectoare calde București, 
Ion Foriș, președintele Consi
liului popular județean Satu 
Mare, Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean Suceava, Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agricul
turii și industriei alimentare, 
Niculina Herța, medic, Zalău, 
Nicodim Roșea, director al în
treprinderii mecanice Cugir, Ion

VIBRANT ECOU AL EXPUNERII
TO VARĂ Ș UL UI NICOLAE CEA UȘESC U 
în conștiința întregului tineret al patriei
ÎNALTUL sentiment 

PATRIOTIC DE A 
APARȚINE POPORULUI 

CONDUS DE PARTID

în dimineața cînd presa a pu
blicat expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
consiliilor populare județene și 
al președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești și 
comunale mă aflam într-una 
din comunele județului nostru, 
alături de tinerii lucrători ai 
Bărăganului. Apariția ziarelor, 
așteptate cu nerăbdare și viu 
interes, a determinat însuflețite 
comentarii, pătrunse de hotărî- 
rea de a munci mai bine, mai 
exigent, pentru transpunerea în 
viață a luminoaselor obiective 
cuprinse în expunere. Citind 
magistralul document — în care 
sînt sintetizate, într-o viziune 
limpede și unitară, rolul statu
lui și al organelor locale ale 
puterii în etapa actuală, con
cepția partidului nostru asupra 
democrației socialiste și a căilor 
de înfăptuire a participării ma
selor la conducere, — noi, tine
rii teleormăneni, alături de în
tregul tineret al patriei, am 
trăit o dată în plus înaltul sen
timent patriotic de a aparține 
acestui popor și acestui timp. 
Președintele republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a pre
zentat, la cel mai reprezentativ 
și mai democratic forum al po
porului, intr-un spirit dinamic, 
novator și constructiv, o strălu
cită sinteză care îmbrățișează 
întreaga strategie a dezvoltării 
patriei noastre pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre co
munism. Pentru atingerea aces
tui măreț țel sînt prevăzute o- 
biective clare, mobilizatoare 
pentru noi toți, la împlinirea 
cărora avem înalta datorie de a 
participa cu forțe sporite, cu 
entuziasm lucid. Cuprinse în 
ampla întrecere „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice“, organizațiile U.T.C. din

Illescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean Iași, 
iQn Traian Ștefănescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.Ț.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, Mihai Armașu, direc
tor al Trustului de construcții 
Bacău, Domokos Geza, scriitor, 
Maria Gîlmeanu, președintele 
Consiliului popular al ora
șului Pucioasa, județul Dîmbo
vița, Richard Winter, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean Sibiu, Adriana Mora- 
ru, președintele Consiliului 
popular al sectorului II al mu
nicipiului București, Constantin 
Bădiță, președintele C.A.P. 
Salcia, județul Mehedinți.

Dezbaterile în plen asupra 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi au fost reluate în ședin
ța de după-amiază, condusă da 
tovarășul Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean Suceava.

Au luat cuvîntul tovarășii Io- 
sif Uglar, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului pentru consiliile 
populare, Ilie Odorescu, șe
ful Inspectoratului silvic 
județean Caraș-Severin, Pe
tre Blajovici, președintele Con
siliului popular județean Bihor, 
Radu Voinea, rectorul Institu
tului Politehnic București, Au- 
gustin Mateuț, președintele 
Consiliului popular orășenesc 
Năsăud, Mihai Marinescu vice
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Constantin Dră- 
gan, președintele Consiliului 
popular județean Ilfov, Teodor 
Roman, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular' județean 
Teleorman, Adrian Păunescu, 
scriitor, Lucia Lungu, munci
toare la întreprinderea textilă 
„Moldova“ Botoșani, Iulian Ploș- 
tinaru, președintele Consiliului 
popular județean Mehedinți, 
Grigore Gheboianu, președintele 
Consiliului popular al comunei 
Seaca, județul Olt.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a condus 
ultima ședință a Congresului.

La dezbaterile generale din 
această parte a ședinței au luat 
cuvîntul tovarășii : Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vi
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, Nicolaus Berwanger, 
președintele Consiliului jude
țean Timiș al oamenilor muncii 
de naționalitate germană, Dumi
tru Petrescu, prim-vicepreședin
te al Consiliului popular județean 
Argeș, Ion Florea. deputat în 
Consiliul popular județean Bra
șov, Ion Sîrbu, președintele 
Consiliului popular județean 
Buzău.

județul nostru, |i-au asumat 
angajamente deosebite pentru 
acest an. în domeniul agricul
turii, de exemplu, mii de ute- 
ciști vor acționa In cadrul a 32 
de șantiere locale. Astfel, prin 
forță tînără vor fi irigate 450 
hectare, se vor efectua lucrări 
de desecări și îndiguiri pe 1 840 
hectare, vor fi amenajate și în
treținute 3 500 hectare de pă
șuni. Alături de alte acțiuni și 
inițiative, aceasta constituie nu
mai o parte din răspunsul con
cret și Imediat al tineretului 
teleormănean la îndemnurile și 
chemările pe care secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le-a adresat 
întregii națiuni de la înalta tri
bună a primului Congres al 
consiliilor populare.

MARIN DANCIU 
președintele Consiliului 

tineret sătesc al Comitetului 
județean Teleorman al U.T.C.

IMAGINEA VIITOARE
A PATRIEI

Am citit cu deosebită atenție 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la primul Congres a) 
consiliilor populare județene și 
al președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești și 
comunale. Pentru noi, tinerii, 
expunerea secretarului general 
al partidului este un document 
plin de învățăminte, de o mare 
importantă teoretică și practică. 
Citind-o am avut imaginea mă
reață a devenirii patriei noastre, 
a împlinirilor sale multilatera
le, am înțeles mai bine trans
formările petrecute în structura 
socială a țării și responsabilită
țile care ne revin în acest cin
cinal și în etapele următoare. 
Am reținut între altele că in
dustria va continua să se dez
volte intr-un ritm mediu anual 
de 11 la sută, că în agricultură 
se prevede o creștere a produc
ției cu 30 la sută față de 1971— 
1975, că se va realiza un mare 
volum de investiții. Se face 
deci totul pentru ca în țara 
noastră oamenii să trăiască mai 
bine, să aibă acces larg la cul
tură și știință, să se bucure de 
toate binefacerile civilizației. 
Faptul că 120 de comune se vor

Congresul a hotărît apoi să 
sisteze discuțiile și a trecut la 
adoptarea documenteldr.

în unanimitate, Congresul a 
’ adoptat hotărîrile asupra pro

blemelor care au făcut o- 
bicctul ordinii de zi, ale 
căror proiecte au fost dezbătute 
in cadrul secțiunilor.

Congresul a adoptat, de ase
menea, tn unanimitate, Chema
rea adresată tuturor consiliilor 

transforma în oraș«, eft vor fi 
create în perspectivă 300—400 
noi centre orășenești, că toate 
localitățile țării vor intra într-o 
nouă evoluție, de construcție și 
sistematizare, de modernizare, 
toate aceste elemente formează 
imaginea viitoare a patriei. O 
imagine fascinantă.

CORNELIA UNGUREANU 
elevă,

Școala generală nr. 29 
Galați

PRIN FAPTE, 
PRIN EFORTURI 

SUSȚINUTE I

Am ascultat cu vie emoție și 
deplină satisfacție expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului 
făcută la primul Congres al con
siliilor populare județene și al 
președinților consiliilor populare 
municipale, orășenești și comu
nale. Document de inestimabi
lă valoare teoretică și practică, 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sintetizează în chip 
magistral experiența acumulată 
de Partidul Comunist Român 
în opera de înfăptuire a noii 
societăți pe pămîntul României, 
face bilanțul drumului parcurs, 
al marilor realizări obținute în 
toate domeniile de activitate, 
trasează cu deosebită claritate 
liniile directoare ale perspecti
vei luminoase ce se deschide în 
fața eroicei noastre clase munci
toare, a țărănimii și intelectua
lității, a întregii noastre națiuni 
socialiste. Tabloul însuflețitor al 
realizărilor obținute demon
strează încă o dată justețea po
liticii partidului nostru care — 
avînd în fruntea sa pe cel mai 
îndrăzneț și cutezător revoluțio
nar, militant neobosit pentru 
cauza, socialismului și comunis
mului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — conduce cu clarvi
ziune destinele patriei, ale na
țiunii noastre spre cel mai mă
reț și însuflețitor ideal, idealul 
construirii comunismului în 
Rbmânia.

Mă fac ecoul tuturor locuitori
lor din comuna Sihlea, al că
rei primar sint, exprimînd via 
recunoștință față de secretarul 
general al partidului, pildă de 
abnegație și dăruire revoluționa
ră pentru binele patriei și al po

populare, Întregului nostru po
por.

Hotărîrile șl Chemarea se vor 
da publicității.

Primit cu cele mai calde sen
timente de dragoste și stimă, a 
luat cuvîntul, în încheierea Con
gresului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

In repetate rînduri, cuvînta- 

porului. Adeziunea noastră de
plină la expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la documen
tele și hotărîrile primului Con
gres al consiliilor populare jude
țene șl al președinților consilii
lor populare municipale, orășe
nești și comunale o vom dovedi 
prin activitatea susținută pentru 
obținerea în acest cincinal a u- 
nor producții agricole sporite, 
prin Înfăptuirea exemplară a tu
turor indicatorilor stabiliți prin 
planul în profil teritorial pe anii 
1976—1980. Animați de cele 
mai înalte sentimente de recu
noștință și prețuire față de po
litica înțeleaptă a partidului 
nostru, hotărîți să ne aducem, 
alături de întregul popor, con
tribuția la ^înfăptuirea mărețe
lor sarcini puse în fața națiu
nii, ne angajăm ca încă din 
acest an să realizăm suplimen
tar 150 tone legume, 80 tone 
griu, 100 tone de porumb, 5 
mii litri de lapte și 3 tone de 
came de pasăre. Prin fapte, 
prin eforturi susținute în înfăp
tuirea sarcinilor ce ne stau în 
față, înțelegem să răspundem 
vibrantei chemări a secretarului 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a transpune nea
bătut în practică hotărîrile Con
gresului al Xl-lea al partidului.

CONSTANTIN PENCIU 
primarul comunei Sihlea, 

județul Vrancea

RĂSPUNDERI SPORITE 
PE PLANȘETA 

ARHITECȚILOR

„Expunerea rostită de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la primul 
Congres ql consiliilor populare, 
citită cu atenție, oferă într-o vi
ziune limpede și unitară imagi
nea de viitor a României, în 
toată complexitatea ei. Remar
cabilele succese obținute îndeo
sebi în ultimul deceniu oferă 
deplina certitudine că tot ceea 
ce ne-am propus se înfăptuiește. 
Dincolo de semnificația concretă 
a cifrelor, fiecare dintre, noi re
simte plenar responsabilitatea 
deosebită ce ne revine prin în
deplinirea exemplară a acestor 
sarcini“. Aprecierile aparțin in
ginerului Gheorghe Hălmăgeanu, 
secretarul comitetului U.T.C. din 
Institutul de proiectări Timi
șoara, in cadrul discuției pe 

rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost salutată cu pu
ternice aplauze, la sfîrșit în
treaga asistență aclamînd înde
lung, într-o atmosferă de mare 
entuziasm, pentru partid, pen
tru. secretarul general al parti
dului.

Participanții la Congres au dat 
o vibrantă expresie hotărîrii 
ferme a tuturor cetățenilor ță
rii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, tineri și 

eare am avut-o cu dțlva dintre 
tinerii de aici. „Preciztnd sem
nificația deosebită a expunerii, 
aș vrea să adaug — spunea ar
hitectul Radu Radoslav — că 
întreaga țară se prezintă aidoma 
unui imens proiect căruia noi 
trebuie să-i găsim soluțiile op
time In cele mai amănunțite de
talii. Pentru noi, arhitecții, am
plele perspective deschise de 
Programul partidului, reluate în 
recenta expunere, au semnifi
cații aparte. Arhitectura înseam
nă sistematizare atît pe verti
cală cît și pe orizontală, înseam
nă desăvîrșirea frumosului pus 
la îndemîna bunăstării tuturor. 
Deși vechimea noastră In pro
ducție nu este mai mare de 6 
luni, încă din prima zi de mun
că am fost din plin solicitați : 
datele de sistematizare pentru 
noul cartier al orașului din Ca
lea Girocului și zona Circum- 
voluțiunii, schițe de sistemati
zare pentru locuințele rurale. 
Am reținut, de asemenea, din ex
punerea secretarului general al 
partidului că vom avea de pro
iectat noi orașe, 1,115 milioane 
locuințe și apartamente, impor
tante edificii social-culturale, 
noi obiective industriale și con
strucții hidroenergetice. Fiindcă 
toate trebuie realizate pe baza 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, va trebui să în
vățăm mereu. Cu alte cuvinte, 
să creăm. Ceea ce este sinonim 
cu a te menține tînăr. Aceasta 
este nobila șansă ce ne-a fost 
oferită nouă, tinerei generații, 
prin neostenita preocupare a 
conducerii de partid în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu."

TRĂIM SI MUNCIM 
DUPĂ EXEMPLUL 
COMUNIȘTILOR

împreună cu tovarășii mei de 
muncă am citit cu deosebită a- 
tenție expunerea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostită la 
primul Congres al consiliilor 
populare județene și al preșe
dinților consiliilor populare mu
nicipale, orășenești și comunale, 
document de o excepțională în
semnătate pentru întregul nostru 
popor. Am avut încă o dată po
sibilitatea să cunoaștem măre
țele înfăptuiri ale cincinalului 
1971—1975 sub conducerea înțe
leaptă, clarvăzătoare a partidu

virstnici, bărbați și femei — de 
a acționa cu energie, spirit re
voluționar și înaltă responsabi
litate comunistă, pentru transpu
nerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea, a sarcinilor 
de mare răspundere puse în 
fața lor de partid și secretarul 
său general, a programului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a patriei spre comunism.

(Agerpres)

lui. Fiecare rfnd din acest pre
țios document este o chemare, 
o proiectare a viitorului. Am re
ținut că In perioada următoare 
obiectivul fundamental 11 va 
constitui realizarea exemplară a 
sarcinilor de producție, dezvol
tarea și continua înflorire eco
nomică, socială a tuturor loca
lităților, ridicaaea gradului de 
civilizație a poporului nostru. 
Pentru noi, cei peste 1 500 de 
tineri de la întreprinderea de 
vagoane din Drobeta Tr. Severin, 
succesele dobîndite în cincinalul 
trecut constituie un imbold In 
muncă, garanția că, mobilizîn- 
du-ne eforturile, ne vom situa 
in primele rînduri ale întrecerii 
uteciste „Tineretul — factor ac
tiv în realizarea cincinalului re
voluției tehnico-științifice“. Or
ganizația de la sculerie, al că
rui secretar sînt, numără peste 
100 de uteciști. în anul trecut 
ne-am constituit ca organizație 
care trăiește și muncește in chip 
comunist. Primele zile ale a- 
cestui an au însemnat și pri
mele succese, primele angaja
mente sporite. Avînd în vedere 
că munca noastră va trebui să 
fie mai eficientă, ne ocupăm de 
creșterea gradului de pregătire 
profesională, de mai buna or
ganizare a muncii, promovarea 
noului. Cei peste 100 de ute
ciști și-au propus să execute 
fiecare lunar peste plan 2 scule, 
dispozitive și/ verificatoare de 
complexitate medie. Paralel cu 
această inițiativă ne-am anga
jat ca „Fiecare tînăr să reali
zeze peste 15 ore de muncă 
patriotică în sprijinul produc
ției, lunar“. Totodată, sînt an
grenați în două inițiative lansate 
de comitetul U.T.C. pe între
prindere și anume : „Să confec
ționăm și să montăm obloanele 
de aerisire la un vagon peste 
sarcina de, plan zilnică“ și „Să 
montăm sistemul de frînare de 
la un vagon peste sarcina .de 
plan zilnică“. Partea noastră de 
contribuție o vom face cu cea 
mai mare responsabilitate, 'răs- 
punzînd cu fapte la apelul se
cretarului general al partidului. 
Ne-am revăzut și angajamentul 
privind dotarea școlilor generale 
din mediul rural cu scule pentru 
atelierul de practică și am ajuns 
la concluzia că în loc de 1000 
de scule putem realiza 1 500.

CONSTANTIN POPESCU 
sculer la Întreprinderea de 

vagoane Drobeta Tr. Severin

/ Adrian Păunescu

Să ne unim 
cu totii

Acolo unde-i Unul, desigur nu-i putere, 
Și doi unde se află tot sînt mai tari ca unul, 
Poporul nostru dreptul de a dura și-l cere 
Ca Douăzeci și Unu de milioane — Unul.

Nu-i simplă misiunea și viața nu-i ușoară, 
Dar dacă-i greu pe lume să-ți faci ca om o casă, 
Cum n-ar fi grea lucrarea, adîncă, exemplară, 
De-a-ți ridica în lume o țară mai frumoasă ?

Ni-i țara neclintită, n-o tulbură talazul, 
Amenințarea forței, furtuna n-o îndoaie, 
Că și-a găsit în frunte de-a pururea Viteazul 
Sub numele de Ștefan, Mihai sau Nicolae.

Vorbim cu viitorul a țării noastre limbă, 
De noi depinde chipul istoriei de mîine, 
Revoluționarii pe ei întîi se schimbă, 
Cu viața cbtizează a patriei lor pîine.

Pentru ca România să fie pe planetă, 
Puternică și demnă, curată și-ndrăzneață, 
Aceasta nu se face c-un vals de operetă... 
Ca noul să învingă, aceasta costă viață.

Civilizații multe trăindu-și naufragiul, 
Un lucru le explică : lipsește omenia... 
Să ne unim cu toții, urmîndu-ne cîrmaciul 
Pe-al cărui suflet scrie „Trăiască România“ !

Ca o mărturisire a muncii și-a răbdării
Ce tînăr ni-1 aduse la cîrmă primăvara, 
Ca să încărunțească întreg în văzul țării 
Urmîndu-și jurămîntul, partidul, neamul, țara.

Să ne unim cu toții sub mina lui deschisă, 
Chiar dacă nu-i ușoară lupta ce ne adastă, 
Mîndri că România pe hărți nu-i interzisă, 
Și că puterea noastră stă în Unirea noastră.

Să ne unim cu toții la fapta României, 
La cea care va scoate-o din moalea dezvoltare, 
Ca fericiți să fie, mîine, aici, copiii, 
Și la trecutul mare — un viitor mai mare I

De la români pămîntul mai are să învețe, 
Cuvîntul „omenie" să-i fie lege-a firii... 
Avem atîtea inimi, cinstite și-ndrăznețe, 
Socialismul nostru e-al trudei și-al iubirii.

Și, dacă-o să dorească vreodată viitorul,
Să știe cum de este ce este România, 
Noi să putem răspunde : Trăiască tricolorul, 
Noi ne-am făcut în viață, întreagă, datoria.

Noi n-am furat nimica dar ne-au furat destule, 
Insă și-această treabă tot de la noi să treacă, 
Și ne-au răpit din bunuri și ne-au prădat pătule, 
Și ne-au dorit subsolul gol ca o nucă seacă.

Dar pe făptașli-aceștia istoriei cedațl-i, 
Să-i judece cum poate, cum simte și cum știe !
Din cîte ne furară străinii și bogății 
Și tot ne mai rămase pentru o Românie.

Democrația noastră există, ea nu joacă 
Pe sîrmă sau jăratec, să rîdă nu știu cine, 
Trăgeți-vă conștiința politică din teacă 
Tăind cu ea hlizirea plătitelor jivine.

Democrația noastră nu-i vorbă ce înșeală 
Nu-i o demagogie și o aflare-n treabă, 
La alții despre țară noi nu dăm socoteală. 
Pe sine despre sine poporul se întreabă.

Chiar dacă vechiul încă piedici în cale pune, 
Chiar dacă-s cozi la piață, ce-i uneori precară, 
Poporul nostru știe o veche-nțelepciune : 
Nu-i faptă mai frumoasă ca munca pentru țară.

Și iat-o-n fața noastră, există și rezistă, 
Făcută din răbdare, din luptă și din trudă, 
Independentă urcă spre ținta comunistă 
Și îi susține mersul un neam care asudă.

I
Deci, drag și dor de muncă patriei voastre dați-i, 
întregul front al țării oștenii și-i așteaptă,
Că>sînt români de sînge, maghiari, germani sau alții, 
Ei sînt români în cuget, simțire și în faptă.

Compatrioți, fiți gata de limpedea ursită 
A păcii, a dreptății și-a luptei de mai bine, 
Să ne urmăm cîrmaciul pe nava fericită 
Ce patria română în univers o ține.

In clipa cînd poporul prin sine însuși vine 
Să-și hotărască ritmul și calea dezvoltării, 
Noi să rostim, din suflet, același gînd de bine 
Spre largurile țării, de-aici, din Sfatul Țării:

Trăigscă fiii muncii din fabrici și din brazde 1 
Trăiască demnitatea, partidul, omenia ! 
Trăiască-n sănătate cîrmaciul țării noastre !
Trăiască libertatea ! Trăiască România !
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LUANDA:are Lucrările celui de-al XXIi-lea Congres

Contribuție importantă la consolidarea
prieteniei, colaborării și încrederii

între statele balcanice
DECLARAȚII ALE ȘEFILOR DELEGAȚIILOR PARTICIPANTE 

LA CONFERINȚA DE LA ATENA
La încheierea lucrărilor reuniunii de la Atena privind co
operarea economică și tehnică multilaterală între state bal
canice, conducătorii delegațiilor participante șl-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele Înregistrate, care au evidențiat lar
gile posibilități existente in vederea dezvoltării colaborării 
multilaterale, a instaurării u ‘ '
täte și înțelegere în regiunea

unui climat de pace, bună vecină- 
Balcanilor.

în cadrul dezbaterilor, a spus 
conducătorul delegației Repu
blicii Populare Bulgaria, Pe- 
tar Bachikarov,: am schimbat 
opinii și idei asupra posibili
tăților de promovare a coope
rării economice și tehnice între 
țările noastre. Numeroase su
gestii și propuneri specifice au 
fost făcute în această privință 
de către membrii delegațiilor. 
Este acum de competența gu
vernelor să examineze această 
listă, să selecționeze acele idei 
și sugestii care vor fi utile si 
acceptabile și să hotărască ac
țiunile corespunzătoare.

O concepție constructivă și 
creatoare a prevalat tn timpul 
dezbaterilor. Acest mod de abor
dare, după părerea mea, re
prezintă o manifestare a inte
resului mutual și a bunăvoin
ței pentru creșterea cooperării, 
atît pe o bază bilaterală, cit 
multilaterală. într-un mod 
general, această reuniune 
fost o expresie a spiritului de 
la Helsinki. Eforturile noastre 
au fost rodnice, pentru că noi 
toți am lucrat cu bunăvoință și 
pe o bază realistă. în această 
direcție, ne-am adus contribu
ția la consolidarea unui climat 
de prietenie și încredere reci
procă între popoarele noastre.

După cum este cunoscut, a 
spus conducătorul delegației 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ștefan, guvernul român 
a acordat întotdeauna un loc 
de seamă, în politica sa ex
ternă, transformării Balcanilor 
într-o zonă de pace, bună ve
cinătate și de cooperare, liberă 
de arme nucleare și baze mili
tare străine. România militea
ză cu consecvență pentru acest 
obiectiv, întruclt consideră 
atît pe plan bilateral, cît 
multilateral, cooperarea 
țările noasțre trebuie să 
tribuie la bunăstarea și prospe
ritatea popoarelor noastre, la 
cauza generală a păcii și secu
rității în Europa și în lume.

Apreciem că carturile pe 
care le-am întreprins trebuie 
să conducă Ia o cooperare mul
tilaterală concretă, în domenii 
de interes comun, potrivit mo
dalităților pe care guvernele 
noastre la vor stabili.

Iată de ce am acordat 
interes deosebit acestei 
tîlniri guvernamentale, care, 
concepția României, trebuie 
constituie începutul unui am
plu proces de cooperare fruc
tuoasă între țările noastre.

„O asemenea evoluție — de
clara recent președintele Româ
niei. Nicolae Ceaușescu — ar 
corespunde pe deplin interese
lor tuturor națiunilor din Bal
cani, din Europa, din zona Me- 
diteranei și Orientului IV 
ciu.. Este de la sine înțeles 
transformarea Balcanilor 
tr-o asemenea zonă a păcii 
poate fi îndreptată 
nimănui, nu poate 
unei țări sau grupuri de țări : 
dimpotrivă, asemenea colabo-

; și 
mai 

a

că 
și 

dintre 
con-

un 
In- 
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să
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că 

în- 
nu 

împotriva 
dăuna nici

rare pașnică eu caracter regio
nal constituie o cale sigură de 
consolidare a destinderii și 
securității Întregului continent, 
a păcii mondiale“.

în ceea ce o privește, Româ
nia va continua să acționeze 
pentru dezvoltarea pe mai de
parte a raporturilor de coope
rare multilaterală guvernamen
tală. pe planuri multiple între 
țările participante“.

Relevînd că reuniunea se În
cheie cu succes, conducătorul 
delegației Republicii Turcia, 
Oguz Gokmen, a mulțumit de
legațiilor „ce au făcut, toate, 
dovada unui spirit de cooperare, 
pentru a facilita și îndeplini 
acest obiectiv grandios, pe 
care îl reprezinfă cooperarea 
economică și tehnică între țările 
balcanice“.

„O atmosferă de prietenie a 
domnit în timpul lucrărilor 
noastre, din primul moment al 
reuniunii. Chiar dacă în 
dezbaterilor au apărut 
biri de vederi, această 
mosferă de prietenie și 
spirit de cooperare nu au 
tat să domine gîndurile 
tre.

Eu doresc continuarea cea mai 
fericită a acestei reuniuni, adică 
realizarea unei cooperări per
fecte în domeniile economic și 
tehnic, care va contribui, în 
mod cert, la consolidarea păcii 
și prosperității în regiunea Bal
canilor, ca și la bunăstarea 
popoarelor noastre“.

în numele delegației Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, Kazimir Vidas și-a 
exprimat satisfacția pentru re
zultatele Înregistrate. „Dacă lu
crările noastre au ajuns la bun 
sfîrșit — a spus el —, meritul 
revine tuturor delegațiilor par
ticipante. Grație rezultatelor 
care au fost obținute și care 
constituie, după părerea noastră, 
un aport important la dezvol
tarea cooperării interbalcanice, 
se poate considera că țările aces
tei regiuni au adus, de aseme
nea, prima lor contribuție la în
tărirea spiritului de la Helsinki 
și la aplicarea prevederilor Ac
tului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa.

Dacă, în momentul în care tre
buie să evaluăm rezultatele reu
niunii, se ține cont de realita
tea _ existentă, aceste realizări 
dobîndesc o și mai mare valoare.

Iugoslavia, țară socialistă ne
aliniată, vede în această reu
niune asupra cooperării econo
mice și tehnice între statele 
balcanice, ca și in rezultatele 
la care ea a ajuns, confirmarea 
propriilor sale luări de poziție, 
potrivit cărora respectul mutual 
al principiilor egalității în drep
turi, suveranității, încrederii re
ciproce și al asigurării interese
lor comune poate permite nu 
numai îmbunătățirea relațiilor 
bilaterale — ceea ce rămîne, de 
altfel, opțiunea noastră durabilă 
— dar, de asemenea, și dezvol-

detarea — degajind punctele 
interes comun — a cooperării 
economice și tehnice multilate
rale, adică regionale, între țările 
balcanice.

Permiteți-mi să subliniez, încă 
o dată, că acestea sînt motivele 
pentru care Iugoslavia este gata 
să contribuie la dezvoltarea co
operării interbalcanice, în toate 
domeniile care sînt sau ar putea 
fi acceptabile pentru țările re
giunii noastre“.

„La această reuniune, noi am 
schimbat unele idei utile și am 
făcut sugestii și propuneri con
structive, care pun temeliile 
cooperării noastre — a spus 
conducătorul delegației Repu
blicii Elene, Ghiorghios Konto- 
ghiorghis. Sper că 
noastră va constitui 
pentru alte reuniuni 
care vor întări și vor dezvolta 
și mai mult această colaborare, 
în domenii acceptabile pentru 
noi toți.

Lucrările s-au desfășurat în
tr-un spirit de prietenie, cor
dialitate și înțelegere reciprocă. 
Sînt sigur că, prin atmosfera 
care a prevalat, eforturile noas
tre de a consolida și continua 
cooperarea se vor dovedi în a- 
vantajul păcii în regiunea Bal
canilor și al prosperității popoa
relor noastre.

Sper că obiectivul care ne-a 
adunat aici și pentru care am 
lucrat atît de intens, ne va da

Președintele Mișcării pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
președinte al Republicii Popu
lare Angola, tovarășul Agos- 
tinho Neto, a primit, la 5 februa
rie 1976, delegația română care 
a participat la festivitățile pri
lejuite de cea de-a XV-a ani
versare a declanșării luptei ar
mate în Angola împotriva colo
nialismului, pentru cucerirea in
dependenței și suveranității 
țării.

Cu această ocazie, șeful dele
gației române, tovarășul gene- 
ral-maior Gheorghe Gomoiu, 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului apărării na
ționale, a transmis șefului statu
lui angolez, din .partea tovară
șului Nicolae Ceatișescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un mesaj de 
prietenie, urări de sănătate și 
fericire, împreună cu sentimen
tele de solidaritate militantă ale 
poporului român față de cauza 
dreaptă a M.P.L.A. și a poporu
lui angolez angajat în lupta pen-

tru eliberarea totală a patriei 
sale, pentru consolidarea inde
pendenței și făurirea unității 
naționale.

Mulțumind cu căldură pentru 
mesajul primit, președintele 
Âgostinho Neto a evocat intil- 
nirile avute cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, expresie a 
bunelor relații și a solidarității 
dintre M.P.L.A. și P.C.R. Toto
dată, președintele Republicii 
Populare Angola a rugat să fie 
transmise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate și 
fericire personală, de prosperi
tate poporului român, însoțite 
de sentimentele sale de înaltă 
prețuire și recunoștință pentru 
sprijinul acordat de România 
socialistă poporului angolez în 
lupta pentru dobîndirea inde
pendenței sale naționale, expri- 
mîndu-și convingerea că relațiile 
dintre cele două țări prietene șe 
vor. dezvolta tot mai mult în vii- 
tor, pe multiple planuri.

întrevederea dintre președin
tele Âgostinho Neto și delegația 
română s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Pentru asigurarea condițiilor

reuniunea 
începutul 
viitoare,

timpul 
deose- 

at- 
acest 
înce- 
noas-. prilejul să ne întrunim din nou, 

într-un viitor foarte apropiat.
Vă rog să ■ transmiteți stimați- 

lor dumneavoastră șefi de stat 
și popoarelor dumneavoastră sa
lutul cordial al primului minis
tru al Greciei, Constantin Ka
ramanlis, ca și salutul prietenesc 
al poporului 
rit lucrările 
interes“.

grec, care a urmă- 
noastre cu mare

al Partidului Comunist Francez
au continuat, la Paris, 
Congresului
Partidului

Vineri 
lucrările 
lea al 
Francez.

în cursul dimineții, delegația 
Partidului Comunist Român a 
transmis Congresului salutul Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

al XXII- 
Comunist

în seara aceleiași zile au 
avut loc în 12 localități din 
Franța mitinguri populare în 
cadrul cărora au luat cuvînțul 
reprezentanții partidelor comu
niste și muncitorești, ai mișcări
lor de eliberare națională și or
ganizațiilor revoluționare care

participă la lucrările Congresu
lui.

Tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a luat 
cuvînțul la mitingul din orașul 
Dammarie-les-Lys, departamen
tul Seine et Marne.

I MESAJUL DE SALUT
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

fișier
Grenada a 

al

necesare înaintării țărilor în curs 
de dezvoltare pe calea progresului

Cuvînțul reprezentantului României în cadrul 
reuniunii „Grupului celor 77"

în cadrul ședinței plenare a 
reuniunii la nivel ministerial a 
„Grupului celor 77“ de joi noap
tea, conducătorul delegației 
României, tovarășul Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, a făcut cu
noscută poziția țării noastre în 
legătură cu problematica în 
discuție.

România, ca țară socialistă în 
curs de dezvoltare, are interese 
și preocupări 
ale celorlalte 
dezvoltare. Țara noastră se 
flă alături de celelalte țări 
curs de dezvoltare în lupta 
pentru emancipare politică 
economică și este gata să-și

• ducă contribuția la întărirea co
laborării între toate țările în 
curs de dezvoltare, astfel îneît

comune cu cele 
țări în curs de

a- 
în 

lor
Și
a-

/

In dezbatere la o.n.u

Știința și tehnologia în slujba dezvoltării

Astăzi este sărbătoarea 
națională a Grenadei — 
ziua proclamării indepen
denței.

• Situată la nord de Tri- 
nidad-Tobago, în Marea Ca
raibilor, Grenada este cea 
mai sudică insulă a arhipe
lagului Antilele Mici. A- 
ceastă insulă de origine vul
canică, avînd o formă aproa
pe perfect ovală, reprezintă 
o bucată de pămînt de 344 
kmp, pe care trăiesc apro
ximativ 110 000 de locuitori. 
Descoperită în 1498 de Co- 
Iumb, în timpul celei de-a 
doua expediții de căutare a 
„Lumii noi“, ea a fost de
numită, atunci, Conception. 
Colonizată in 1650 de guver
natorul francez al Martini- 
căi, in 1674 a trecut in po
sesiunea coroanei franceze. 
Un secol mai tirziu, în urma 
Tratatului de la Versallles 
din 1783, insula este cedată 
Angliei, răminind posesiune 
britanică pînă Ia 7 februa
rie 1974, cînd și-a proclamat 
Independența.

• Economia insulei se ba
zează pe producția agrico
lă, sector în care este anga
jată mai mult de jumătate 
din populație. Culturile de 
cacao, nuci de cocos, plan
te oleaginoase, banane, 
bumbac și trestie de zahăr 
sînt favorizate atît de clima 
tropical-maritimă, cît și de 
stratul de pămînt fertil ce 
acoperă rocile vulcanice. 
Citeva întreprinderi manu
facturiere au ca obiect pre
lucrarea produselor agrico
le destinate exportului. Ca
pitala Grenadei este Saint 
George’s, cu 26 894 de locui
tori.

e între România și Gre
nada, la 3 aprilie 1975, s-au 
stabilit relații diplomatice 
Ia nivel de ambasadă, în 
dorința dezvoltării legături
lor de prietenie și coopera
re in interesul reciproc, al 
păcii și înțelegerii interna
ționale.

DECLARAȚIA SOLEMNA 
COMUNA 

ROMÂNO-MAURITANĂ 
DIFUZATA CA DOCUMENT 
AL ADUNĂRII GENERALE 

A O.N.U.
• LA NAȚIUNILE UNITE 

fost difuzată ca document
Adunării Generale a O.N.U. De
clarația solemnă comună româ- 
no-mauritană, semnată la Bucu
rești Ia 25 iunie 1974 de pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
de președintele Republicii Is
lamice Mauritania, Moktar Ould 
Daddah.

La sediul O.N.U. din New 
York s-au deschis lucrările 
celei de-a HI-a sesiuni a Co- 
mitetjilui O.N.U. pentru apli
carea științei și tehnologiei 
în slujba dezvoltării.

Timp de trei săptămîni se vor 
dezbate o serie de probleme, intre 
care convocarea unei Conferințe 
a Națiunilor Unite pentru știință 
și tehnologie, formularea unei 
politici unificate a științei și 
tehnologiei în cadrul O.N.U;, a- 
ranjamente instituționale în a- 
cest domeniu, aplicarea tehnicii 
calculatoarelor la dezvoltare etc.

Amintind de inițiativa Româ
niei de a înscrie pe agenda ce
lei de-a 25-a sesiuni a O.N.U. 
punctul vizind „Rolul științei și 
tehnologiei moderne în dezvol
tarea națiunilor“, reprezentantul 
țării noastre în acest comitet a 
subliniat că rezoluția adoptată 
la acest punct de Adunarea Ge
nerală . exprimă plenar voința 
statelor membre de a acționa 
ferm și 
vederea 
internaționale pe plan științific 
și tehnologic. Vorbitorul a ex
primat satisfacția guvernului 
român de a vedea înscrise prin
tre prioritățile activității O.N.U. 
chestiunile referitoare ia aplica
rea cuceririlor științei și tehnicii 
la dezvoltare și convocarea, în 
1978 sau 1979, a unei Conferințe 
mondiale pentru știință și teh
nologie. Subliniind însemnătatea 
deosebită pe care țara noastră o 
acordă acestei manifestări, ini
țiată de România în colaborare 
cu alte țări în curs de dezvol
tare, vorbitorul a apreciat 
că un loc important trebuie 
să-1 ocupe, în obiectivele confe
rinței, adoptarea de decizii și 
măsuri concrete pentru aplica
rea științei și tehnologiei la dez
voltare, Identificarea probleme
lor științifice și tehnologice ale 
dezvoltării, a căror rezolvare va

- i
contribui la eliminarea obstaco
lelor care împiedică accesul li
ber al statelor la cuceririle ști
inței, la întărirea cooperării in
ternaționale și elaborarea de 
noi forme concrete de colaborare 
în acest domeniu, la instaurarea 
unei noi ordini economice in
ternaționale.

ele să aibă un rol tot mai Im
portant în viața internațională, 
să devină un factor decisiv al 
progresului, în direcția instau
rării unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

Procesul vizind instaurarea 
unei noi ordini economice in
ternaționale nu este lipsit de 
dificultăți. Tocmai de aceea se 
impune necesitatea întăririi 
unității de acțiune a tuturor 
țărilor in curs de dezvoltare în 
scopul de a permite aplicarea 
ansamblului de măsuri conținu
te în Declarația și Programul 
de acțiune vizind instaurarea 
unei noi ordini economice in
ternaționale, în Carta drepturi
lor și îndatoririlor 
ale statelor, în Declarația 
Programul de acțiune de 
Lima

în virtutea solidarității 
militante cu obiectivele și 
tivitățile „Grupului celor 77“ șl 
ca o expresie a poziției sale 
de principiu, România a mani
festat un interes constant față 
de acțiunile „Grupului celor 77“, 
conluicrînd strîns cu acesta și 
adueîndu-și contribuția la efor
turile grupului în căutarea de 
soluții la problemele care preo
cupă țările în curs de dezvol
tare. România este ferm decisă 
să acționeze și în viitor pentru 
găsirea de soluții adecvate pro
blemelor complexe ale ’ "
contemporane, pentru 
rarea condițiilor necesare 
întării țărilor în curs de dez
voltare pe calea progresului.

»lin țările socialiste

a lua măsuri concrete în 
promovării cooperării

economice
Și 
la

sale 
ac-

lumii 
asigu- 

îna-

După cutremurul
de 16 localități 

parțial,

din Guatemala

D. I.

Un număr 
distruse complet sau 
două mii de motfi, 15 mii de 
răniți, peste 200 000 persoane ră
mase fără adăpost și o crescindă 
lipsă de alimente — iată ele- 
.mentele ce conturează situația 
din Guatemala, 48 de ore după 
valul de cutremure înregistrate 
miercuri în această țară din A- 
merica Centrală.

Potrivit datelor furnizate de 
Comitetul național de urgență, 
localitățile cele mai afectate de 
mișcarea tectonică sint Coban, 
Chiquimula, Jutiapa, San Diego, 
Esquimula, Amates și Fanama, 
situate la nord și nord-vest de 
Ciudad de Guatemala. Echipa
jele avioanelor care au survolat 
regiunile sinistrate au semnalat 
o distrugere aproape completă a 
zeci de localități mici și mijlo
cii, unde practic nu există nici 
un semn de viață. S-a făcut 
cunoscut, de asemenea, că 50 
la sută din podurile aflate în 
zona centrală și nord-vestică a 
Guatemalei au fost distruse de 
cutremur, inclusiv podul Los 
Angeles, cel mai mare din țară 
și care a fost construit recent. 
Supraviețuitorii dezastrului sînt 
confruntați în prezent cu noi 
dificultăți, și anume cu valul de. 
aer rece ce s-a abătut asupra 
tării.Pe de altă parte, serviciile de 
specialitate au anunțat că, în- 
cepînd de miercuri dimineață și 
pînă în '.prezent, au fost înre
gistrate în Guatemala 338 de cu
tremure de intensitate diferită. 
Totodată, observatorul meteoro
logic a făcut cunoscut 
cânii Pacaya, Fuego și 
quito — aflați la 15, 25

pectiv, 65 km de Ciudad de 
Guatemala — au început să e- 
rupă concomitent cu primul 
seism.

Continuă acțiunile de ajuto
rare a populației sinistrate ; a- 
vioane și elicoptere survolează 
zonele afectate șl transportă 
medicamente, alimente și apă.

Am poposit la Bu
dapesta în mai multe 
rînduri, descoperind, 
de fiecare dată, un 
peisaj în continuă 
schimbare urbanistică, 
economică, socială. 
Oprindu-te pe poduri-, 
le mai noi sau mai 
vechi, deasupra apelor 
bătrînului fluviu, ur- 
cînd pe Gellert sau 
pur și simplu plimbîn- 
du-te pe largile bu
levarde, privirea întîl- 
nește, alături de con
strucțiile tradiționale, 
de centrele culturale 
și sociale ridicate cu 
zeci de ani în urmă, 
zidirile din ultimii ani, 
deschideri spre moder
nitate. Pe arterele cu 
intensă circulație - 
ancorate la punțile 
arcuite peste Dunăre 
- în zonele periferice, 
ca și în cele în care 
s-au concentrat nu
meroase unități eco
nomice, pretutindeni 
eforturile înnoitoare 
sînt vizibile. Acolo 
unde cu ani în urmă 
se vedeau terenuri vi
rane sau 
insalubre au 
impunătoare 
bluri de locuințe cum 
sînt Joszef Atila, An- 
gyalfold, Zuglo, Ujpest, 
Obuda. Toate aceste 
noi cartiere sînt în
zestrate cu mari com-

construcții 
apărut 
ansam-

STMBATA 7 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

10,00 O viață pentru o idee. 
Emanoil C. Teodorescu (1866 — 
1949); 10,25 Micul ecran... pentru 
cel mici (reluare); 10,55 Publici
tate; 11,00 Telecinemateca (relu
are) ; 12,55 Portativ ’76. Revista 
muzicii ușoare; 13,25 Telex; 13,30 
Reportaj TV. Meseria în care nu 
se poate greși; 13,45 Drumuri pe 
cinci continente; 14,30 Virstele pe
liculei; 15,30 Caleidoscop cultural- 
artistic; 15,50 Publicitate; 15,55 
Rugby : Franța — Irlanda. (Tur
neul celor cinci națiuni). Transmi
siune directă de la Paris; 17.40 
Bucuroși de oaspeți... la Ploiești;
18.20 Club T vă invită la Iași;
19.20 1 001 de seri; 19,30 Telejur
nal; t:,:; ~ .........................................
Publicitate: 
Kojak; 21,40 24 
sportivă; 22,00 
ora 10...

20,00 Teleenciclopedia; 20,45
20,50 Film serial : 

de ore. Săptămîna 
Intîlnirea de la

DUMINICA 8 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

zilei; 8,40 Tot 
serial pentru 
Viața satului;

11,35

că vul- 
Santia- 
și, res-

8,30 Avanpremiera 
înainte 1; 9,35 Film 
copii. Daktari; 10,00 
11,05 Aventura cunoașterii; 
Bucuriile muzicii; 12,30 De strajă 
patriei; 13,00 Telex; 13.05 Album 

-duminical; 16,40 Film serial. As
censiunea omului; 17,45 Cel. mai 
bun... continuă; 18,40 povestiri 
despre tractorul românesc; 19,00

/

plexe comerciale, cul
turale, sportive. In 
anii puterii populare 
circa o pătrime din 
locuitorii Budapestei 
s-au mutat în casă 
nouă. La acest capi
tol, cincinalul care s-a 
încheiat a consemnat 
un bilanț rodnic,: pre
darea cheilor la 90 000 
apartamente. în pre-

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român transmite 
participanților la cel de-al XXII- 
lea Congres al Partidului Co
munist Francez și prin ei comu
niștilor, clasei muncitoare, tutu
ror oamenilor muncii din Franța 
un fierbinte salut tovărășesc și 
mesajul de prietenie și solida
ritate militantă din partea Par
tidului Comunist Român, a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
clasei muncitoare, a întregului 
popor român.

Eveniment de Însemnătate de
osebită în viața politică fran
ceză, Congresul dumneavoastră 
dezbate probleme de mare im
portanță privind orientarea și 
activitatea viitoare a Partidului 
Comunist Francez, întărirea ca
pacității sale de luptă și de ac
țiune pentru apărarea interese
lor vitale ale oamenilor mun
cii, ale poporului francez, pen
tru realizarea năzuințelor lor 
spre o viață mai fericită, mai 
sigură, mai dreaptă, într-o țară 
liberă, pașnică și prosperă.

Comuniștii români urmăresc 
cu simpatie și sentimente de 
profundă solidaritate activitatea 
intensă și multilaterală desfășu
rată de Partidul Comunist' 
Francez. Ei dau o înaltă apre
ciere eforturilor de înfăptuire a 
unității forțelor muncitorești, 
democratice și progresiste, a 
Uniunii poporului din Franța, 
pe baza unei platforme politice 
comune. îndelungata experiență 
a P.C.F., eroicele sale tradiții 
revoluționare, activitatea sa ho- 
tărîtă l-au adus atașamentul, 
respectul și sprijinul a milioane 
de oameni ai muncii, a maselor 
largi populare, astfel incit el re
prezintă, în prezent, o forță 
fundamentală a vieții social-po- 
litice din Franța.

Dragi tovarăși,
Poporul român, muncind cu 

abnegație pentru îndeplinirea 
Programului elaborat de Con
gresul al XI-lea al P.C.R. pen
tru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate șl 
înaintarea României spre comu
nism, a obținut importante suc
cese in dezvoltarea forțelor de 
producție ale societății, a crea
ției științifice și culturale, In 
perfecționarea continuă a ra
porturilor sociale, adîncirea șl 
extinderea democrației socia
liste, creșterea continuă a nive
lului de trai material și spiri
tual, afirmarea și Înflorirea

tivității. Răspunzînd a- 
cestui deziderat, în 
1974 a intrat în ex
ploatare o nouă fa
brică de elemente 
prefabricate - a patra 
și cea mai modernă. 
Aici, pe suprafața a 
20 000 de metri pă- 
trați, se montează păr
țile componente ale 
viitoarelor apartamen
te, pe fiecare suban- 
samblu al construcției 
fiind executate cea

Repere ale noii
Budapeste

zent, capitala Unga
riei socialiste cuprinde 
peste două milioane 
de locuitori - aproxi
mativ o cincime din 
populația țării - și 
produce circa 40 la 
sută din volumul pro
ducției industriale to
tale. La o asemenea 
aglomerare urbană, 
cu o Intensă activitate 
economică, moderni
zarea și dotarea cu 
noi spații de locuit, 
înzestrarea cu noi 
strucții edilitare 
supun creșterea 
tinuă a gradului 
industrializare pe 
tiere, prin sporirea în 
primul rînd a produc-

con- 
pre- 
con- 

de 
șan-

moi mare parte a lu
crărilor de finisaj. Ro
dul muncii colectivului 
noii fabrici s-a con
cretizat în 2 000 apar
tamente în 1974, 3 500, 
în 1975. Dar, așa cum 
remarcam, Budapesta 
deține un loc foarte 
important în economia 
industrială a R.P. Un
gare. Perimetrul buda- 
pestan adăpostește 
peste 1 500 de diferi
te întreprinderi indus
triale în care se rea
lizează un eventai 
larg de produse - 
mașini-unelte de înal
tă precizie, autobuze, 
aparataj electric și 
pentru telecomunicații,

locomotive, nave și 
macarale plutitoare, 
medicamente și instru
mente medicale, bu
nuri de consum etc.

Marele combinat 
metalurgic de la Cse- 
pel ocupă o pondere 
însemnată în peisajul 
industrial aL Budapes
tei. Veche vatră mun
citorească, combina
tul, situat pe insula al 
cărui nume l-a îm
prumutat, unitate gru- 
pînd 14 uzine, despre 
care se spune că uti
lizează tot atlta apă 
industrială cît un oraș 
de 100 000 locuitori, 
se află într-un conti
nuu proces de întine
rire, de modernizare, 
întemeiate în urmă cu 
circa opt decenii, sec
țiile de producție își 
reînnoiesc periodic
gama produselor. Se 
demolează sectoare 
depășite, se înalță 
altele, care vor adău
ga, prin conectarea la 
circuitul economic, noi 
embleme binecunos
cutelor uzine.

Budapesta — capi
tala țării vecine și 
prietene - își etalea
ză cu mîndrie rezul
tatele strădaniilor lo
cuitorilor săi, 
căror hărnicie 
lent, orașul 
tot mai intens
ie vieții noi, socialiste.

prin a 
și ta- 

trâiește 
ritmuri-

I. TIMOFTE

a personalitățiimultilaterală 
umane.

Bazîndu-se .. _ .
fică marxist-leninistă a epocii 
contemporane făcută de cel de-al 
XI-lea Congres al său, Partidul 
Comunist Român desfășoară o 
intensă activitate internațională, 
ale cărei linii directoare se află 
în strînsă concordanță cu obiec
tivele sale constructive pe plan 
intern.

Pornim de la aprecierea că 
în lume au loc mari transfor
mări revoluționare, 
naționale, profunde 
pozitive în raportul de forțe pe 
arena internațională, care scot 
în evidență afirmarea tot mai 
puternică a voinței și capacită
ții popoarelor de a trăi libere, 
de a fi deplin stăpîne pe bogă
țiile naționale, pe propriile des
tine, dc a pune capăt politicii 
imperialiste, colonialiste și neo- 

de a edifica o 
bună și mai 
rezultat al

pe analiza științi-

sociale și 
schimbări

colonialiste, 
lume mai 
dreaptă. Ca 
cestor importante mutații 
conturează tot mai evident 
curs nou spre destindere și 
laborare internațională. Ește 
devărat că acest curs nou, destul 
de fragil, nu are încă un carac
ter ireversibil. Omenirea conti
nuă să fie confruntată cu pro
bleme deosebit de complexe, 
pacea și securitatea popoarelor 
sînt amenințate de politica im
perialistă de forță, asuprire și 
dictat, de continuarea cursei 
înarmărilor, de perpetuarea fe
nomenului subdezvoltării și a- 
dîncirea decalajului dintre țările 
dezvoltate din punct de vedere 
economic și cele în curs de dez
voltare, de agravarea crizei sis
temului capitalist, care adîn- 
cește contradicțiile și instabili
tatea internațională. De aceea, 
pentru consolidarea și dezvolta
rea cursului spre destindere și 
colaborare în Europa și în lu
me, considerăm că se impune 
ca un imperativ major intensifi
carea eforturilor pentru întări
rea unității pe plan național șl 
internațional a tuturor forțelor 
muncitorești, democratice, anti- 
impertaliste, mobilizarea ener
giei tuturor popoarelor în lupta 
pentru promovarea unei politici 
noi în viața internațională, pen
tru rezolvarea problemelor car
dinale ale contemporaneității cu 
participarea pe bază de egali
tate a tuturor țărilor, pentru 
măsuri efective de. dezarmare și 
în primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru instaurarea u- 
nei noi ordini economice și po
litice internaționale.

a- 
se 
un 
co-
a-

în spiritul tradițiilor sale In
ternaționaliste, P.C.R. își ampli
fică relațiile de prietenie și so
lidaritate cu toate partidele co
muniste și muncitorești pe baza 
principiilor marxist-leniniste ale 
independenței, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne. Partidul nostru dezvoltă, 
de asemenea, colaborarea cu 
partidele socialiste și social- 
democrate, cu mișcările de eli
berare națională, cu forțele pro
gresiste și antiimperialiste de 
pretutindeni în lupta pentru 
pace, democrație, independență 
și progres social al popoarelor.

Partidul Comunist Român ișl 
reafirmă și cu acest prilej pro
funda satisfacție pentru legătu
rile frățești de solidaritate in- 
ternaționalistă și colaborare to
vărășească ce unesc trainic cela 
două partide ale noastre, clasa 
muncitoare și popoarele din ță
rile noastre, legături care au a- 
dînci rădăcini atît în trecutul 
mai depărtat, cît și in anii lup
tei Împotriva fascismului, pen
tru libertatea României și a 
Franței, și care au cunoscut o 
dezvoltare amplă șl fructuoasă 
pe parcursul ultimilor ani. Do
rim să reliefăm și cu acest pri
lej substanțiala contribuție a- 
dusă la dezvoltarea acestor le
gături prietenești de întîlnirile 
și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Georges 
Marchais.

Ne exprimăm convingerea că 
aceste relații se vor dezvolta și 
diversifica în continuare în in
teresul comun al partidelor și 
popoarelor noastre, al cauzei 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al 
tuturor forțelor progresiste, de
mocratice, antiimperialiste, A- 
preciem că întărirea solidarită
ții și colaborării dintre P.C.R. și 
P.C.F. este menită să constituie 
o contribuție nemijlocită la a- 
dîncirea prieteniei tradiționale 
dintre popoarele român șl fran
cez, la dezvoltarea continuă a 
colaborării pe multiple planuri 
dintre România și Franța.

Vă urăm dragi tovarăși- suc
ces deplin în desfășurarea lu
crărilor Importantului dumnea
voastră Congres, ca și în activi
tatea pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor pe care le veți a- 
dopta în folosul progresului și 
prosperității națiunii franceze, 
pentru triumful idealurilor so
cialismului, libertății, democra
ției, independenței naționale și 
păcii.

Dezvăluiri privind activitatea
postului de radio „Europa liberă“

unei 
avut 
cum 
sep-

Un lucrător al serviciului ceho
slovac de informații, căpitanul 
Pavel Minarik, s-a reîntors re
cent în patrie după o misiune 
de infiltrare Ia postul de radio 
„Europa liberă“ de la München, 
unde a lucrat timp de șapte ani 
și patru luni. în cadrul 
conferințe de presă care a 
loc la Praga, el a dezvăluit 
a fost recrutat la Viena, în
tembrie 1968, de un agent al 
C.I.A., pentru a lucra în calitate 
de crainic la secția cehoslovacă 
a sus-numitului post. în perioa
da respectivă, el a avut șl În
sărcinarea să sondeze „concep
țiile democratice“ ale noilor an
gajați ai secției.

Căpitanul Minarik a relevat că 
sarcina principală a postului de 
radio „Europa liberă“ nu este 
doar aceea de a elabora emisiu
nile sale, ci ii revine și funcția 
de centru coordonator al activi
tății organizațiilor emigranților, 
îndreptată împotriva țărilor so
cialiste.

Pavel Minarik a arătat că „Eu
ropa liberă“ — după ce- a deve
nit fapt public că este subordo
nată și finanțată direct de C.I.A., 
și după critlcile aspre formulate

în Congresul american în anii 
1971 și 1972 — a trecut în mod 
formal sub administrația „Comi
tetului pentru emisiunile inter
naționale de pe lingă Congresul 
S.U.A.“. Dar aceste fluctuații în 
subordonarea administrativă, a 
declarat Minarik, nu au schim- . 
bat caracterul activității, a că
rei caracteristică, în momentul 
de față, este, nu atît ponegrirea 
țărilor socialiste, cît mai ales 
lupta psihologică rafinată, de
zorientarea ascultătorilor din ță
rile socialiste.

Printre sursele de informare 
ale lucrătorilor postului „Europa 
liberă", căpitanul Minarik a 
menționat, in primul rînd, mate
rialul documentar și faptic fur
nizat direct de C.I.A.

Referindu-se la situația actua
lă a postului „Europa liberă“, 
Minarik a arătat că moralul lu
crătorilor de la această oficină 
este, din ce în ce mai scăzut. Ei 
Înțeleg bine că, mai devreme 
sau mai tirziu, procesul de în
sănătoșire a vieții internaționale 
va exclude ultimele rămășițe ale 
războiului rece și, odată cu ele, 
și postul de radio „Europa li
beră“ în conducerea căruia se 
află oameni ai C.I.A.

Micul ecran... pentru cel mici; 
19,30 Telejurnal; 20,00 •Baladă pen
tru acest pămînt,; 20,20 Film ar
tistic. Misterioasa prăbușire. Pre
mieră TV; 22,00 Mozaic muzlcal- 
coregrafic; 22,20 24 de

MARȚI 10 FEBRUARIE PROGRAMUL II

ore.

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

9,00 Teleșcoală; 10,09 
tlștll amatori; 10,20 
folcloric cu Antoaneta 
hal Lazăr; 10,30

Prlntre ar- 
Tntermezzo 
Ene șl Ml- 

Film artistic.

Lampa al- 
20,55 Tezaur 
21,15 Telex;

simfonic; 
__________ . copii; 20,35 

Ora melomanului; 21,20 Artă plas
tică; 21,40 Film serial. Kojak.

10.00—11,30 Matineu 
20,00 Eroi îndrăgiți de

LUNI 9 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

20,00 Film serial, 
bastră. Episodul III; 
de ctntec românesc;
21,20 Spectacolul lumii (III). Dul
cele zahăr al Cubei; 21,45 Aven
tura cunoașterii. Enigme pontice

volan. Emisiune pentru conducă
torii auto; 17,15 Ateneu popular 
TV; 18,00 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură; 18,30 Trage
rea pronoexpres; 18,40 Un disc pe 
625 de linii; 18,55 Tribuna TV; 
19,20 1 001 de seri; 19,30 Telejur
nal; 20,00 Revista economică TV; 
20,30 Telecinemateca; 22,00 Muzică 
ușoară românească; 22,10 24 de 
ore.

teratură. Revista Uterar-artlstlcă; 
TV; 21.55 Palmaresul ctnteculul 
(I). Cele mal frumoase melodii ale 
muzicii ușoare franceze; 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL II

ĂPTĂMÎNA TV
PROGRAMUL II

20.00 Concert al Orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunil; 22,00 
Pagini de umor. Ce vrăji a mal 
făcut nevasta mea.

16,00 Teleșcoală; 16,30 Emisiune 
in limba maghiară; 19,00 Contem
poranele noastre; 19,20 1 001 de 
seri; 19,30 Telejurnal; 20,00 Coloc
vii contemporane; 20,30 Interpre
tul preferat. Ana Petria; 20,40 In 
reluare la cererea telespectatori
lor. Descîntec cu... cîntec. Anchetă 
T; 21,20 Roman foileton. Forsyte 
Saga. Episodul VII; 22,10 24 de 
ore.

(7 — 13 februarie 1976)

20,00 Studio ’76. Emisiune spec
tacol; 20,20 Intîlnire cu Elena Pa
triciii, Marilena Marlnescu, Ion 
Frlgiolu, Lucia Țibuleac și Nlco- 
lae Urdăreanu de la Teatrul mu
zical „Nicolae Lepnard“ din Galați: 
21,00 Telex; 21,05 . Telerama: 21,35 
Roman foileton. Forsyte Saga.

VINERI 13 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

17.00 Telex; 17.05 Recital de o- 
peră. Nicola Nicolov; 17.30 Film 
artistic. 
Intîlnire 
1 001 de 
20,00 Film serial 
tari (reluare); 
pentru toți; 1 .
Printre artiștii amatori; 21,45 Mu
zeul Storck; 21,55 Muzică ușoară.

Sarea 
cu... 
seri ;

pămîntului; 19,00 
madrigalul; 19,20 
19,30 Telejurnal ; 

L pentru copii. Dak- 
20.25 Biblioteca 

21,20 Telex; 21,25

„Capcana” (reluare); 12,00 Telex; 
16,00 Teleșcoală; 16,30 Curs de
limbă franceză; 17,00 Telex; 17,05 
Muzică populară; 17.25 Reportaj 
de scriitor; 17,45 Pentru sănătatea 
dv.; 17.55 Lecții. TV pentru lucră
torii din agricultură; 18,25 Melodii 
celebre; 18,40 Teleglob. Șanhai azi; 
19,00 
19.20 
20,00 
om.

1 eiegluu. șannai , 
Valorile umane și cultura; 

1001 de seri; 19,30 Telejurnal; 
Cînd omul răspunde pentru 
Anchetă socială; 20,35 Seară 

de teatru, premieră pe țară. Ru
gul de Octav Măgureanu; 22,10 
24 de ore.

I“1® 4« SÄSS ’

JOI 12 FEBRUARIE

(reluare) ; 22,15 Drumuri în isto
rie. Acel februarie ’33.

MIERCURI 11 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală; 10,00 Reportaj 
TV (reluare); 10,20 Teatru scurt. 
Viitoarea de Mihail Solohov; 11.00 
Artă plastică (reluare); 11,20 Din 
melodiile anului 1975; 11,45 Stagiu
nea de poezie TV 1976. Laudă (le 
pămînt românesc; 11,55 Telex; 
16,00 Teleșcoală; 16,35 Curs de 
limbă rusă; 17,00 Telex; 17,05 La

PROGRAMUL I

de16,00 Teleșcoală; 16,30 Curs 
limbă .germană; 17,00 Telex; 17,05 
Muzica. Emisiune de actualitate 
muzicală; 17,20 Din țările socia
liste; 17.30 Enciclopedie pentru ti
neret; 17,55 Atenție la... neaten
ție !; 18,20 Publicitate: 18.25 Biju
terii muzicale; 18,50 Univers ști
ințific; 19.20 1 001 de seri; 19.30 
Telejurnal; 20,00 Floarea din gră
dină. Emisiune-concurs pentru ti
nerii interpreți de muzică popu
lară; 20,45 Meridiane; Emisiune de 
actualitate internațională: 21.10 
Foaie pentru minte, inimă și 11-

16.00 Teleșcoală; 16,30 Curs de 
limbă engleză (nivel mediu); 17.00 
Emisiune in limba germană: 18.45 
Tragerea loto; 18,55 Din lumea 
plantelor șl animalelor; 19.20 1 001 
de seri; 19,30 Telejurnal; 20.00 
Teleobiectiv; 20.15 Film artistic. 
Oamenii amurgului. Premieră pe 
țară; 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex; 17.05 
ală (reluare). Cinci 
pentru om 1; 17.40 
lare; 17.55 Desene ......... ________
Publicitate; 18,20 Virstele pelicu
lei (reluare); 19,20 1 001 de seri; 
19.30 Telejurnal; 20,00 Armonii in
time; 20.30 Viața economică a Ca
pitalei; 20,50 O patrie a vrerii 
populare. Emisiune de versuri; 
21,00 Telex; 21,05 Seară de operă. 
Cosi Fan Tutte de -Mozart (par
tea a II-a).

Anchetă soci- 
omul răspunde 
Melodii popu- 
animate; 18.15

40362 feâi
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