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|g Tn ziua de 14 aprilie a avut loc Plenara Comitetului ■'em ral al Partidului Comunist Român, prezidată de to- Brarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului ■L'omunist Român.■ La lucrările plenarei — pe lingă membrii ți membrii Bmpleanți ai Comitetului Central — au luat parte mem- Birii Comisiei Centrale de Revizie, iar ca invitați șefii ți Bidjuncții secțiilor C.C. al P.C.R.. unele cadre de conduee- Be din ministere, instituții centrale și organizații de masă. B Plenara a avut următoarea ordine de zi :B — Programul național de perspectivă pc~iru amenaia- B*ea bazinelor hidrografice.B — Propuneri privind efectuarea recensămîntului popu- Bației și locuințelor.— Efectuarea recensămîntului animalelor domestice. V — Raportul cu privire la efectivul, compoziția și struc* Bura organizatorică a partidului.B — Raportul cu privire la activitatea desfășurată de Brganele de partid, de stat și de organizațiile de masă in Șederea înfăptuirii politicii de cadre a partidului.B — înființarea Camerei legislative a consiliilor populare. B — Planul de măsuri privind aniversarea a 100 de ani ■le la proclamarea independenței de stat a României.B — Planul de măsuri privind evocarea împlinirii a 70 Be ani de la răscoala țăranilor din 1907.B — Unele probleme ale vieții interne de partid.B Pe marginea problemelor înscrise la ordinea de zi au Buat cuvintul tovarășii : Angelo Miculescu. Ion Flo- ■ea. Emil Petrache. Ion Sârbu. Ștefan Mocuța. Petre Bla- Bovici, Barbu Zaharescu. Iulian Ploștinaru. Ion Velițcu, B,aurean Tulai, Ștefan Pascu, Radu Păun. Ilie Verdeț. Va- Bile Vîlcu.B In încheierea lucrărilor Plenarei a luat cuvintul to- Barășul NICOLAE CEAUȘESCU.B Cuvintarea se dă publicității.■ 1. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat Programul națio- Bal de perspectivă pentru amenajarea bazinelor htdrogra- ■c? din Republica Socialistă România. După cum e cu- ■oscut. Programul a fost dezbătut pe larg in adunări ale Bamenilor muncii, precum și la Congresul consiliilor popu- Bre județene și al președinților consiliilor populare muni- Bipale, orășenești și comunale, din 4—6 februarie 1976. Blenara a hotărit ca Programul să fie înaintat spre legi- Berare Marii Adunări Naționale.B 2. Plenara C.C. al P.C.R. a hotărit efectuarea recensă- Biîntului populației și al locuințelor, în intervalul 5—12 Banuarie 1977. Recensămîntul — acțiune politică de mare ■nsemnătate — va permite cunoașterea mai amănunțită a ■tarilor transformări realizate de la ultimul recensămint Bn structura populației și condițiile sale de locuit datorită Bezvoltării impetuoase a economiei și culturii in perioada Bespectivă.B A fosț aprobat, de asemenea, pentru perioada 5—12 ia- Buarie 1977, recensămîntul animalelor domestice, în vede- Bea fundamentării măsurilor tehnico-organizatorice privind Bezvoltarea zootehniei și creșterea producției animaliere Bn următorii ani. în conformitate cu planul cincinal.■ 3. Plenara C.C. al P.C.R. a analizat și aprobat rapor- Bul cu privire la efectivul, compoziția și structura organi- Batorică a partidului la 31 decembrie 1975. precum și ac- Bivitatea organelor de partid, de stat și a organizațiilor Be masă pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului.■ Apreciind activitatea desfășurată de organele și orga- BizațiiJe de partid pentru transpunerea in viață a hotărî- Bilor Congresului al XI-lea în aceste domenii. Plenara K.C. al P.C.R. a stabilit, totodată, unele măsuri care să Bucă la întărirea în continuare a rindurilor partidului și Bfirmarea tot mai puternică a rolului său conducător in Bocietate, la îmbunătățirea compoziției sale, prin primirea Bn partid a celor mai buni muncitori, la perfecționarea Btructurii organizatorice și a vieții interne de partid, la Breșterea responsabilității comuniștilor și a spiritului revoluționar în înfăptuirea hotărîrilor adoptate, la realiza- Bea în cele mai bune condiții a politicii partidului de se- Becționare, pregătire și promovare a cadrelor.H Măsurile adoptate vor fi date publicității.■ 4. Plenara a luat, apoi, în dezbatere unele probleme ale B ieții interne de partid.B Pentru grave abateri de la Statutul partidului, de la Bormeie eticii și echității socialiste, plenara a hotărit ex- Hluderea lui Crișovan Gheorghe din rîndul membrilor su- Hileanți ai Comitetului Central al partidului.■ Plenara atrage atenția tuturor organelor și organiza-■ iilor de partid să manifeste o exigență neșovăitoare față Be profilul moral al cadrelor de partid, față de respecta- Bea cu strictețe de către acestea a principiilor și obliga- ■iilor înscrise in Statutul și Programul partidului. Trebuie Bă se acorde o atenție deosebită educării moral-politice a Bnturor membrilor partidului, cunoașterii comportării lor ■n activitatea profesională, în viața de familie și în socie- ■ate, luîndu-se măsuri de prevenire a oricăror abateri dea normele de partid.O atenție deosebită trebuie să se acorde comuniștilor tare ocupă funcții de conducere în partid, astfel încîț a- :eștia să constituie exemple bune prin întreaga lor viață ;i activitate, prin atitudinea lor față de muncă, față de iplicarea întocmai în practică a Programului partidului.Organele și organizațiile de partid trebuie să intensifice activitatea politică-ideologică în rîndul comuniștilor, d tuturor oamenilor muncii, în vederea afirmării concrete în viață a principiilor eticii și echității socialiste, în spiritul orientărilor cuprinse în documentele celui de-al KI-lea Congres al Partidului Comunist Român.5. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat crearea Camerei egislative a consiliilor populare, care reflectă preocupa- •ea constantă a partidului nostru pentru lărgirea democrației socialiste și îmbinarea armonioasă a activității centrale cu cea locală. Camera legislativă, alcătuită din totalitatea deputaților membri ai Comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, analizează problemele majore ale dezvoltării economico- sociale a județelor, orașelor și comunelor, dezbate și votează, înainte de a fi supuse spre adoptare Marii Adunări Naționale, proiectele de legi referitoare la dezvoltarea unităților administrativ-teritoriale.6. In continuare, Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat măsurile cu privire la aniversarea, în 1977, a 100 de ani de la proclamarea independenței de stat a României și evocarea a 70 de ani de la marea răscoală a țăranilor din 1907.Proclamarea, la 9 mai 1877, a independenței de stat a României a constituit o strălucită încununare a luptelor seculare purtate de masele largi din țara noastră pentru libertate și neatîrnare. pentru apărarea și afirmarea ființei naționale, pentru progres social, împotriva exploatării și asupririi, a dominației străine. Dobîndirea independenței naționale a dat un puternic impuls dezvoltării economieo- șociale a țării, exercitînd o profundă inrîurire asupra în

tregii evoluții istorice a României pe drumul progresului 
a permis afirmarea tot mai viguroasă a poporului nostru 
ca națiune liberă, de sine stătătoare.

Răscoala din 1907. moment culminant al mișcărilor ță
rănești duse de-a lungul veacuri’or pentru libertate și 
dreptate socială, pentru progresul, unitatea națională ți 
neatirnarea patriei, a dezvăluit marile enerțti revoluțio
nare ale țărănimii. înscriind o pagină glorioasă in istoria 
marilor bătălii sociale purtate de ponorul român. în focul 
marii răscoale manifestindu-se nutereic colaborarea și soli
daritatea de luptă a muncitorimii eu țărănimea.

Plenara C.C. al P.C.R. iți exprimă convingerea că săr
bătorirea in 1977 a acestor două memorabile evenimente 
din istoria patriei noastre va prilejui in întreaga tară un 
puternic avint in activitatea generală de construcție a noii 
orânduiri. de întărire a independenței și înflori»» eco
nomică și socială a patriei socialiste, va de’ermiaa anga
jarea și mai puternică a clasă noastre nsBo'eart. a țără
nimii și intelectualității, a tuturor earner-lor muncii __
români, maghiari, germani ți de alte naționalități — in 
îndeplinirea cu suc'es a insuflețiteareler obiective care 
stau in fata poporului nostru in actuala etapă a construc
ției socialiste.

7. La propunerea tovarășului Nicolae Ceausescu. Ple
nara C.C. al PC.R. a hotărit să fie decorate cu inalte ordine 
ale Republicii județele care au realizat planei cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale pe 1971—1975 înainte de 
termen.

Plenara a adresat județelor țării. în primul rind celor 
ce au realizat planul cincinal înainte de termen, tuturor 
oamenilor muncii calde felicitări pentru succesele obținute 
în perioada care a trecut și urarea ca in perioada actua
lului cincinal să obțină noi si importante succese in apli
carea in viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea al parti
dului.

♦
Lucrările Plenarei s-au desfășurat într-o deplină uni

tate. problemele înscrise Ia ordinea de zi fiind aprobate în 
unanimitate, exprimindu-șe voința nestrămutată a membri
lor Comitetului Central de a acționa cu fermitate pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce decurg din hotăririle adoptate de 
Plenară, pentru traducerea in viață cu consecvență a Pro
gramului partidului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate ți înaintare a României spre comunism.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,în cadrul plenarei au fost dezbătute numeroase ți destul de diverse probleme. As d r: să mă opresc asupra citorva dintre ele. deși hotăririle a- doptate sînt pe deplin clareîn ce privește Programul național de perspectivă pentru amenajarea oazmelor hidrografice, trebuie să sp.r.e— că acesta are o importanță deosebită pentru dezvoltarea societății noastre socialiste, re- ferindu-se la o problemă vitală pentru înflorirea întregii noastre țări și anume la problema apei care, ca și pe plan internațional, devine o problemă tot mai acută a lumii de astăzi. Acest program stabilește măsuri ferme pentru asigurarea. atit din p_nct de vedere cantitativ, cit și calitativ, a apei necesare populației, precum și dezvoltării industriei și agriculturii țării. Sînt prevăzute o serie de măsuri pentru efectuarea lucrărilor de acumulare a ape Desigur, Programul nu epuizează absolut toate măsurile ce urmează a fi luate și nici cunoștințele și posibilitățile ce se vor amplifica pe parcurs, inclusiv în ce privește fcHosirea apei mării prin desalinizare și care va trebui luată în mod serios în calcul.Programul dă însă o orientare generală clară ; el pune în fața organelor noastre de partid și de stat sarcini care odată rezolvate — și fără îndoială că vor fi rezolvate în mod corespunzător — vor asigura soluționarea în bune con- dițiuni a acestei probleme.De asemenea. Programul se referă la un șir de măsuri privind amenajările hidrografice, lucrările de irigații, îmbunătățirile funciare. Acest complex de măsuri are. de asemenea. o importanță deosebită. deoarece va asigura evitarea unor catastrofe naturale, va reda în circuitul agricol suprafețe însemnate, va avea un efect pozitiv direct asupra fertilității și productivității a aproape 50 la sută din suprafața agricolă a țării, cu implicații directe asupra creșterii producției agricole.Volumul de lucrări pe care îl presupune înfăptuirea Programului este imens. Cheltuielile se ridică, pe o perioadă de circa 30 de ani. la 1000 miliarde lei. Aceasta este o sumă estimativă, ea urmind să fie definitivată ș: nominalizată odată cu efectuarea 

pro.ecteîor și trecerea '.a reali zarea lucrărilor respecți s e. Din experiența de pină acum, putem aprecia că această sumă es'-e nu maximă, ci mrnrmâAs dori să atrag atenția asupra unei probleme despre care s-a vorbit mai puțin aici st care chiar în program nu este destul de bine subliniată. Este vorba de necesitatea ca. pe lingă eforturile materiale, pe lingă utilajele și tot ceea ce este necesar realizării acestor lucrăm importante, un rol sporit să aibă participarea cetățenilor patriei noastre la înfăptuirea acestui program. Din păcate — și am mat discutat aceasta, dar cred că e bine să subliniez și acum — pe teren există oarecare atitudine de espectativă. așteptindu-se ca organizații speciale să vină pentru a face totuL pină și un șanț care se poate săpa in cî- teva ore. Cu toate că. intr-adevăr, s-au întreprins numeroase acțiuni valoroase, n-am putea spune că in organizațiile noastre de partid. în consiliile noastre populare. în rin- dul tuturor oamenilor muncii există un spirit corespunzător de înțelegere a faptului că soluționarea acestor probleme, înfăptuirea în practică a acestui program presupune o angajare plenară a forțelor întregii noastre națiuni.De ce ridic această problemă? Pentru că în legătură cu această acțiune se pune mai mult accentul pe organizațiile de specialitate, dota’e cu toate utilajele necesare. Desigur, pentru o serie de lucrări se impune folosirea utilajelor: dar dispunem de o forță de muncă uriașă pe care ar trebui s-o foln-i-n în vederea amenajării nurilor și îndiguirilor. Să nu privim cum vine apa si să așteptăm să vină o organizație sau o instituție de ia centru sau unitățile militare pentru a realiza aceste lucrări. Realizarea programului presupune deci planuri de măsuri întocmite pe fiecare județ, pe fiecare oraș, pe fiecare comună. în vederea asigurării participării fiecărui locuitor la realizarea lucrărilor — cel puțin în perimetrul localității respective. Desigur, lucrările mari vor fi realizate de unitățile organizate, cu toate că și în cadrul acestora e necesar să asigurăm o pa:licipare mai masivă a cetățenilor la muncă. Numai pe această cale vom avea garanția deplină că Programul național va fi reaiizaț in întregime !

Apreciez că felul in care u- r.eîe organizații ce partid, unele consilii populare, inclusiv cetățenii unor orașe și comune, au început să se preocupe de această problemă demonstrează că putem determina o mișcare generală de masă în a- ceastă direcție — in feiul a- cesta se va putea realiza programul mai devreme decit s-a prevăzut. In special volumul de lucrări necesare evitării inundațiilor catastrofale, precum și lucrările de desecări vor putea fi realizate mai devreme. Stă aceasta în putința noastră ! Procedind astfel vom pu-ea realiza in bune condi- țiuni acest program, soluțio- nind radical problema asigurării apet scoaterii unor terenuri de sub inundat.i. a irigațiilor, înfăptuirea lucrărilor privind creșterea fertilității pâmintu- lui. punerea in valoare a fondului nostru funciar.în ce privește problema re- censâmintului. aș don să a- trag doar atenția că aceasta este în primul rind o problemă poiitică șî nu o simplă operațiune statistică. Va trebui ca organizațiile noastre ce partid să acorde o atenție deosebită efectuării recensămin- tului — mă refer la recensă- mîntul populației — asigurînd respectarea strictă a politicii marxist-leniniste a partidului nostru în problema națională, a Constituției și legilor țării, astfel incit fiecare cetățean. în deplină libertate, să-și poată ceclara apartenența la o naționalitate sau alta. Aceasta este o problemă politică principială. de mare importanță și trebuie să-i acordăm toată a- tenția. în acest sens va trebui îmbunătățit de altfel și project’..! de decret, pornindu-se de Ia principiile politice care să stea la baza efectuării recensămîntului populației. De a-emenea. înregistrarea in cadrul recensămîntului a avuție: naționale, a bunurilor,trebuie realizată în bune condition:. ținîndu-se seama de importanța economică a acestei acțiuni, de posibilitatea pe care o oferă recensămîntul de a cunoaște mai bine baza de care dispune societatea noastră în vederea înfăptuirii Programului elaborat de Congresul ai XI-lea de făurire a societănî socialiste multilateral dezvoltate.Am discutat. în cadrul plenarei. raportul cu privire la activitatea privind creșterea rindurilor partidului, îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid și ■ activită

ții partidului nostru, precum și raportul cu privire la politica de cadre. Așa cum se menționează in aceste două rapoarte, avem succese remarcabile în înfăptuirea directivelor, a hotărîrilor Congresului ai Xî-iea în acest domeniu. Putem spune că in anul care a trecut de la Congresul al XI-lea. Comitetul nostru Central, organele sale — Comitetul Politic Executiv și Secretariatul — precum și comitetele județene de partid, celelalte organisme de stat și obștești au acționat în conformitate cu aceste hotărâri și au obținut o serie de realizări importante in această direcție.Se poate aprecia că din punct de vedere numeric, partidul nostru reprezintă o forță puternică : în viitor accentul trebuie să-l punem nu atit pe creșterea numerică, cit pe ridicarea nivelului său calitativ, pe dezvoltarea conștiinței comuniștilor, pe exigența fată de cei pe care ii vom primi in conttnuare în partid, pentru ca aceștia să fie în deplină concordanță cu prevederile Programului, ale Sta- tutu’ui. cu normele eticii și echității socialiste, cu angajamentul solemn asumat în momentul intrării în partid.Se realizează, de asemenea, în mod corespunzător celelalte criterii privind compoziția partidului : compoziția națională și structura pe vîrste. Sînt și rezultate bune în ce privește primirea femeilor în partid, deși aceste rezultate nu sint încă pe deplin satisfăcătoare. Toate acestea ne dau dreptul să apreciem că, în- tr-adevăr. munca în acest sector se desfășoară corespunzător.Sint, de asemenea, just prezentate rezultatele măsurilor luate privind îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid din sate și întreprinderi. Aceste măsuri au avut rezultate pozitive în îmbunătățirea organizării și cuprinderii comuniștilor în activitatea de partid, precum și în creșterea rolului partidului, al fiecărei organizații in conducerea activității economice și sociale, la locul de muncă respectiv.Putem, de asemenea, aprecia în mod pozitiv rezultatele obținute în acest an în realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea privind politica de cadre a partidului. S-a mărit exigența și a crescut preocuparea pentru promovarea în 

activitatea de partid și de stat, în activitatea obștească a acelor tovarăși care, prin întreaga lor muncă, dovedesc că merită încrederea partidului, încrederea oamenilor muncii, oferă garanția îndeplinirii în bune condițiuni a sarcinilor încredințate. In raport se prezintă pe larg toate acestea ; nu vreau să mă opresc asupra lor. Există însă și aici o. serie de neajunsuri. Trebuie să depunem eforturi susținute pentru a lichida unele stări de lucruri negative mai vechi, pentru a asigura îmbunătățirea mai accentuată a întregii noastre politici de cadre.Pornind de la aceste fapte, aș dori să subliniez necesitatea de a spori exigența la primirea în partid și de a acorda o, mai mare atenție întăririi spiritului partinic, de răspundere și disciplină la toți membrii de partid. Să acordăm în continuare o mai mare atenție perfecționării structurii organizațiilor de partid în raport cu cerințele muncii în diferite sectoare. Permanent să avem în vedere faptul că organizarea vieții de partid trebuie să asigure conducerea cît mai e- ficientă de către comuniști a tuturor domeniilor de activitate. în același timp să ne preocupăm de primirea unui număr mai mare de femei în partid și, de asemenea, a unui număr mai mare de tineri. Trebuie să veghem permanent la păstrarea unui just raport de vîrste în partid, asigurînd tinerețea permanentă a partidului nostru. Să facem ca femeile — care în producție reprezintă peste 40 la sută din forța de muncă — să fie prezente și în partidul nostru cel puțin în aceeași proporție. De asemenea, să veghem în continuare ca și compoziția națională a partidului să reflecte în mod corespunzător structura societății noastre ; să ne îngrijim ca oamenii muncii de diferite naționalități să se găsească într-o proporție corespunzătoare în partidul nostru, așigurfnd și pe această cale unitatea de fier a întregii noastre societăți în înfăptuirea politicii stabilite de Congresul al XI-lea.în domeniul cadrelor, hotăririle stabilite de Congresul al XI-lea sînt destul de clare. Ele vor trebui să orienteze și în viitor întreaga activitate a organizațiilor de partid, a organelor de stat, a organizațiilor obștești.Pe drept cuvînt, în raport se menționează necesitatea 

acordării unei mai mari atenții promovării activiștilor din rîndul muncitorilor. Sîntem un partid revoluționar, iar în societatea noastră clasa muncitoare îndeplinește rolul conducător. Pentru ca aceasta: să devină o realitate, trebuie să se reflecte și în felul cum clasa muncitoare participă la conducerea diferitelor sectoare de activitate, începînd cu partidul, cu instituțiile de stat, cu organizațiile obștești. Am putea fi mulțumiți de situația privind promovarea cadrelor în partid, deși și în acest domeniu mai avem mult d'e făcut pentru promovarea muncitorilor, mai cu seamă în domeniul propagandei, unde activiștii proveniți din rândul muncitorilor se țgăsesc într-o proporție foarte mică. Noi nu putem accepta — nici cel puțin tacit,, prin felul în care se promovează cadrele —, că acest sector este rezervat numai anumitor categorii sociale, că muncitorii nu au acces ia activitatea ideologică. Dimpotrivă, clasa muncitoare, fiind clasa conducătoare în societatea noastră, activiștii din rîn- durile ei trebuie să participe direct la activitatea ideologică și de propagandă. Numai așa vom avea o activitate ideologică marxist-leninistă revoluționară! De asemenea, n-am putea fi mulțumiți de numărul activiștilor proveniți din rîndul muncitorilor în diferite activități de stat, în conducerile ministerelor. Este greu să vorbim de rolul de conducător al clasei muncitoare in construcția societății socialiste, în conducerea statului socialist— statul clasei muncitoare — în condițiile menținerii unui număr redus de activiști proveniți din rîndul clasei muncitoare. Aceasta este nu numai o problemă teoretică, ci și o problemă practică. Pentru a menține spiritul revoluționar, novator, pentru a lupta împotriva birocratismului, a tot ceea ce este legat de acesta, de spiritul mic burghez— care se face și se va mai face încă mult timp simțit în aparatul de stat —. este necesară prezența activiștilor din rîndul muncitorilor. Aceasta constituie garanția unui spirit nou. revoluționar, în aparatul nostru de stat, reflectînd; totodată, în mod corespunzător, poziția clasei muncitoare în conducerea societății noastre socialiste. Cu atit mai necesară este realizarea acestei sarcini în organizațiile de
(Sontinuarg in pa®, a Ilf-aj
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PORUMBULUI

i

SEMĂNATUL

JURNAL
DE VACANȚĂInstruire, schimb de experiență, odihnă

in 
pe 

gru- 
. r_____ r_ _ ute-

cițti, membri ai C.C. al U.T.C.

mu
Tineri regizori

Semănatul porumbului este cea mai importantă lucrare din se
zonul de primăvară pe ogoare, dat fiind ponderea mare in produc
ția de cereale pe care o ocupă această cultură. în acest an. vor fi 
însămînțate aproape 2,8 milioane hectare, ceea ce impune, datorită 
timpului avansat la care ne aflăm, o riguroasă organizare a muncii, 
disciplină, seriozitate și inaltă responsabilitate pentru realizarea, 
conform planificărilor, în perioada optimă, a tuturor suprafețelor. 
Complexitatea lucrării solicită o deosebită atenție în ce privește 
respectarea normelor agrotehnice de calitate, factor determinant in 
obținerea producțiilor planificate. Cum se acționează pe ogoare ? 
Consemnăm în rîndurile de mai jos citeva realizări în 
semănatul porumbului în județele 
desfășoară din plin.

din sudul tării, unde
ce privește 
lucrarea se

SemdncfuZ porumbului a intrat in actualitatea campaniei de primârerâ pe ogocre. Condip .e 
c:n acest an impun respectarea riguroată a normelor tehnice de ca'.Jnte r a 

zilnice la semănat,

I-am văzut o singură zi 
tabăra lor, de la Ploiești, 
secretarii U.T.C. ăi marilor 
puri școlare și pe rievii

Ei au stat aici o săptămină. $i 
dacă toate cele fapte zile au 
fost aidoma, in densitate, eu 
cea pe care am trăit-o alături 
de ei. înseamnă că tabăra orga
nizată de C.C. al U.T.C. și-a 
at.ns scopul. Comandanta tabe
re:. eleva Anca Cojal.
supleantă
U.T.C.. ne 
de tabără 
pregătiri: 
munca pe 
țcoală. Programul a fost 
ceput foarte strinș de către or
ganizatori. lăsindu-se insă 
suficiente spații pentru ca elevii 
să se simtă aici in vacanță.

în fața
marilor răspunder

apeeifice 
vitezelor pentru încheierea In cel mat 

crări pentru producția de
scurt timp a acestei hotăritoare lu- 

cerea'e.
Foto : ORESTE PLECAN

e oit se

membri 
a Biroului C.C. al 
asigură că fiecare zi 
a îmbogățit orizontul 
utecițtilor pentru 

care o desfășoară in 
con-

de Margareta Bărbuță

însămînțatul 
desfășoară în 
țile agricole plasate atit în zona 
de sud — Tia Mare. Rusănesti, 
Traianu. Vlădila, Deveselu, Stu- 
dina, Grădinile — cît și in par
tea nordică a județului — Vul
turești, Dobroteasa. Poboru. Al
bești, Dienci. Un raid efectuat 
în citeva cooperative a eviden
țiat atenția deosebită care se 
acordă calității semănatului, 
respectării vitezei zilnice cît și 
folosirii la întreaga capacitate, 
pe toată durata zilei, a utila
jelor și agregatelor. La coope
rativa agricolă Dienci îl întil- 
nim pe inginerul șef al unită
ții. Gheorghe Nicolaescu. urmă
rind modul cum se acționează 
în teren încă de la primele rîn- 
duri semănate cu porumb : 
„Avem de însămînțât 400 ha Cu 
această cultură Și, pentru că ne 
aflăm într-o zonă de deal, ca
litatea și încadrarea în epoca 
optimă este aceea care ne asi
gură producțiile planificate".

porumbului se 
toate unită-

Terenurile pe care 
acum au fost discuite 
ori și nivelate. Proba 
torilor a fost efectuată 
cu atenție deosebită 
uniformitatea de adincime 
distanța dintre boabe pe rind 
pentru asigurarea unei densități 
de 50 000 plante la hectar. Con
comitent. prin montarea insta
lațiilor de administrat îngrășă
minte pe semănători, se efec
tuează fertilizarea pe rind.

Pe sola „20“ a cooperativei 
agricole Vlădila. mecanizatorii 
Stefan Stoian. Nuță Dumitru. 
Stefan Pirlogea. Ion Marin, sub 
directă îndrumare a ingineru
lui Gh. Stan însămințau prime
le 100 hectare din planul de 520 
hectare. Se merge uniform, cu 
viteza a doua, efectutndu-se in 
paralel și erbicidatul pe rind. 
pentru eliminarea prașilelor 
manuale. ..Este foarte impor
tant. ne spune mecanizatorul 
Marin Păun de la C.A.P. De- 
veselu, să cunoști hibridul pe 
care îl semeni. adîncimea și 
densitatea lâ hectar, pentru a

seamănă 
de două 
semănă- 
in cimp. 

privind 
Si

permanent reela-rupraveghea
jul mașinii și deci calitatea lu
crării. Aceasta, deoarece supra
fețele sint angajate In acord 
global și de nivelul producțiilor 
— hotârite de calitatea lucrări
lor — depinde retribuția fiecă
ruia. Eu. spre ex-mplu. semăn 
hibrid din grupa 300 și- in con
diții de neirigare. trebuie sâ a- 
sigur 43 000 plante la hectar pe 
acea’tâ solă pentru realizarea 
producției ‘planificate".

Importanța calității, a măsu
rilor concrete penTu fiecare 
solă in parte. In vederea reali
zării unor recolte record, este 
evidențiată ți Ia cooperativa a- 
gricolă Tia Mare. Cele 1 153 
r.‘=-'ațs care urmează a fi se
mănate cu porumb sint tn s 
tem irigat 
diferă. Tehn 
vu. șefă de 
menționată, 
semănat urmărim realizarea 
60 400 plante recoitabile la 
târ. Dar. in același timp, 
de pe acum, din 18 in 18 
tri tint lăsate benzi cu o

mu
ie 

se- 
u- 
in- 
te-

me de 1.5 metri în vederea 
tării mecanizate a aripilor 
udare. Aceste benzi vor fi 
mânate cu sorg, o plantă eu 
lie mică, pentru folosirea 
tensivă a fiecărei palme de 
ren".

Exemplul acestor unități este 
urmat și în alte locuri din ju
dețul Olt. în campania de în- 
sămințări acționează circa 
2 500 tineri, organizați în echi
pe mixte de mecanizatori-cț»o- 
peratori. pentru care semănatul 
de calitate al porumbului con
stituie cuvintul de ordine.

le 8—10 zile. Dintre unitățile cari 
se situează in fruntea acțiunii 
de semănat la cultura porumbu
lui pot fi menționate consiliile 
intercooperatiste Segarcea si 
Horezu. Poe-an. cooperativele 
ațrieole Padea. Valea Stanciu- 
lui. Pielești. unde lucrarea va fi 
finalizată in urmă’oarele 3—4 
Ele.

Învățătura oespre cum pot ți 
trebuie să acționeze mai bine in 
propriile organizații a acut o 
formă practcă. vie ți eficientă 
a dezbaterilor. 
date de studri. Trei probleme 
inseparabile cu

propriile organ:zații a avut

unele prece-

• Ialomița
au 
de

• Dolj
Deci și tehnologi» 

ciana Niculina Ptr- 
fermâ la uni'atea 
ne spune : ..Prin

A* 
hec- 
î-.câ

IH

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în această primăvară, unitățile 
agricol» cooperatiste din județul 
Dolj au de insămințat 
140 000 ha eu porumb. Evo! 
favorabilă a ti 
soL menținerea 
peste 0—10 grade, a di 
trecerea cu toate forțele 
mănatu'. acestei cultxiri. 
cum ne informează ing. 
Ialiaa. director genera 
ției agricol» judeten» Dolj, 
mul zilnic d» insămințare

circa 
Iuți a 

r.peratunlor tn 
la

FOTBAL: în preliminariile olimpice, România-Olanda 5 — 1 (3 — 1)

Un finiș bun care

constantă 
:erml 

la se- 
Dupâ 
luaaa 

Direc- 
rtt- 
de 

10 094 ha este realizat prmtr-o 
•ctiune organîza’â si riguroasă 
planificare a utilajelor afectate 
acestei lucrâri. Se OMmftn* pe 
toată durata zilei, in as» fel in
cit lucrarea «â se încheie con
form planificărilor in urmitoare-

al

Cu totte precipitațiile care 
cirait in ultimul interval 
timp. în județul Ialomița, im- 
pcrtar/.e forte umane <i meca
nice tint concentrare la semăna
tul porumbului pentru realizarea 
îr. timpul optim a celor peste 
l?ewn ha destinate acestei cul
turi. Primele hectare cu hibrizi 
timpurii au $i fost «emânate în 
ur.:tâ::> agricole de pe raza con- 
si’i’lor mtercooperatiste Andrâ- 

Smirna. Sdnteia. Iaru
X'îad Tepe». Fiecare ora buni de 
lucru este folosită in aceste zile 
pentru fnsfcnințatul porumbului, 
in asa fel incit rezem a ce umi
ditate acumulatâ in sol să asi
gure o risS'
taior. CMcMitent. ae dettttOâ- 
râ hacrdri!0 d** grâpat a ogoare
lor în vederea pregătirii unui 
pat gemmr.atzv bun. cheia suc
cesului unui «emânat de calitate.

m

Grupaj realizat de
•TTFA.N DORGOȘAN

n-a putut salva startul...
Il

IVSTIiniL Dl MEDICINA Șl FARMACIE
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Destul de rar se intimplă ca 
să nu te poți bucura din toată 
inima de o victorie sportivă. Și 
încă de una Obținută lâ un scor 
atit de categoric. Adevărul este 
că echipa noastră olimpică a 
muncit ieri cit pentru un rezul
tat care i-ar fi putut asigura ca
lificarea. Dar atunci cind adver
sarul părea învins și mingea 
trebuia să intre in gol, ca prin 
miracol intervenea norocos por
tarul Tent, care devia balonul 
ca să ne taie răsuflarea, nouă, 
Celor din tribune, și, probabil, 
sutelor de mii de telespectatori. 
Asemenea faze care s-ar fi pu
tut concretiza pe tabela de mar
caj in favoarea noastră n-au 
fost deloc puține : Mulțescu, in 
două rinduri, lordănescu chiar 
in mai multe rinduri, M. Ră- 
ducattn, Dudu Georgescu, Du
mitru, Zamfir n-au gindit și ac
ționat temerar într-o fracțiune 
de secundă și portarul oaspeți
lor sau un apărător oarecare s-au 
opus ca să se împlinească un 
vis atit de frumos. Șt dacă mai 
punem și un penalti refuzat de 
arbitru...

Că să fim cît mai obiectivi și 
Sinceri, Victoria echipei noăstre, 
după un joc bun, cum n-a mai 
făcut de multă vreme, e in mă
sură să ne rezerve unele satis
facții. Și aceasta, mai ales, gîn- 
dindu-ne la. viitor. Fotbalul are 
in fiecare an competiții impor
tante in care trebuie să fim re- 
prezentați cit mal prestigios. De
sigur, mâi bine ca pină acum. 
De aceea jocul, cu caracteristici 
moderne — acțiuni ofensive, in 
viteză, pasarea mingii fără pre
luări, găsirea celui mai scurt 
drum spre poarta adversarului, 
finalizarea — ne rezervă, in 
mod cert, evoluția și mai bune, 
mai consistente în perspectivă. 
Naționala noastră iși conturează 
un stil, propriu de joc. se cris
talizează o formulă de echipă 
care reunește fotbaliști tineri și 
tălentați. tn fotbal sint bătălii de 
mai mare anvergură pe care le

Stadionul August* din
Capitală. In tribune — 21SW 
de spectatori. Partida România
— Olanda, din preliminariile 
turneului olimpic s-a încheiat 
cu scorul de 5—1 (3—1) in fa
voarea fotbaliștilor români, 
încă din primele minute, echi
pa română a atacat continuu, 
dar în mod surprinzător, cei 
care au deschis scorul au fost 
oaspeții. In minutul 12, la un 
contraatac, Meyer a centrat și 
Peters a reluat cu capul balo
nul în plasă. După opt minu
te de dominare insistentă, 
Mulțescu a adus egalarea pritl- 
tr-un șut puternic expediat din 
marginea careului de 16 m, 
iar cinci minute mai tlrziu for
mația României a luat condu
cerea prin golul realizat de 
Hajnal, în urma unui șut nă- 
praznic. în ultimul minut âl 
primei reprize, Mulțescu a 
fost faultat în interiorul ca
reului și arbitrul a acordat lo
vitură de la 11 m. transfor
mată de Iordânescu. întreaga 
repriză secundă s-a desfășurat 
în nota accentuată de domi
nare a echipei române, care a 
mai înscris două goluri prin 
Zamfir (min. 64) și Dinu (min. 
85).

Arbitrul Richard Casha și 
colegii săi (Malta) au condus 
următoarele formații: Româ
nia: Răducanu, — Cheran, G. 
Sandu, Dinu, Hajnal, Dumitru. 
IhrdănescU. Crișan, Mulțescu 
(din min. 58 Dudu Georgescu), 
M. Răducanu, Zamfir; Olanda: 
Tent, — BttVfefis, Gelder, 
Hokke, Meyer, Nijssen. Kar
stens, Horst, Graaf, Peters, 
Cordewener.

Iată clasamentul final al 
grupei: 1. Franța — 6 puncte 
(golaveraj 11—5); 1. România
— 6 puncte (9—5); 3. Olanda
— zero puncte (5—15).

zărim, deja, la orizont. Nimeni 
nu spune că nu ne-ar fi produs 
o mare bucurie calificarea la 
turneul olimpic. Dar nu S-a pu
tut. De ce ? Lucrurile-s simple 
fi la îndemina oricui. Am pier
dut meciul la Blots, la

•za scor -^remnm:' Am -u- 
tut. apoi, eeh^icorea ta me
ciul -emsă de ie Bucu
rești. tr»de e.-ăip» noasfi. ■ șu- 
cat incredibil de slab. în ce e 
două intilnin cu fotbaort'.i olan
dezi am realizat petru puncte cu 
un golaveraj puțin obirnvit .- 
8—I. Scorul Franța—Olanda este 
mult mai strin» : 7—l. La ace- 
lați număr de victorii, dar cu 
un golaveraj mai bun. ree’tzel 
in dauna echipei noastre, s-a 
calificat selecționata o'-impiei 
a Franței. în partida de ieri. 
fotbaliștii olandezi au făcut nn 
joc nesperat de dirz. apari-.ău-te 
cu energie, fotbaliștii noțtrt ne- 
putind recupera ceea ce eu 
pierdut prin insuficienta pregă
tire ți mobilizare la Incețutnl 
Competiției. Deți cu mai multă 
țansă. cum am spus, tricolorii ar 
fi putut realiza in ertremis per
formanta rimită de tot:. Pentru 
o victorie la scorul calificării au 
luptat din răsputeri Dinu — că
pitanul echipei, cu o excelentă 
prestație. Sandu Gabriel. Hai
na!. Cheran. Mulțescu. lemftr. 
Dumitru — intr-o rerev—e da 
formă — ceilalți fueâton. Fi
rește. am fi vrut să se eviden
țieze mei mult lordânescu. 
Răducanu. Chțan. care, 
s-au zbătut si depășească 
versorii direcți, n-eu erut 
Uzările la care ne-am așteptat.

Cu regretul absentei 'otbaiu- 
lui din delegația rotstrâ ohm- 
pică. consider că partida de >em 
poate constitui o reait speran
ță. o promisiune de v. Lup- 
tind totdeauna cu dârui-ea ți 
ambiția, cu răspunde-ea pentru 
prestigiul sportiv al țări:. eta 
cum in bună măsură cu tăcut-» 
in meciul de ieri, in fața echi
pei Olcndei. fotbaliștii var pu
tea păși cu siguranță dmii-sl 
spre afirmarea internațională 
deplină, spre succesele pe care 
le așteptăm.

V. cAbulea

ieam 
de i

posrjr. d.4aeîsee
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e în cadrul competiției inter
naționale masculine de handbal 
„Cupa țărilor latine", rezervată 
echipelor de tineret, selecționata 
României a întrecut cu scorul 
de 27—12 (11—4) formația Ma
rocului.

cu scorul de 4—2 (1—0). Cele 
două puncte ale oaspeților au 
fost marcate de Octavian Io- 
nescu.

poz. 
Asxs
As.s
Asis

s‘ag.ar
I"*șp«r

Asuxent riagLar 
poz. 4
A-.șter.t Eta«iar 
cm—:e pot 11 
As:r*.e.-* s-a<iar 
api. Faieio<ie

CI. Chirurgie III

Catedra nr. 3. DiscipL Urologie poz. 5
Careers nr. 3, DiscipL O.R.L poz. 5

ist, la Catedra nr. *. DiscipL Bio-

.ed_e romatc-og’ ia Catedra.nr. 8. Di» 
pot. IA

• în runda a 8-a a turneului 
Internațional de șah de la Las 
Palmas (insulele Canare), Florin 
Gheorghiu a remizat in 22 de 
rrfutări cu SigurJonssOn. în cla
sament conduc Gheller (U.R.S.S.) 
și Sigurjonsson (Islanda), cu cite
5.5 puncte, urmați de Larsen 
(Danemarca). Ropoff (S.U.A.) și 
Gheorghiu (România), cu cite
4.5 puncte. Larsen are două 
partide aminate.

• Federația franceză de nata- 
tie a desemnat lotul sportivilor 
care vor participa la concursul 
internațional de sărituri de la 
trambulină, programat in zilele 
de 19 și 20 aprilie la București. 
Din lot fac parte Christiane Wi
les (trambulină). Alain Goosen. 
Gerard Grignon (trambulină bă
ieți), Jacques Deschouwer 
Hoel Suty (platformă băieți).

în campionatul mondial 
hochei pe gheață (grupa A) 
la Katowice, echipa U.R.S.S.

• în mai multe orașe din 
Franța au început miercuri în
trecerile campionatului european 
de rugbi pentru juniori (Cupa 
F.I.R.A.). Echipa României a în- 
tilnit la St.. juery formația Ma
rocului, pe care ă învins-o cu 
scorul de 11—3. Franța a între
cut cu 29—3 echipa R.F. Germa
nia, iar Spania a dispus cu 18— 
13 de echipa Olandei.

• Miercuri, in „Cupa balca
nică" de fotbal, la Sofia a avut 
Ioc meciul dintre echipa locală 
Akademik și formația Sportul 
Studențesc București. Fotbaliștii 
bulgari au terminat învingători

de 
de 

_ ____ _ _ a 
învins cu scorul de 6—1 (2—0. 
2—0. 2—1) formația Suediei. Au 
marcat Malțev (2). Mihailov (2), 
Iakușev, Salimov, respectiv, 
Lundberg. în clasament conduce 
echipa Cehoslovaciei cu 8 punc
te, urmată de U.R.S.S. 6 puncte, 
Polonia 4 puncte, S.U.A. și Fin
landa cite 3 puncte. R, F. Ger
mania. Suedia și R. D. Germa
nă cite 2 puncte.

★
Campionatul mondial de hochei 

pe gheață (grupa A) a progra
mat miercuri la Katowice jocul 
dintre echipele S.U.A. și Polo
niei. Hocheiștii americani au re
purtat victoria cu scorul de 4—2 
(2-0, 1-1, 1-1).

___ _______ constituit su
biectul dezbaterilor : contribuția 
organizației U.T.C. la buna des- 
fățurare a procesului de inră- 
țămint. metodologia organizării 
muncii polit.ee cu elerii și »ti- 
lul de muncă al activului U.T.C. 
din acest tip de școală. Dezba
terile cereau insiștent referiri 
la experiență. ob«errații. pro
puneri. inițiative. raportare la 
Sarcinile reieșite din documen
tele de partid, din hotăririle 
Congresului al X-lea al U.T.C.

Ultima dezbatere, la care au 
participat tovarășa Cristina 
Luca, secretar al C.C. a! U.T.C.. 
invitați din partea M.E.I. și 
C.N.O.P.. actirițti. i-a solicitat 
pe utecițti să participe la ela
borarea unui sistem de instrui
re a activelor U.T.C. din țcoli. 
adecvat mai bine specificului 
muncii Cu elevii, s-a conturat, 
astfel, o modalitate concretă de 
instruire a activelor de la ve
rigile de bază ale organizațiilor 
U.T.C. — ca ani și clase — o- 
biectiv care se va realiza in 
vară, prin taberele județene de 
instruire ți odihnă pentru secre
tarii U.T.C. de la 
ani. S-av îmbogățit 
le. reiețite dintr-o 
trăită, privind 
prioritară 
o discute 
stilul de 
Științifice 
niul activității politice ji profe- 
r.onale.

tn cadrul dezbaterii consacra
te conlucării dintre organiza
ție U.T.C. și organizația pionie
rilor. materialul realizat de că
tre Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului și cen
t’s/ similar al organizației pio
nierilor. ca și de către utezițtii 
elevi membri ai C.C. al U.T.C. 
a determinat cursul discu
țiilor sp-e găsi-ea unor so
larii mii bune de orgerrzare a 
cctrritcrii fsokriro-ed-.eatire In 
pe~.nada trecer . adnieșcentului 
de Ia ssiome-e la organizația 
U.T.C.

Fă-i îndoia’i că factorii răs- 
p-nsetori vor ral da și propune
ri > ficu’e in cadrul dezbaterii 
dedicate viitorului calendar 
al activităților politico-educati
ve. E vorba, mai eu seamă, de 
o degajare a acestui calendar 
ra-e. acum, la nivel central, re- 
vetă unele acțiuni de la nivel 
local, facilitind paralelismele și 
supraîncărcarea. 
Umpiadelor. in 
cale. intr-o

nivel de 
propuneri- 
experiență 

problematica 
care-i interesează să 
la instruiri : despre 
muncă ți modalitățile 
de acțiune in dome-

deplasarea o- 
fazele lor lo- 

perioadi mai 
propice, ca să nu se mai întil- 
r.eescd cu tezele : organizarea u- 
ror concursuri specifice pentru 
categoria numeroasă a elevilor 
din liceele pedagogice etc.

L. L.

jore. de rezonanță acut con 
temporană. Inegal in opțiuni, ci 
și in mijloace, Dan Micu ne-: 
lăsat sub impresia tulburata 
rului spectacol cu Piticul dii 
grădina de vară, de D. R. Po 
pescu.realizat la Teatrul din Tș 
Mureș, demonstrîndu-și câpăci 
tatea creatoare chiar și în pune 
rea în scenă a unui text defec 
tuos ca Fotbal, de Mircea Radi 
Iacoban. la Teatrul Giulești. î 
așteptăm încă pentru a-i pute: 
defini profilul.

Sint, fără îndoială, intre regi 
zorii celei mal tinere generați: 
mulți despre care s-ar mai pute 
vorbi, care s-au făcut cunoscul 
prin montări meritorii sau doa 
promițătoare, prin sclipiri fu 
gare sau încercări ambițioase. < 
simplă înșiruire de nume n. 
spune, desigur, mare lucru, dq 
poate constitui un argument per 
tru afirmația că există azi. î 
teatrul românesc, un adevăr; 
detașament de forțe tinere, crea 
toare, în domeniul regiei, capa 
bile a-și spune cuvintul, a-ț 
manifesta prezența în mod actft 
hotăritor. in direcția realizăr 
unui teatru militant de rezo 
nanțâ majoră, de-o incontestabi 
lă valoare educativă. Să amin 
tim măcar citeva : Nicoîet

Magd 
Petr 
Ale 
Ai 
Pe 
Ie 
c 

că aceștia lucreaz

O nouă generație de regizori 
se află în plin proces de afir
mare. de maturizare. Unii dintre 
ei au acumulat o experiență 
considerabilă in ultimii ani. al
ții sint la primele lor încercări, 
in căutarea propriului profil. De 
la primele căutări in direcția re
structurării spațiului de Joc. de 
la primele teribilisme, amestec 
de naivitate și agerime intelec
tuală. Anca Ovanez a mers pe 
drumul unei maturizări a con
cepției. ca și a mijloacelor, spec
tacolele ei caracterizîndu-se prin 
rigoarea construcției în jurul 
unei axe ideatice'clare. O scri
soare pierdută, de I.L. Caragia- 
ie. și Don Juan sau Dragostea 
de geometrie, de Max Frisch, 
realizate la Teatrul Național 
din Iași, ca și Casa Bernardei 
Alba, de Federico Garcia Lorca, 
Ia Teatrul de dramă și come
die din Constanța, atestă aceas
tă maturizare făcindu-ne să aș
teptăm in continuare cu interes 
noi creații. Cătălina BuzOianu 
s-a afirmat îndeosebi prin spec
tacole de poezie scenică, vădind 
forță imaginativă, apropiere de 
sursele folclorice ale artei tea
trale (Peer Gynt. de Ibsen, la 
Teatrul
Neamț. Istoria ieroglifică, după 
Dimitrie — ■ ■ • — . •
Național 
bătrînețe. la același Teatru 
tineretului). După începuturi mai 
puț' limpede marcate, Alexan
dru Tatos s-a impus în ultima 
vreme prin citeva spectacole vă
dind înclinația spre 
ră scenică încărcată 
ficații, uneori prea 
chiar, tîhărul regizor 
face mai departe eforturi 
limpezire și dobîndire a 
simț al măsurii, semn al marii 
arte. Dar spectacolele precum 
Chițimia, de Ion Băieșu. la Tea
trul Bulandra. Pasărea Shakes
peare, de D. R. PopeScU. $1 
Mutter Courage, de Bracht. la 
Teatrul Național din Cluj-Napn- 
ca. dincolo de unele excise in 
minuirea mijloacelor exterioa
re și chiar în concepție (Mutter 
Courage), vorbesc despre calită
țile incontestabile ale acestui 
regizor în direcția unei arte sce
nice militante, angajate. Riguros 
în gindire. concentrat în expre
sie. Alexandru Visarion se 
dovedește adeptul unui teatru 
«1 știrilor paroxistice, căutind 
acele texte și folosind acele mij
loace care pot exprima esența 
atitudinilor umane, esența re
lațiilor sociale. Meșterul Manole, 
de Blâga. și Unchiul Vania, de 
Cehov. la Teatrul Național din 
Cluj-Napoca, Năpasta, de I. L. 
Caragiale, și Pasărea Shakespe
are, de D.R. Popescu, la Teatrul 
Giulești, Sizwe Bansi a murit, 
de Athol Fugare, și Winston 
Utshona la Ploiești și la Tea
trul Nottara sint grăitoare pen
tru această personalitate în for
mare, pindită de pericolul ex
cesivei schematizări de dragul 
esențializării. dar însuflețită de 
patosul unei problematici ma-

tineretului din Piatra

Cantemir, Ia Teatrul 
din lași. Tinerețe fără 

al

o metafo- 
de semni- 

încărcată 
avînd a 

sprfe 
unui

FACULTATEAn.
Catedra nr. 1. DiscipL Anatomie stoma-1A la

Catedra nr. 2. Discipl. Stomatologie pro-11.

FARMACIEIR FACULTATEA DE

Chimie-fizieă1 DiscipLCatedra nr.IA ia

3. DiscipL MicrobiologicCatedra nr.ÎL jt

termen de 15 zile de la

LA 18 APRILIE 1976

la 
<
la Ca'edra nr. 1. DiscipL Chirurgie bueo-

4.

M. 
eert 
eA- 

rrc-
Annent r^if.ar 
poz. 4
Asistent rtațiar 
fartRAceuticâ poz. 2.

As-.stest stagiar 
tologleâ ț»Z- 3 
Asiștert stagiar 
pedeutic* poz 

11 Asistent ranar
maxxlo-faciaM psn.

DE STOMATOLOGIE

Candidat: la concurs vor depun» in
4M* apartttei acestui anunț in Buletinul Oficial al R.S.R.. Par- 
tea a Hl-a. > Secretariatul Recoratului I.M.F. Cluj-Napoca. din 
St.- 1 Ma; IX cererea de înscriere ia concurs însoțită de 
actele prevăzute de Legea nr. 61969. privind Statutul persona- 
iulu: didactic publicată in Buletinul Oficia; al R.S.R.. Partea I 
nr. 33 din 15 martie 1969.

Ceaiazxal se va tine la sediul institutului in termen de cel 
mult 15 zile de la data expirării termenului de înscriere la

Inferaaaiii suplimentare și tematica de concurs se pot obține 
la Reesaratul Institutului de Medicină ți Farmacie din Cluj-Na- 
poea. Str. 1 Mai nr. IX telefon î 81 7S.

Cu prilejul competiției 
internaționale de box 

CENTURA DE AUR" A. S. Loto- 
Pronosport organizează

Se acordă CISTI- 
GURI SUPLIMEN
TARE DIN FOND 
SPECIAL

Se atribuie au
toturisme „Dacia*- 
1300 și „Skoda”- 
S 100, excursii la 
alegere in U.R.S.S., 
R.D. Germană, Pa
ris — Valea Loirei, 
Grecia, ciștiguri in 
bani de valoare 
fixă și variabilă.

Se extrag 31 de 
numere in 5 
trageri.

Participind cu cit 
mai multe bilete de 
15 lei aveți 
multe șanse 
ciștig.

Tragerea specială
PROIMOEXPRES

măcar citeva : 
Tola, Aureliu Manea. 
Bordeianu, Adrian Lupu, 1 
Bocor, Mușata Mucenic, 
xandru Tocilescu, Olimpia 
ghir, George Rada. Cristian 
pino. Silviu Purcărete, loan 
remia. Brandy BaraSch — 
precizarea 
in teatre alături și împreună c 
regizorii maturi a căror expr 
riență poate orieînd să le fi 
exenwlu și sprijin. O prim 
condiție a afirmării plenare 
acestei forțe creatoare, in di 
recția cerută de însuși rosti 
teatrului în societatea nOastri 
este alegerea repertoriului, pv 
nerea în scenă â acelor pies 
care să slujească în modul c< 
mai direct obiectivelor educați 
ve. politice, artistice ale teatru 
lui. O mai hotărită apropiere d 
dramaturgia românească clasi 
că și contemporană ar fî. făr 
îndoială, un act de angajare m.î 
fermă și responsabilă in proCest 
complex de formare a conștiin 
ței socialiste.

Tinerii regizefri au de parte 
lor Îndrăzneala tinereții. Eforti 
spre o gindire matură, spre 
fundamentare ideologică dubli 
tă de o muncă temeinică de d< 
cumentare, de informare, de pei 
fecționare a mijloacelor de ej 
presie va avea, fără indoial 
rezultate îmbucurătoare. Coloi 
viul tinerilor regizori care îr 
cepe astăzi Ia Birlad, în pregă 
tirea Congresului educației poli 
tice și culturii socialiste va pri 
lejui o confruntare rodnică și 
evaluare lucidă a posibilitățilo 
existente, în lumina perspective 
lor deschise de Programul ideO 
logic al partidului întregii noas 
tre arte și culturi socialiste.

VIAȚA BATE LA UȘĂ
Corespondenților care fac 

parte din categoria elevilor a- 
nului II al primei trepte de li
ceu le precizăm că, recent, așa 
cum s-a anunțat. Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a examinat și aprobat propune
rile in legătură cu trecerea la cea 
de-a doua treaptă de liceu, ceea 
ce Înseamnă că. in curind. vom fi 
in măsură să răspundem și între
bărilor lor. Acestora le sugerăm 
să urmărească cu regularitate 
ziarul nostru.

Marioara Cazan — Cluj-Na- 
poca : După cite înțelegem, din
tre criteriile cu privire la or
ganizarea concursului de admi
tere. te interesează modul cum 
sint stabilite subiectele. Se pre
vede ca subiectele pentru pro
bele de concurs să se facă în 
deplină concordanță cu progra
mele disciplinelor cuprinse în

broșura „Admiterea în învăță- 
mintul superior — 1976". întru- 
cit aceste programe, după cum 
lesne poți constata, sint alcătui
te pe baza materiei studiate in 
liceu, comisiile sint obligate să 
stabilească Subiectele care să 
nu depășească materia studiată 
in liceu, deci manualul școlar, 
și să poată fi rezolvate de că
tre candidați în timpul afectat 
probei. (Prin urmare, la admite
re nu vi se cere mai mult de- 
cit ai învățat la liceu). Acesta 
este și motivul pentru care nu 
se permite alegerea 
lor de specialitate de 
didați câre nu le-au 
liceu ; pentru aceste 
pot opta numai 
liceelor de specialitate, ca
și căi care fac dovadă că
au lucrat in producție in spe
cialitatea pentru care concu
rează.

discipline- 
către cah- 
sțudiât în 
discipline 

absolvenții 
specialitate, 

fac dovadă

.îi i UO «5
-9

Geta Tănăsucă, saț Parpaniț 
— Vaslui : Mai intii să punon 
lucrurile la punct cu privire 1 
..cum se intră în liceu 1" ,.î 
nici un ca2 prin „mijloacele" I 
care te referi și despre care 
ca utecistă, ar trebui să ai ci 
totul alte convingeri. Cit pri 
veste alegerea ta. liceul sâni 
târ sau cel de informatică, do 
menii care, între noi să fie vor 
ba, n-au nici o legătură, ni 
exprimă o pasiune anume. Pen 
tru liceul sanitar trebuie să t 
pasioneze anatomia, biologit 
științele naturii, in general si chi 
mia, să-ți placă să ai de-a fac 
cu oamenii și să-i îngrijești 
Pentru informatică Se cer ap 
titudini deosebite la matemati 
că și fizică, iar de lucrat, îi 
general, informaticiartul 
crează mai 
tele. După .___ __
ar trebui să cugeti ceva ma 
mult la ceea ce ți-ar place ci 
deosebire, ca să nu faci 6 gre 
șeală, alegînd la întîmplare 
Noi, oricum. îți dăm informa 
țiile dorite : la Vaslui nu exis 
tă liceu sanitar, noți să î 
alegi pe cel de la Iași, str. Ni 
colae Bălcescu nr. 19. ori pi 
cel de la Suceava. B-dul 1 Mai 
nr. 21. iar liceul de informatici 
se află la Iași, pe str. Cultu
rii nr. 2. In caz că se organi
zează probe de verificare a cu
noștințelor. la sanitar, discipli
nele prevăzute sint. : matemati 
ca. la alegere, și limba română 
sau fizica și chimia, iar la in
formatică matematica si. 1a a 
legare, limba română ori fi- 
zică.

Virgil Climescu, — București 
Te poți înscrie la o facultate ct 
profil tehnic din moment 
ai lucrat în producție mai mult 
am. După indicațiile date d< 
tine privind domeniile in eâf( 
ai lucrat și lucrezi, ai pute; 
alege o facultate de mecanică 
oriVâcultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini, lâ inginer 
sau siibingineri : la anjbele faci 
tăți există și cursuri serale 
Ai nevoie de adeverință că a 
lucrat în producție și în ce do
meniu. Pentru cursurile serali 
trebuie să fii recomandat di 
către întreprindere.

Viezure Tutu, - Tg. Jiu 
Nu am primit scrisoarea la car
te referi ți, în cea trimisă acun 
nu ne spui ce răspunsuri do 
rești să primești. Revino ci 
precizări.

lu- 
ales cu apara 
părerea noastră 

mâ

LVCREȚIA LLST1O

polit.ee


„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 JOI 15 APRILIE 1976

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)masă, sindicale, de tineret și de femei, în alte organizații obștești. Fără îndoială că asupra acestei probleme plenara Comitetului nostru , Central are 0 • poziție clară. De altfel, adoptarea în unanimitate a hotărîrii demonstrează că plenara noastră este hotărîtă să înfăptuiască ferm orientările stabilite de Congresul al XI-lea, prevederile Programului partidului nostru.Va trebui să acționăm pentru repartizarea cadrelor în așa fel incit să cuprindem bine toate sectoarele de activitate, să asigurăm în toate domeniile forțele necesare — cadre bine pregătite atît profesional, cit și politico-ideologic, activiști fermi, intransigenți față de lipsuri, hotăriți Să înfăptuiască neabătut politica partidului nostru, prevederile Congresului al XI-lea. Numai în măsura în care vom ști să repartizăm bine cadrele, să ne ocupăm de educarea și creșterea lor, să introducem un spirit combativ în rindul acestora vom asigura înfăptuirea în viață cu succes a hotărîrilor partidului. Am deplina convingere că organizațiile noastre de partid, de stat șl obștești vor face totul pentru a asigura realizarea hotărîrilor Congresului al XI- lea în acest domeniu de activitate.Am adoptat hotărîrea cu privire la înființarea Camerei legislative a consiliilor populare. Ea trebuie privită în contextul preocupărilor partidului și statului nostru de dezvoltare a democrației socialiste, de creștere a răspunderii și rolului consiliilor popuiare, de îmbinare strînsă a activității organelor centrale cu activitatea organelor locale. Prevederea ca toate hotărîrile, instrucțiunile și actele normative să fie dezbătute și adoptate în viitor de această Cameră va conferi mai multă răspundere consiliilor populare ; ele nu vor mai putea arăta cu degetul spre un minister sau altul, spunind că acestea au elaborat acte normative necorespunzătoare. Va crește atît răspunderea consiliilor. cît și răspunderea ministerelor ce elaborează actele normative. Știind că aceste acte trebuie supuse dezbaterii și adoptării de către Camera legislativă a consiliilor populare, ministerele vor fi mai exigente, nu vor mai pune în circulație cu ușurința cu care o fac astăzi sute de instrucțiuni. Aceasta va limita numărul de instrucțiuni și acte normative care uneori îngroapă în hîrtii activitatea ministerelor și a consiliilor populare. Deci, acest organism trebuie să ducă la creșterea răspunderii consiliilor populare, la participarea lor mai largă la conducerea societății noastre, dar și la o mai bună armonizare și sistematizare a întregii activități sociale, la aplicarea mai deplină în via

ță a laturii democratice a centralismului democratic. Trebuie să avem în vedere că centralismul democratic nu înseamnă numai centralism, ci înseamnă și democrație și inițiativă mai largă, și mai multă răspundere a organelor de jos ; numai așa acest principiu își va dovedi superioritatea, va fi o forță reală în înfăptuirea programului nostru, în întărirea statului socialist.Au fost înfățișate aici unele probleme legate de încălcarea normelor ți principiilor partidului nostru, ale eticii și echității socialiste. Este de înțeles că în activitatea partidului, a fiecărei organizații trebuie să veghem cu mai multă hotărâre și exigență la aplicarea în viață a acestor principii ji norme. Asemenea abateri și încălcări ale moralei revoluționare nu au nimic comun cu profilul comunistului, cu spiritul și normele eticii «i echității socialiste. Nu odată am mai discutat aceasta in plenară ; experiența partidului nostru a demonstrat — iar faptele discutate azi probează și ele din plin — că încălcarea normelor, abaterile de la morală, nesocotirea familiei și a legilor statului se reflectă, mai devreme sau mai tirziu. în activitatea politică. Avem. în această privință, zeci de exemple atît în activitatea din ilegalitate, cît și după 23 August. Politica și etica nu sînt probleme separate — așa cum gîr.de<4 unii spunind : ..Eu îmi fac datoria de activist, restul nu interesează partidul!“. Nu există domeniu care «â nu intereseze partidul ! Nimeni nu se poate sustrage. într-un fel sau altui.de la controlul partidului, atît în ce privește activitatea politicâ-sociaiâ. cit și viața personală. Există o strînsă unitate dialectică între aceste laturi. Numai res- pectind această unitate vom avea activiști buni, conducători de partid capabili să-și îndeplinească cu succes sarcinile încredințate. Aceasta presupune că trebuie să lichidăm atitudinea de îngăduință, tolerarea unor abateri și încălcări. Unele fapte discutate în plenară. inclusiv cazul lui Crișovan, nu sînt Intim- plătoare. Aceasta arată că în munca de partid a județului Constanța există anumite de- * flciențe, atît în ce privește exigența și controlul, cit și munca politică' de educație.Am insistat asupra acestei probleme pentru că toate comitetele județene de partid trebuie să tragă concluzii cu privire la activitatea de viitor Nu e suficient să îndeplinim planul, deși aceasta este un lucru foarte important, dat trebuie să veghem, totodată, la desfășurarea in bune condiții a întregii activități, inclusiv la comportamentul în societate și în viața de familie. a activiștilor, a tuturor comuniștilor. Să nu admitem nici un fel de încălcări ale normelor de partid și legilor țării — acestea duc la des-

cocapi^acrea pa. t.că șa. pină

dul * race calare. a-
certea Măresc fa iurta
iui_ a aoe a.atre. Ase*
rr.er.ea arte râtx. fa
eeuT. saz-frttir* aSe 
rer:el*r vecii. toortâL- car* 
caestttuje pcec-tx iz 
rea sooe’-â:;. coesxre ac a
Cccs-oer â ș â prapa*aoca 
F in activ-.iatea aoaccri aoe»- 
logică. ic isvățăariatsj de 
pârtd. a-reste tre
buie să fie tratate bcse
derit pcs*

Fără hadosalâ. m
aoa’en carartert- 

reazâ viața șt acti—tatea arS- 
vtstiioe n«tr_ dar eh xr dară 
ar exista un ’ car — dar 
după cum ați văz-^t. aa es*e 
numai unul — trebuie sa ne 
preocupăm, «ă luăm masur-. 
serioase, pentru a nu adm.te 
in rindul partidului aaemenea 
stări de lucruri. Dacă na ac
ționăm. dacă adoptăm o atitu
dine de tolerare, arunc — ca 
și virusul gnpe — aceasta 
poate infecta act-vui de partid, 
partidul, poate provoc* ca.-e 
mari, inclusiv moartea -nor 
activiști ce partid — des i ot 
nu fizică, ci politică și morală, 
ceea ce este deosebit de grav. 
Așa trebuie să înțelegem lu
crurile. Sublimez aceasta pen
tru a înțelege că trebuie <ă 
tragem învățămintele cores
punzătoare pentru activitatea 
de viitor a partidului nostru 
in politica de cadre, in edu
carea cadrelor, in aplicarea 
fermă a principiilor și no. me ■ 
lor eticii și echității socialistei 
astfel ca activiștii. comunism 
să fie un exemplu de inaită 

ținută morală, prototip al o- 
mului nou. constructor ai ce
lei mai înaintate orinduîri so
ciale.

In plenară am adoptat pia
nul de măsuri cu privire la 
aniversarea a IM de ani de Ia 
proclamarea independentei de 
stat și a 70 de ar.; de la rts-

trie de clasă din România, cit st întregul s r de răscoale și
din evul mediu oină în 1944 — care au demonstrat că țărănime* a repreren’.E' in România o puternică fn - ă șo- cială. revoluționară, aflată întotdeauna de cartea prosresu- lui. Să evidențiem că țărâni- meo a dus sute de ani greul 
lupreîor de eliberare națională împotriva dominației străine, nrenum și greul luptelor sociale — țir.înd seama că la no; clasa munciloare a apărut «fr.a la sfîrșitul «“colului trecut si s-a denvoltat. asa c.:m curoas'em. într-im ritm destul <i“ lent, datorită domina-?* streiîn ca" a f<- srp-.re Rnm«nia. în’r- adevâr. merită ea $i răscoalele din 1907 să fi» evocate

t impune Mi subîi*
ftien j- rS-1 pe care-; are as- dfcn târir. T*e® (fia România îc cMStrocfia sodiPstâ. în edi- fxarea societății socialiste ■nluiateml dezvoltate Tn ge
neral. se cuvine sa subliniem 
roiul agrtul turti, ținlnd seama că in această privință s-a manifestat uneori o anumită atitudine de neglijare și chiar s-au făcut unele teoretizări in legătură cu faptul că agricultura joacă un rol mai puțin important in dezvoltarea socială modernă.Deci, această aniversare trebuie privită în contextul unei mai bune clarificări atît a trecutului, cit și a prezentului și viitorului, înțelegerii nece- sității de a întări și mai puternic alianța clasei muncitoare cu țărănimea, cu celelalte pături sociale, de a întări unitatea întregului nostru popor. Să facem in așa fel incit aceste două aniversări să se înscrie în contextul âctivi- • tații politico-ideologice pe care o desfășoară partidul nostru de formare a omului nou, constructor al socialismului, de înfăptuire în domeniul educativ a prevederilor Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al Xl-lea.In fine, tovarăși — deși a

ceasta nu este la ordinea de zi a plenarei — aș dori să mă opresc asupra unor aspecte 
actuale ale activității partidului nostru in economie. A trecut pnmul trimestru din primul an al actualului cincinal. După rezultatele obținute in industrie am putea spune că am început bine. Am realizat o creștere a producției industriale. față de acum un an. cu 19.5 ia sută, deci un ritm superior prevederilor planului pe acest an. Avem toate con- dițiunile ca realizările din primul trimestru să fie con sol i- da-e. îndeplinind planul anual chiar cu o anumită depășire. Desigur, sint necesare in continuare măsuri hotărite pentru realizarea prevederilor planului. Avem încă multe lucruri de făcut, atît în ce privește producția, cît și investițiile. avem de lichidat unele rămineri în urmă. Dar mai cu seamă avem multe de făcut în domeniul calității producției, al reducerii consumurilor materiale și a cheltuielilor Sint inițiate un șir de măsuri în domeniul calității și al reducerii consumurilor unor materiale — măsuri care trebuie să ducă la rezultate substanțiale. Atrag atenția tuturor tovarășilor, în primul rînd primilor secretari și conducătorilor de întreprinderi industriale, să acționeze de îndată pentru realizarea măsurilor stabilite, cunoscute de acum în toate întreprinderile.Nu mă opresc acum la alte probleme: vom avea în luna mai o ședință cu primii secretari și cu alte cadre din economie, unde vom discuta pe larg aceste probleme. Am menționat aici această problemă pentru a fi clar tuturor de ce mari rezerve dispunem. Avem și în această privință o mare rezervă care va 

ducș la reducerea cheltuielilor materiale. în primul rînd. a consumurilor, cu toate influențele asupra venitului național.De aceea, rog pe toți membrii Comitetului Central, chiar dacă nu lucrează în domeniul economic, să acorde atenția corespunzătoare acestei probleme : ea este o problemă nu numai a celor care lucrează în economie, ci și a propagandei. a organizării, a tuturor comuniștilor, a întregului popor.Acestea ar fi. foarte pe scurt, unele probleme legate de industrie. Aș dori să mă refer, de asemenea, la fantui că în acest an campania agricolă este întîrziată. datorită condițiilor climaterice. Aș remarce cu multă satisfacție că am constatat o preocupare serioasă din partea organelor de partid, a organelor agricole. a țărănimii pentru efectuarea la timp și în bune con- dițiuni a lucrărilor. Totuși, răminerea în urmă există și trebuie să folosim orice zi și orice oră bună de lucru pentru a executa în cel mai scurt tirr.n lucrările de primăvară. Trebuie să facem totul pentru a realiza însămințările. la toate culturile și pentru buna de«fâ«urare a lucrărilor de întreținere. Au venit ploi, mai ~u seamă în sud. deși insuficiente. Efectuarea lucrărilor de menținere a umidității în nămînt trebuie să stea pe primul plan. Am discutat în mod special si cu primii secretari. în februarie, această problemă și de aceea acum '■:ag doar atenția că trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru efectuarea corespunzătoare. de bună calitate. a lucrărilor agricole, deoarece numai așa vom mite* avea garanția obținerii unor recolte bogate.Cu aceasta, aș dori să închei. exprim:nd convingerea mea. a Comitetului Politic Executiv, că întregul nostru Comitet Central se va simți mobilizat și mai puternic — fiecare în domeniul său de activitate — pentru realizarea celor hotărite. a planului e- conomic si a celorlalte programe de activitate. în așa fel incit să crească contribuția fiecărui membru al Comitatului nostru Centra] Ia înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea. De asemenea. as dori sâ exprim convingerea noastră, a Comitetului Central, că organizațiile de partid județene, întregul partid, toti oamenii muncii vor face totul pentru ca anul acesta — primul an al actualului cincinal — să fie încheiat cu rezultate cît mai bune, asigurînd îndeplinirea cu succes a întregului cincinal, înfăptuirea programului de creștere a bunăstării matrnș. le si spirituale a întregului nostru oooor.Cu aceaslă convingere, închei lucrările plenarei, și urez tuturor succes în activitatea viitoare. (Aplauze puternice, prelungite).
CRONICĂ OE ÎNTRECERE

Prin extinderea 
tehnologiilor 

avansate
Printre preocupările majore 

ale oamenilor muncii din uni
tățile constructoare de mașini 
din Capitală, angajați cu toate 
forjele pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de producție 
ale anului 1976. se înscrie și pro
movarea progresului tehnic. La 
întreprinderea constructoare de 
utilaj chimic „Grivița Roșie**, 
de pildă, au fost introduse re
cent in exploatare noi utilaje de 
sudură automată realizate cu 
forje proprii, precum și tehno
logia de sudură sub strat și flux 
în mediu de argon. Acestea și 
llte măsuri tehnico-organizato- 
rice au permis, in primele trei 
luni ale anului, depășirea sar
cinii de creștere a productivității 
muncii cu 1,7 la sută. Un rezul
tat asemănător a fost înregistrat 
fi de colectivul întreprinderii de 
piese radio și semiconductor! 
(I.P.R.S.)-Băneasa care. prin
tre altele, a perfecționat tehno
logiile de fabricație a conden
satorilor electrolitici și tranzis- 
toarelor plane și a inlocnit utila
je vechi cu altele noi, de mare 
randament.

Succese au obținut in această 
acțiune și colectivele întreprin
derilor „23 August**, de mașini 
grele, „Vulcan" și „Automatica*.

Remarcabile succese
în industria metalurgică

Oamenii muncii din. Indus
tria metalurgică inlimpină 
aniversarea partidului și ziua 
de 1 Mai cu succese revela
toare in întrecerea socialis
tă. Cu realizările din prima de
cadă a lunii aprilie, ei au ri
dicat la mai mult de 140 000 
tone producția suplimentară de 
fontă, oțel și laminate. Pe an
samblul acestei industrii s-a în
registrai, de la Începutul anu
lui, o creștere a productivității 
muncii de 1,1 la sută, față de 
cifra planificată. Colectivele 
panilor unități de la Galați,

Sarcinile 
onorate

Pe lingă eforturile pentru în
deplinirea ritmică a planului de 
producție, preocupările pe lin:* 
diveraificârii ofertei pentru ex
port. onorării exemplare a con
tractelor încheiate cu beneficia
rii de peste hotare reprezintă 
constante ale activități; colec
tivelor din industrie in ac—«t 
Început de cincinal. La între
prinderea „Unirea* din Cluj- 
Napoca. de exemplu, se află m 
fabricație primul lot de rr.așin: 
destinate utilării unei filaturi 
din Bangladesh. DealtfeL car- 
dele. laminoarele de bumbac, 
mașinile de filat realizate a ci 
sint cunoscute si apreciat» in 
multe țări, printre care Bulga
ria. Cehoslovacia. R D. Germa
nă. Parametrii tehn:co-func-:o- 
nali ridicaji ai mașinilor porticul 
marca ..Unirea*- sint rezultatul 
preocupării specialiștilor de aici 
pentru tipizarea subansambie- 
lor. perfecționarea sculelor, dis
pozitivelor și verificatoarelor in 
vederea creșterii calității pro
duselor și. implicit, a competi
tivității ior pe piața internațio
nală.

De la fabrica de materiale de 
construcții din Turda aflăm că 
produsele unității sint tot mai 
solicitate de beneficiar.; ex
terni. Partenerii din U.R.S.S. și 
Cehoslovacia și-au Suplimentat

Hunedoara ți Reșița dau. rit
mic. o producție cantitativ și ca
litativ superioară prevederilor, 
ceea ce demonstrează convin
gător hotărîrea siderurgiștilor de 
a îndeplini exemplar sarcinile 
mobilizatoare ale noului cinci
nal. Tn cetatea metalurgică a 
Galațiului s-a produs, de pildă, 
peste pian, o cantitate de oțel 
și fontă care se cifrează la mai 
bine de 50 000 tone. La rindul 
lor, mOtalurgiștii hunedoreni au 
dat peste obligațiile lor de plan 
in acest timp mai bine de 
52 000 tone de oțel și fontă.

la export 
exemplar

recent coccenzile inițiale- Ca 
urmare. întreprinderea va livra 
la export, ia rtimiî aee«ru! tri
mestru. peste 3MPM metri pâ- 
traU ctnwe cin p.ii^-crurâ de 
vind tapete semilav^nle. rea
lizate intr-o g«rr-â variată de 
modele w cutări.

Ir.: r*- prinderea _Kect!■oumis*
se număr*, fcr.cepjfHÎ di!i acest
an. pm* irr tâțile exporta*
toare de prod
De xki au f < expeoia
mele cantitftti de utilaje tehno-
In0<e pre5**z:jte In cor. tracxele
d* export. Dii ♦e unî-
tâtî d*r. județui Timiș, crare au
•bciaut sucve<e însemnia:e in
ace«t domeniii. «e rcmaircâ in*
treprinderea de o ..Bega”*,
care a realizait o product ie pen*
tru export de doj,â ori mai mare
decit preved*eriLr- de plan, in-
treprinderile ..S<:lventul* și .1
Mai* care și-au depășit ace«t in
dicator de plan. Suma realiză
rilor unităților industriale tinr.i- 
sene depășește astfel cu 20 mi
lioane lei valută sarcinile pla- 
nificate. in condițiile in care ce
rerile unor firme străine au 
fo«t. la anele produse, cu 15 
p:nâ la 45 la sută mai mari față 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Și unitățile din județul Dolj 
acordă o atenție deosebită acti
vității de export. Chimiștii Com
binatului de la Ișalnița, de 
exemplu, au livrat in plus be
neficiarilor de peste hotare 
aproape 25 000 tone îngrășămin
te pe bază de azot și 890 tone 
de butânol. Rezultate bune au 
obținut in această direcție și în
treprinderea „7 Noiembrie** din 
Craiova, cea de transformatoa
re de la Filiași, Fabrica de ce
lule electrice prefabricate din 
Băilesti. fapt care s-a reflectat 
in îndeplinirea planului la ex
port pe întregul județ. în pri
mul trimestru al anului, in pro
porție de 161,4 la sută.

Aceste citeva exemple extra
se din numeroasele știri sosite 
la redacție evidențiază succese
le înregistrate în intensificarea 
exportului, afirmarea produse
lor românești pe piața^ externă.

Pe urmele dorobanților
Tăind drumul pietrificat 

dar aieiadstă pierdut dia 
measarie. al uneia dintre 
eele mai glariaase campanii 
purtate de trupele românești, 
intru dreapta a»ezare a vre- 
asilar — >irbaiul pentru tn- 
depeadeată. de la 1S7T —. 
trerind tina» arestai itine
rar erate. presărat cu in- 
srriptit. ra monumente și 
matrsoțee. mi-am dat seama 
că vorbele ațele, gindite nrl 
răstite peste spiaarea delu
roasă a nai pimint rănit șl 
iadareral. capătă, pe neaș
teptate. aa alt fel de contur.

Odată pătruns pe albia 
sinuoasă a istoriei, te des
faci incet-ineet de murmu
rele mărunte ale rlipei ți 
respiri aerul puternic ți dens 
al marilor întocmiri de 
fapte care dau sens desti
nului unui popor. Astfel de 
trăiri memorabile, inălțale 
pe firul calm al existenței 
noastre, devin repere nestin
se de la rare întotdeauna 
începem să ne măsurăm de
venirea.

Zilele trecute am avut 
șansa rară de a însoți un 
echipaj de 159 de pionieri, 
temerari ai unei inedite și 
semnificative expediții — 
..Pe urmele dorobanților* — 
și a desface. impreună cu 
ei. paginile jurnalului cen
tenar in care oastea româ
nească ți-a depozitat cele 
mai alese virtuți. Reunind 
reprezentanți din 11 județe 
ale țării, grupnl tinerilor ex- 
pediționari. organizat dc 
Consiliul National al Pio
nierilor și de revista „Cute
zătorii", a parcurs etapele 
unui ceremonial căruia m-am 
supus și eu cu emoție și cu 
recunoștință.

Primul popas a fost, de 
fapt. o închinare pioasă 
lingă piatra de glorie si de 
jertfă de la Câlugăreni. ri
dicată in memoria ostașilor 
lui Mihai Viteazul și a vic
toriei acestuia de la 1595, 
asupra turcilor. Din malul 
Neajlovuiui. tinerii expedi- 
fionari ati cules cițiva pumni 
de țarină pe care i-au pur
tat de-a lungul întregului 
traseu, pini la Gfîvlța și la 

Plevna, pe teritoriul Bulga
riei. unde au presărat-o pe 
lespezile de marmură sub 
care odihnesc eroii Inde
pendenței.

Ne-am petrecut cu toții 
pașii prin iarba deasă și in- 
gindurată. crescută intr-o 
năvală sălbatică peste tran
șeele și parapeții fostelor 
redute, sfredelite, in urmă 
cu o sută de ani, de gloan
țele și obuzele asalturilor. 
Acum, păduri pașnice și 
plantații tinere acoperă cu 
crengile lor ecoul istoriei.

Uoborim treptele mauso
leului de la Grivița, pină la 
osuarul placat cu marmură

de Gheorghe Istrate

de Rodopi, deasupra căruia 
sint gravate cuvintele de 
recunoștință șl prețuire ale 
poporului bulgar î Cine luptă 
vitejește nepieritor îi ră- 
mine numele ! (Coito se 
hori hrabno imeto my ostava 
bezsmîrtno !). Numele tutu
ror batalioanelor și regimen
telor românești împreună cu 
numele comandanților lor, 
scrise în șiruri nesfîrșite pe 
pereți, par înseși portativele 
..Simfoniei a IX-a“ de 
Beethoven, ale cărei acorduri 
învăluie continuu somnul 
glorios al dorobanților. Sin< 
aici căpitanul Valter Mără- 
cineanu, maiorul Gheorghe 
Sonțu, soldații Ion Melinte 
și Ion Grigore, ale căror 
nume au fost date străzilor 
principale ale localității, Și 
lingă ei sînt drapelele cu 
vulturi de bronz și cu de
viza pe care n-a părăsit-o 
nici-un dorobanț ori roșior • 
..Onoare și Patrie !“. Alături 
sîngerează coroane mari de 
garoafe depuse și de Mite 
grupuri de elevi din țară î 
Școala generală nr. ? —
Brăila, Liceul âgricoî Costești- 

Argeș, Casa pionierilor-Iași. 
semn că au ascultat și ei 
această emoționantă lecție 
de istorie, de patriotism, de 
cinstire a înaintașilor.

Și nu nc-am ascuns nici 
unul lacrimile, cind dc pe 
buzele celor 150 de copii, a 
răsunat îndelung, tulburător 
și curat, omagiul „Presărați 
pe-a lor morminte ale lauri
lor foi...“. unindu-ne sufle
tele intr-o singură respira
ție și-o singură inimă. 
Afară. pe platou, în țarina 
aceea bolnavă de amintiri, 
dar luminată de eroism, 
pionierii au plantat zece 
goruni aduși din vatra Tran
silvaniei, care vor veghea 
totdeauna pe cei ce nu s-au 
mai întors niciodată acasă, 
dar care, prin sacrificiul lor, 
au dăruit țârii Independența.

De la Plevna la Pordim — 
unde e muzeul armatei 
române și al comandantului 
ei de la 1877 — ori de la 
Grivița la Opanez, ne-au în
soțit chipurile și iureșul lup
telor, așa cum ne-am deprins 
să ni le imaginăm din pin- 
zele lui Grigorescu, Sava 
Henția ori ale celorlalți pic
tori de campanie, precum și 
din suitele lirice ale Iui 
Alecsandrl, Macedonski ori 
Cosbuc.

Pe „Valea Plângerii" din
tre cele două Grivițe — 
atunci înecată in singe — 
plutesc funigeii de primă
vară. Mă risipesc cu totul 
printre pietrele acestor 
locuri și. deodată, cu un sen
timent nelămurit, dar tonic 
văd pe-o margine de tranșee 
— acum o mică și nevino
vată colină —, in incendiul 
solar al acestui început de 
aprilie, o mamă învățîndu-și 
copilul să meargă. Tălpile lui 
golașe îmbrățișau cu nădejde 
iarba proaspătă și pruncul 
mergea parcă rezemat dc 
lumină. Pasărea care ne-a 
atins in acea clipă umerii 
venea din orizontul altui 
secol, cu aripile curate de 
pe care se scuturase pulbe
rea* arsă și ucigătoare a 
morții.

Eram cu fața către țară, 
de unde răzbateau mires
mele Dunării...

PLECĂRI
Miercuri după-amiază a plecat 

la Moscova o delegație de ac
tiviști A.R.L.U.S., condusă de 
Glodeanu Gheorghe, secretar al 
Comitetului județean Ialomița 
al P.C.R.. care, la invitația Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mână. va efectua o vizită in U- 
niunea Sovietică.

★
Miercuri, a părăsit Capitala 

delegația Comitetului mongol al 
păcii condusă de Jamiiaiijăv Te- 
vegjav, membru al Prezidiului 
Comitetului mongol al păcii, 
rector al Institutului Agronomic 
din Ulan Bator, care a făcut o 
vizită de prietenie in țara noas
tră, in perioada 7—14 aprilie, la 
invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii.

Delegația a fost primită la 
Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii, la Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, a vizitat obiective e- 
conomice, social-culturale, isto
rice și turistice din Capitala 
și din județele Buzău și Ilfov.

CONSFĂTUIRE

Timp de două zile, la Suceava 
s-au desfășurat lucrările unei 
consfătuiri a specialiștilor Și 
cadrelor de conducere din uni
tățile zootehnice de stat din 
țară.

Incepînd cu ziua de 12 a- 
priiie. CENACLUL FLACĂ
RA AL TINERETULUI RE
VOLUȚIONAR organizat de 
C.C. al U.T.C. și revista 
Flacăra se află in turneu 
prin mai multe orașe ale 
tării. Itinerariul a fost : Plo
iești (12 aprilie), Buzău (13 
aprilie), Focșani (14 aprilie), 
Bîriad (15 aprilie). Astăzi, 
grupul de membri reprezen
tativi ai cenaclului se va în- 
tilni cu publicul din Bîriad. 
Turneul continuă in zilele de 
.16 aprilie la Bacău, 17 apri
lie la Piatra Neamț. 18 apri
lie la Botoșani și 19 aprilie 
la Suceava.

Cu acest prilej s-au trecut în 
revistă realizările, in primul tri
mestru al anului, din acett im
portant sector economic si s-a 
refelizat un util schimb de expe
riență privind aplicarea celor 
mai eficiente metode de creștere 
a producției de carne și lapte.

TURNEU
în cadrul planului de colabo

rare culturală dintre Româ
niți și Bulgaria a sosit ifi 
Capitală colectivul Teatrului 
dramatic „Solia", ună din
tre cele mai tinere instituții 
de acest- fel din țâra vecină. 
„Am venit in România — spu
nea regizoarea Nikolina Toma- 
nova, director și conducător ar
tistic al teatrului, ia conferința 
de presă care a avut loc 
miercuri — cu marea dorință de 
a ne aduce contribuția la dez
voltarea relațiilor dintre po
poarele noastre, la întărirea prie
teniei dintre ele care are un în
ceput foarte îndepărtat, deoarece 
considerăm teatrul unul din 
mijloacele prin care oamenii 
din diverse țări se pot mai bine 
cunoaște. Actorii noștri Se Simt 
foarte aproape de. colegii lor 
români ; dramaturgia, teatrul 
românesc în genere, i-a impre
sionat întotdeauna".

(Agerpres)

Cenaclul Flacâra al tine
retului revoluționar progra
mează pe bază de invitați* 
gratuite la Palatul Sporturi
lor și Culturii in ziua de 24 
aprilie, orele 19.30, o „noapte 
de primăvară" dedicată tine
retului bucureștean. Prin ge
nerozitatea gazdelor, cenaclul 
speră să beneficieze de noi 
locuri, obținute prin tragerea 
cortinei de pe cea de-a patra 
latură a sălii. Invitații pentru 
aceste ultime locuri se pot 
procura la sediul redacției 
revistei Flacăra, Piața Scin- 
teii nr. 1, luni și marți, 19 și 
20 aprilie, intre orele 10—21,

altui.de


Salutul Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

adresat Congresului al XV-lea al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia

Scînteia tineretului

O.N.U.D.I. va trebui să valorifice Reprezentantul P.C.R Eeuniuiie iiiternațioiislă pe Ierna

Luind cuvintul de la tribuna 
Congresului P.C. din Cehoslova
cia, tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a spus :

Stimați, tovarăși.
Delegația Partidului Comu

nist Român are plăcuta misiune 
de a transmite — din partea 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a se
cretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — un cald mesaj de 
salut tovărășesc și cele mai 
bune urări de succes lucrărilor 
Congresului al XV-lea al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia. împreună cu expresia senti
mentelor de prietenie și solida
ritate internaționalistă pe care 
poporul român le nutrește față 
de popoarele Cehoslovaciei.

în Republica Socialistă Româ
nia sint binecunoscute bogatele 
tradiții revoluționare ale clasei 
muncitoare din — - -
eroicele lupte pe 
sub conducerea 
comunist pentru 
cială și națională. După instau
rarea orinduirii socialiste, po
poarele Cehoslovaciei au ob
ținut succese remarcabile în 
dezvoltarea economiei, științei 
și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual.

Urmărim cu interes lucrările 
Congresului dumneavoastră, e- 
veniment de mare însemnătate 
in viața Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, lucrări care 
oglindesc rezultatele activității 
creatoare a celor ce muncesc, 
trasînd, totodată, perspectivele 
dezvoltării multilaterale a țării 
pe calea socialismului.

Apreciind dezvoltarea fiecărei 
țâri socialiste drept o contribu
ție de seamă la creșterea forței 
întregului sistem socialist, a pu
terii de atracție și a influenței 
ideilor socialismului in lume, 
poporul român se bucură sincer 
de realizările importante obți
nute de poporul cehoslovac 
prieten în opera de edificare a 
societății socialiste dezvoltate în 
patria sa.

Stimați tovarăși.
Cu sentimente de satisfacție 

derim sâ vă informăm că po
porul român desfășoară in pre
zent cu succes o activitate vastă 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism, adoptat de 
Congresul al XI-lea al Partidu
lui Comunist Români Prevede
rile planului cincinal 1971—1975 
au fost îndeplinite înainte de 
termen. Ca urmare, producția 
industrială a sporit anual in me
die cu 13 la sută, iar producția 
agricolă s-a dezvoltat in cinci
nal cu 25 la sută. Venitul națio
nal a crescut cu 70 la sută, asi- 
gurind o creștere a veniturilor 
reale, totale, ale populației cu 46 
la sută. O puternică înflorire au 
cunoscut învățămîntul. știința și 
cultura ; a devenit mai bogată 
în conținut și formă întreaga 
viață spirituală a poporului.

Rezultatele strălucite pe care 
le-am dobîndit sint expresia 
unității de neclintit a întregului 
popor In jurul P.C.R. si tot
odată dovada cea mai grăitoare 
că politica marxist-leninistă 

. promovată de partidul nostru 
este în deplină concordanță cu 
năzuințele vitale ale celor ce 
muncesc.

în lumina istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XI-lea. Re
publica Socialistă Romania face 
eforturi susținute pentru accele
rarea dezvoltării economice și 
sociale, pentru a se ridica, in
tr-o perioadă istorică cit mai 
scurtă, la nivelul statelor avan
sate din punct de vedere indus
trial. Acționăm cu consecventă 
pentru continuarea în ritm înalt 
a industrializării țării, dezvolta
rea și modernizarea agriculturii, 
ridicarea gradului de civilizație 
materială și spirituală a între
gului nostru ponor, dezvoltarea 
conștiinței socialiste.

■ tuturor 
spiritul 
chită tii 
plinei 
umane.

Partidul Comunist Român a- 
eordă o atenție deosebită creș
terii rolului său de forță con
ducătoare a întregii societăți, 
întăririi rolului statului în or
ganizarea activității economico- 
sociale, lărgirii democrației so
cialiste, creării cadrului orga
nizatoric pentru participarea 
activă a maselor populare la 
Întreaga conducere a țării.

Mobilizind toate energiile po
porului și resursele proprii pen-

Cehoslovacia, 
care le-a dus 
partidului său 
eliberare so-

educarea 
oamenilor muncii în 

principiilor eticii și e- 
socialiste. asigurarea de- 
înfloriri a personalității

aspirațiilor de securitate, pace 
și progres ale omenirii, la solu
ționarea problemelor complexe 
ale epocii contemporane.

Plecind de la constatarea câ 
in lume există forțe reacționare 
care pot pune in pericol pacea, 
ne pronunțăm pentru a se acțio
na perseser’r.t în vederea stin
gerii. pe calea tratativelor, a 
focarelor de încordare, pentru 
realizarea unor măsuri eficace 
de dezarmare, in primul nr.d_ 
de dezarmare nucleară, pentru 
intărirea aecuntățu internațio
nale.

Dnpâ irrhrircri cu «uccea a 
Cocfennțeî generai-europene, 
hotărttor este sa se acționeze cu 
fermitate pentru apucarea 
n-abătu * in viată a tuturor 
prtncpuior c—p: „*se in 6ocu- 
mente'.e de la Heinr.îu Totoda
tă. trebuie că se mfapCuLascâ

~^are-

i orepezruor pe>-
rr-^ar. sa
âcirr la crearea
prtu- garaLT'-area

rorr-ă- 
pe un 
parte 

sta* a

mai bine experiența țărilor in curs

Cuvintul țefului delegației României

'a Lnna.

i-a iatilnit ca •
delegație a federației

Anvers

,,.\oi orizonturi pentru omenire

Or- 
pen-
»»-• 

acti- 
19C5.

«c

în timpul prezenței sale in 
Belgia, tovarășul Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comite
tului județean Iași al P.C.R.. 
care a reprezentat Partidul Co- 
mur.ist Român la cel de-al 
XXII-Iea Congres al Partidului 
Comunist din Belgia, a fost oas
petele federației Anvers a P.C. 
din Belgia unde s-a mtttait cu 
o delegație a acestei federații.

La intilnire au participat Ma
rietta Ballaert șt Loose Ludo, 
membri ai C.C. al P.C.B.. mem- 

conducerh federației

La Philadelphia a avut loc o 
reuniune internațională pe tema 
..Noi orizonturi pentru omenire", 
organizată sub egida Clubului 
de la Roma și a unor instituții 
academice americane.

Reuniunea, la care au parti
cipat oameni politici, diplomați 
și economiști din diverse state 
ale lumii, a fost deschisă de 
vicepreședintele Statelor Unite, 
Nelson Rockefeller. Au fost a- 
bordate proiecte de cercetare 
întreprinse pentru studiul noii 
ordini economice internaționale, 
utilizarea resurselor globale, pre
cum și planuri și obiective care

vizează soluționarea unor pro* 
bleme vitale ale omenirii.

Participanții români, prof, dr. 
Mircea Mali ța și prof. Mihai 
Botez, au înfățișat acțiunile pre
ședintelui României, Nicolae 
Ceausescu, in rezolvarea unor 
probleme majore ale contempo
raneității și in promovarea unei 
noi concepții puse in slujba ce
lor mai nobile idealuri ale uma
nității, planurile pe termen lung 
ale țării noastre de construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, precum și contribuția 
școlii românești la studierea 
unor probleme economice și so
ciale.

SITUAȚIA SE MENȚINE
ÎNCORDATĂ IN LIBAN

de față Alexandru Lă- 
ambasadorul României

bri ai
Anvers.

A fost 
zăreanu.
la Bruxelles.

De asemenea, reprezentantul 
P.C.R. a făcut o vizită la mu
nicipalitatea Anvers.

Dreptul suveran al fiecărui stat asupra 
bogățiilor și resurselor sale naturale

Conferința O.N.U. asupra dreptului mării

tru înfăptuirea programului de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei. Partidul Comunist Român 
consideră, totodată, că. în edi
ficarea noii societăți, un rol im
portant are intărirea colaborării 
și a solidarității internaționa
liste a țărilor socialiste. înte
meiate pe principiile marxist- 
leniniste ale independenței și 
suveranității, egalității in drep
turi, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești. Acțio
năm consecvent pentru ex
tinderea relațiilor de cooperare 
pe multiple planuri cu toate 
statele socialiste. Țara noastră 
participă activ la colaborarea in 
cadrul C.A.E.R.. la înfăptuirea 
„Programului complex" ta 
scooul progresului economic si 
social al fiecărei țări membre, 
intensificării procesului de ega
lizare a nivelului de dezvoltare 
a țărilor membre, creșterii pe 
această bază a forței sistemului 
mondial socialist.

Onora’ Congres.
Ne este deosebit de plăcut «â 

relevăm și cu aceri prilej că in
tre Partidul Comunist Roman 
și Partidul Comunist din Ceho
slovacia. între Republica Socia
listă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă se dezvolră 
relații fructuoase de colaborare 
tovărășească, in spiritul tadekm- 
gatelor tradiții de prietenie ». 
solidaritate ce leagă partidele ș; 
popoarele noastre.

Prietenia romăno-cehosios-acâ 
a fost puternic cimentată în 
timpul celui de-al doilea razbo. 
mondial prin participarea Ar
matei Romane Ia luptele pentru 
alungarea și nimicirea cotropi
torilor hitleriști de pe pâmmrul 
Cehoslovaciei. în anii construc
ției socialiste, colaborarea 
no-cehoslovacă s-a ridicat 
plan superior, a devenit 
componentă a politicii de 
celor două țări.

întilnirile și convorbirile din
tre conducătorii noștri de partid 
și de stat, schimburile de dele
gații in numeroase domeruu. 
evoluția ascendentă a relațiilor 
comerciale, a colaborării și 
cooperării economice, culturale 
și pe alte planuri ilustrează 
marea diversitate a legaturilor 
în continuă dezvoltare dintre 
partidele, țările ți popoarele 
noastre. Partidul Comunist Ro
mân acționează in spartul celor 
convenite intre secretarii gene
rali ai celor două partide pen
tru ca relațiile dintre ele să »e 
dezvolte tot mai mult, ceea ee 
corespunde pe deplin interesului 
țărilor și popoarelor noastre, 
cauzei socialismu lui H păcu ta 
Europa și ta lume.

Stimați tovarăși.
Sintem martorii peocesuJui 

dinamic de profunde transfor
mări revoluționare, sociale sx 
naționale ce au loc ia tasaea 
contemporană si ai unor impor
tante mutații :n raportai mon
dial de forțe ta favoarea »xxa- 
lismului ți a păcii, a popoarelor 
care se pronunță pentru o viată 
liberă ți independentă, per-tru 
relații de egalitate âepl.nă intre 
națiuni.

România socialistă situează cu 
fermitate in centrul politicu sale 
externe dezvoltarea prieteniei si 
a relațiilor politice, ecooaonce. 
tehnico-științifice si ta alte do
menii cu toate țările soctaltste. 
corespunzător intereselor po
poarelor noastre, in folosul în
tăririi unității sistemului mon
dial socialist. Extindem ta con
tinuare relațiile de colaporare 
cu țările in curs de dezvoltare 
și. in spiritul coexistente: pașni
ce, cu toate statele lumi:, ta in
teresul cauzei progresului ți pă
cii internaționale.

Reoublica Socialistă Romania 
a promovat si promovează o 
politică externă activă, aduein- 
du-și contribuția, impreunâ eu 
țările socialiste, cu popoarele 
iubitoare de pace și forțele 
avansate ale lumii ia înfăptuirea

★ ★

centrelor comune existente ta 
ttfertte țâri penau ca ele să 
joace ob roi sporit in promova
rea telurilor O.N.U.D.L în acest 
sense anbasadonil român a ex- 
pc'.mat «arisfacua câ organizația 
— t zi s» arată :n rapor
tul directorului executiv — a- 
prectazâ proiectul de asistență 
teteăcâ ta beneficul țărilor a- 
fr-cane lovite de secetă, realizat 
pr-.n intermediul centrului co
mun O.N.U.D.L/Româma. ca 
_un excelent exemplu de coo
perare intre țările in curs de 
dezvoltare, de asistență către 
țările din zona sudano-saheliană. 
precum și de ajutor acordat la 
<L-_ă dintre țările cele mai puțin 
dezvoltate din Africa".

• ÎN FAȚA REPREZENTAN
ȚILOR cercurilor economice și 
financiare, a inginerilor și teh
nicienilor membri ai Clubului 
Rotary din Ankara, ambasado
rul României in Turcia. George 
Marin, a făcut o expunere cu 
privire la conceptul românesc 
asupra noii ordini economice in
ternaționale și dezvoltarea rela
țiilor româno-turce.

Tn saloanele Ambasadei 
Române din Ankara a avut loc 
o gală de filme documentare în- 
fățișind diverse aspecte ale dez
voltării și perspectivelor econo
miei românești.

I

rea multilaterală intre 
Comunist Român ți 
Comunist din Ceho- 
dintre țările ți po- 

noastre 1 
întărească solidaritatea 
țările socialiste, dintre

★

Miercuri, au continuat la P-aga 
lucrările celui de-al XV-lea Con
gres al P.C. din Cehoslovacia. 
Pe marginea documentelor pre
zentate au luat cuvintul. intre 
alții. Joset Korcak. membru al 
Prezidiului C.C. cl P.C.C.. pre
ședintele Guvernului R. S. Cehe. 
Karel Hoffmann. membru a! 
Prezidiului C.C. al P.C.C.. preșe
dintele Consiliului Central al 
Mișcării Sindicale Revoluționare 
din R.S.C.. genera! de armară 
Martin Dzur. ministrul apărării 
naționale, Jindrich Polednik. 
președintele C.C. al Uniunii So
cialiste a Tineretului. Jaroslao 
Kozecnik. președintele Acade
miei cehoslovace de științe.

î» sedmța de dimineață a luat 
cu mirtul tovarășul Emil Bobu. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consi
liului de Stat, care a adresat co
muniștilor cehoslovaci, popoare
lor Cehoslovaciei salutul Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român. Mesajul de 
salut a fost urmărit cu atenție 
și subliniat in repetate rinduri 
cu aplauze prelungite.

Congresul a fost, de asemenea, 
salutat de conducătorii unor de
legații de peste hotare, prezente 
la lucrări.

Lucrările congresului continuă.
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ȚARA LUI TUPAC AMARU t 
Festival (orele 9.30; 11,30; 13.30;
16: 18.15; 20.15).

ICAR : Victoria (orele 9.30; 11.30; 
13,30: 16: 18: 20).

APROAPE DE RĂDĂCINI : Cen
tral (orele 9.15; 11.30; 13.45; 16;
18: 20).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL" î 
Scala (orele 8.30; 11; 13,30: 16;
18.30: 21), Capitol (orele 11,30; 
13.45; 16; 18,15: 20.30) Modern (o- 
rele 9; 11.13; 13.30; 16: 18.15: 20.30).

CURSA GREA : Sala Palatului 
(orele 17,15; 20.15). Patria (orele 
9: 11.30: 14; 16.30; 19: 21.1.5).

PĂSĂRI DE PRADĂ : Luceafă
rul (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15:
20.30) . Favorit (orele 11,30; 13,4.5; 
16: 18.15; 20.30), București (orele 
9: 11,15; 13: 16.15; 18,30; 20.30).

ZILE FIERBINȚI : Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; “
20.15),

CEI TREI MUȘCHETARI : Lu
mina (oțele 9: 11,15: 13,30: 15.45; 
13; 20,15). Flacăra (orele 15,30; 13; 
20)

TOM SAWYER : Doina (orele 
13: 15.15; 17.45; 20,15), la orele 9.30 
și 11.15 program de desene ani
mate.

FRAȚI DE CRUCE ; Feroviar 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 13.15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15; 13,30;

îs:

FILIPINE - Imagine a orajului-port Manila, capitala țârii

Presse aore-

Yasser Arafat.

Viitoarea politică economică a 
guvernului britanic -1o politică

de austeritate
ÎNCHEIEREA SESIUNII DE IARNĂ A PARLAMENTULUI BRITANIC

Miercuri după-amiază. Parla
mentul britanic și-a incheiat 
sesiunea de iarnă, intrind in va
canță pină la 26 aprilie. Obser
vatorii de la Londra 
faptul că principalele 
care au stat in atenția 
lui și parlamentarilor 
țin și pe durata vacanței, după 
care urmează să fie reluat pro
cesul elaborării și adoptării po
liticii economice a cabinetului 
condus de premierul James 
Callaghan.

Imediat după constituirea 
noului guvern. parlamentului 
i-a fost prezentat proiectul de 
buget, care schițează in Unii 
mari viitoarea politică a guver
nului. La baza acestei poUtici 
urmează să stea acordul dintre 
guvern și sindicate in proble
mele salariale. ~ 
știe, în august anul trecut, gu
vernul britanic a declanșat 
tacul împotriva inflației", avind 
ca scop reducerea ratei inalte a 
fenomenelor inflaționiste. In a- 
cest scop, s-a cerut sindicatelor 
să accepte o limitare a majoră
rii salariilor pe o durată de 12 
luni. „Fiecare cetățean trebuie 
să consacre un an Angliei" — a 
fost laitmotivul strategiei eco-

remarcă 
probleme 
guvernu- 
se men-

După cum se

..a-

nomice a guvernului, ințele- 
gindu-se prin aceasta că „fie
care trebuie să facă sacrificii". 
In ciuda protestelor cercurilor 
de stingă în. legătură cu faptul 
că „distribuirea greutăților este 
defavorabilă maselor muncitoa
re”, conducerea sindicatelor a 
acceptat sugestia guvernului. A- 
cum se speră că, după atitea 
luni de „curbe de sacrificiu", va 
urma o Îmbunătățire a standar
dului de viață. Bugetul, însă, nu 
a adus decît unele promisiuni 
vagi, condiționate de acceptarea 
unei noi etape de sacrificii. Cu 
alte cuvinte, în termenii buge
tului,. nivelul de viață al mase
lor populare ar urma să crească 
peste un an sau doi. dacă între 
timp acestea vor accepta o li
mitare a majorărilor salariale la 
3 la sută. Și aceasta, in condi
țiile in care costul vieții se ma
jorează intr-un ritm de 15—20 
la sută pe an.

Negocierile dintre guvern și 
sindicate in problemele ridicate 
de traducerea în viață a politi
cii preconizate în domeniul eco
nomic au început deja și vor 
continua imediat după vacanța 
de primăvară.

Una dintre cele mai impor
tante probleme aflate in dez- 
barerile actualei sesiuni a Con
ferinței internaționale asupra 
dreptului mării o constituie zona 
economică exclusivă de lingă lito
ralul statelor riverane. Această 
zonă reprezintă pentru statele 
riverane în curs de dezvoltare 
un element fundamental in efor
tul pe care il fac pentru pro
gresul lor economic și social, 
intrucit in această zonă există 
circa 90 la sută din cantitatea 
mondială de pește și in general, 
concentrează majoritatea covir- 
șitoare a bogățiilor biologice.

Luind cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul român I. Pop a 
declarat că țara noastră s-a pro
nunțat încă de la începutul lu
crărilor 
sacrarea 
curs de 
de zonă 
opinia României, această nouă 
instituție de drept internațional 
trebuie să aibă ca scop primor
dial protejarea intereselor legi
time ale țărilor in curs de dez
voltare, respectiv7 resursele lor 
naturale. Această instituție se 
incadrează in obiectivul mai 
larg și de o importanță deose
bită pentru țările în curs de 
dezvoltare — acela al conceptu
lui noii ordini economice inter
naționale. De asemenea, institu
ția de zonă economică exclusi
vă corespunde concepției țării 
noastre privind dreptul suveran 
al fiecărui stat asupra bogății
lor ’ și resurselor sale naturale, 
inclusiv asupra resurselor din 
zonele maritime adiacente. Tot
odată, România apreciază că 
această zonă este o zonă sub 
jurisdicție națională exclusivă a 
statului riveran.

Reprezentantul român a pro
pus. de asemenea, ca in zonele 
economice ale țărilor industria
lizate toate celelalte state in
teresate in pescuitul oceanic să 
aibă accesul neingrădit, iar pen
tru țările în curs de dezvoltare, 
indiferent de regiunea în care

s-ar găsi, să se prevadă un rW 
gim mai favorabil, avînd in ve
dere posibilitățile lor econo
mice și tehnice limitate. Vorbi
torul a propus, totodată, ca in 
privința zonelor economice ale 
țărilor in curs de dezvoltare să 
se instituie un 
ferințe pentru 
de dezvoltare 
mare, anclavate 
jate din punct 
grafic.

sistem de pre
statele în curs 
fără ieșire la 
sau dezavanta-

de vedere geo-

A
POLITIC AL P. C.

IN SPRIJINUL DEMONSTRAȚII» 
LOR STUDENTESTI

DECLARAȚIE BIROULUI 
FRANCEZ

16: 13.15: 20.30). Gloria (orele »; 
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20.30).

DARLING LILI : Excelsior (ore
le 9: 12,30; 16; 19.30), Aurora (orele 
9: 11.15: 16: 19.15). Flamura (orele 
9; 12: 16: 19).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Buzești (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15; 20.15).

ACOLO UNDE PRIMĂVARA 
ȚINE TIRZIU : Grivița (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18: 20.15).

VINĂTORUL DIN TAIGA : Lira 
(orele 15,30; 19).

ZORRO : Giuteștt (orele 10: ÎS;
19.15) , Ftoreasca (orele 14; 16,45; 
19.30).

HOTEL PACIFIC : Drumul Sării 
(orele 15.30: 16; 20.15)

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
13: 20.15)

TREI SCRISORI SECRETE { 
Unirea (orele 15.45; 18; 20).

COMOARA RECHINILOR : Bu- 
eegi (orele 16; 13; 20).

ÎNTOARCEREA LUI 
LAN : Ferentari (orele
20.15)

CASA DE LA MIEZUL
Cotroceni (orele 10; 12.30: 
17.30: 20)

TOM ȘI JERRY : Volga (orele 
9.30; 11.15; 13; 14.45; 16.30; 18.1S; 
20)

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Pacea 
(orele 16, 13; 20).

MR MAJESTYK : Tomls (orele
11.15; 13.30: 15.45: 13: 20.15),

Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Cringasi (ora 17).

MUȘCHETARUL ROMAN : Vi
itorii) (orele 15.30; 18: 20).

COMEDIA FANTASTICĂ t Mo
șilor (orele 15.30: 18; 20)

UN CÎNTEC PE BROADWAY t 
Cosmos (orele 15.30;

PATIMA : Popular
18: 20.15).

CERCUL MAGIC : 
le 15,45; 18; 20).

CERUL E CU NOI 
15.30; 17.45; 20).

UN TARAN PE 
Vitan (orele 15,30; 18: 20).

RESPIRAȚIE LIBERĂ : Rahova 
(orele 16; 18; 20).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU : Progresul (orele 15,30; 17,30; 
19.30)

19)’.
(orele

Munca

: Arta

15,30;

(’ore-

(orele

BICICLETA î

MAGEL- 
15.30; 18;

NOPȚII :
15;

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. „Apus de soare“ 
de B. Șt. Delavrancea. 1.6,30 Mati-

conferinței pentru con- 
în noua convenție în 

elaborare a conceptului 
economică exclusivă. în

Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez a dat pu
blicității o declarație, apă
rută miercuri în ziarul 
„L’Humanite", în care se 
exprimă sprijinul deplin 
pentru amplele acțiuni și de
monstrații de protest clin ul
timele zile ale studențimii 
împotriva proiectului de re
formă a învățămîhtului su
perior, elaborat de autorități. 
Această reformă, arată decla
rația, înrăutățește situația 
actuală din învățămîntul su
perior. subordonîndu-1 inte
reselor patronatului, care 
este legat de conjunctura 
economică. Amploarea miș
cărilor studențești, relevă 
declarația, reflectă profunda 
nemulțumire a tineretului 
studios, precum și a cadre
lor didactice, care resimt 
efectele crizei și care sint 
îngrijorate de pericolul șoma
jului, al pierderii calificării., 
de incertitudinea zilei de 
miine.

Biroul Politic al P.C.F. cere 
să fie inițiate imediat trata
tive la care să se pornească 
de la cererile legitime ale 
studenților și profesorilor.

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

SPECIA- 
domeniul 
aflată in 
de Nec-

• DELEGAȚIA DE 
LIȘTI ROMANI din 
științei și tehnologiei. 
Turcia, a fost primită 
metin Erbakan, vicepreședinte al
guvernului turc. Membrii dele
gației au avut, de asemenea, 
convorbiri la Consiliul de condu
cere al Societății naționale turce 
pentru cercetări științifice 
tehnice privind extinderea 
operării bilaterale în acest 
meniu.

nămînt, din Italia, reunit 
miercuri la Roma, l-a ales in 
funcția de .președinte al Consi
liului pe Amintore Fanfani, care 
după cum’ precizează agențiile 
de presă, și-a depus candidatura 
în ultimul moment. •

și 
co- 
do-

• La 14 APRILIE, la Geneva 
a avut loc o nouă rundă de 
convorbiri intre delegațiile so
vietică și americană participante 
la tratativele privind limitarea 
armamentelor strategice ofen
sive.

• IN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat satelitul artificial 
al Pămintului, ,,Cosmos—814“ 
După cum relatează agenția 
TASS, el este destinat continu
ării explorării spațiului cosmic.

pregătirile pentru . „Săptămîna 
medicală balcanică" ce urmează 
să se desfășoare la Istanbul. 
Oaspetele român a fost primit 
de Zora Tomici, președintele Co
mitetului federal pentru sănă
tatea publică și ocrotirea socia
lă al R.S.F. Iugoslavia.

• POTRIVIT UNUI DECRET 
prezidențial, viitoarele alegeri 
generale din Indonezia vor avea 
loc la 2 mai 1977, informează 
agenția Antara.

• PROF. M.
ZEU, președinte 
secretar general 
dicale balcanice, 
biri la Belgrad cu reprezentanți

POPESCU-BU- 
de onoare și 

al Uniunii Me- 
a avut convor-

ITALIA : REUNIUNEA CONSI
LIULUI NAȚIONAL AL P.D.C.
Consiliul Național al Partidu

lui Democrat-Creștin de guver-
ai Uniunii asociațiilor medicale 
din Iugoslavia, in legătură

Telex ; Tn căutarea unei definiții 
— reportai TV de Aristide Buhoiu,

neu de vacanță. Mumfie — păpuși 
animate. 17.00 Telex. 17,05 Campio
natul mondial de hochei — grupa 
A : Polonia—S.U.A. Rezumat în
registrat de la Katowice. 17.35 
Pentru timpul dv. liber, vă reco
mandăm... 17.50 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto. 
18.90 Enciclopedie pentru tineret. 
18.25 Selecțfuni. de la prima edi
ție a festivalului interjudețean 
..Porțile de Fier — porțile cântecu
lui dunărean" — orșova 1976. 18.45 
Universitatea . TV. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Prima 
ediție a Festivalului clnteculuf 
muncitoresc, revoluționar și pa
triotic. Manifestare organizată de 
Consiliul Central al U.G.S.R. în 
colaborare*cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste. Uniunea 
compozitorilor șl Radiotelevlziunea 
Română. Prima seară de concurs
— muzică corală. Transmisiune 
directă de la Ateneul Rornân. 21.00 
Cadran economic mondial. 21.20 
Fără cuvinte. Volute. 21,30 Revista 
literar-artistică TV. Actualitatea
— Puterea și adevărul cinemato
grafiei noastre. 22,10 24 de ore.

Opera Română: BOEMA
ÎS: Teatrul de Operetă: OKLA
HOMA — ora 19.30; Teatrul Na
țional (Sala Mare): OAMENI ȘI 
ȘOARECI (pentru tineretul din 
construcții) — ora 19; (Sala Slu- 

' dio): A 12-A NOAPTE — ora
19.30: Teatrul de Comedie: MO- 
L1ERE LA TEATRUL DE COME
DIE — ora 15; TREI SURORI — 
ora 19.30: Teatrul ..Ion Creangă": 
POVEȘTILE DE AUR — ora 16; 
Teatrul Evreiesc de Stat: FIRUL 
DE AUR — ora 19,30; Teatrul 
Tănase1- " ’ “ '
CU PAIAȚE
Victoria): CAVALCADA
DIEI
MANIA POSTURILOR
VIAȚA E 
ora 19,30:

PROGRAMUL II

20.00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. în pauză J

„c.
(Sala Savoy): REVISTA 

ora 19,30; (Sala 
COME- 

_ora_ 193)0; Teatrul Mic: 
ora 15; 

CA UN VAGON? — 
Teatrul Giulești: 1N- 

TÎMPLĂRI MAI MULT SAU MAI 
PUTIN RIDICOLE — ora 15; 
...ESCU — ora 19.3d; Studioul 
I.A.T.C.: CINCI SERI — ora 19.30; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : PISICA DE UNA SINGURA 
— ora 10; (Sala Academia) : UN 
BĂIAT ISTEȚ ȘI UN REGE NA- 
TAFLEȚ — ora 10; Ansamblul 
„Rapsodia Română": ȚARA BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 16; 
Teatrul Național ‘ -- -
ROȘU ȘI BRUN 
Teatrul Dramatic 
R.P. Bulgaria) —

(Sala Mică): 
(prezentat de 

„Sofia" din 
ora 19,30.

i

ț
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• BRITANICII SE ACOMODEAZĂ GREU CU SISTEMUL ME
TRIC. Cu toate angajamentele luate în cadrul C.E.E. în Marea 
Britanie se întimpină mari dificultăți în adoptarea sistemului l 
metric, deși 19,5 a tost data limită prevăzută de guvern pentru J 
generalizarea sa. _ .......
să măsoare in mile, varzl. picioareȚ degete, galoane °și uncii? Ca 
urmare a eforturilor depuse de „Oficiul metrificării". o parte din 
firme au introdus sistemul, calculind în kilograme și grame in 
loc de livre și uncii, sau utillzind paralel ambele sisteme. Majo
ritatea magazinelor practică Insă exclusiv fie sistemul „imperial", 
fie pe cel nou. vinzătorii nu se mai înțeleg cu cumpărătorii, 
elevii (aflați in posesia secretelor noului sistem) cu părinții etc. 
• ZĂPADĂ IN S.AHARA ! Un strat dens de zăpadă a acoperit 
marți mari suprafețe ale regiunii Bechar. din sud-vestul Algeriei, 
situată in Sahara. Pentru prima dată în ultimele două decenii 
se ailă sub zăpadă nu numai munții Jebel Antar ci și dunele de 
nisip aflate la sud de aceștia. Meteorologii aoreciază că în zilele 
următoare va continua să ningă • VACCIN ÎMPOTRIVA MALA
RIEI ? Dr. Edelberto Cabrera, de la Universitatea din New 
Mexico, este de părere că un vaccin eficient împotriva malariei 
va fi realizat. Comunicarea făcută in cadrul lucrărilor celui de-al 
60-lea Congres anual al Federației societăților americane de bio
logie experimentală, la care participă peste 10 000 de cercetători 
are la bază experiențele efectuate de medicul american pe mai
muțele Rhesus. In prezent, peste 500 de milioane de oameni tră
iesc în zone in care mai bîntuie malaria, in India si unele state 
din sud-estul Asiei maladia cunoscind o nouă ofensivă datorită 
faptului că țînțarul transmițător. ca și parazitul bolii, au devenit 
rezistenți la substanțele tolosite pină acum • ATMOSFERA SO- 
LARA PULSEAZĂ. Cercetătorii francezi au descoperit o mișcare 
regulată de pulsație a atmosferei Soarelui, care ar putea repre
zenta o contribuție deosebită la teoriile de pină acum privind 
coroana solară — a anunțat Centrul national de cercetări spa
țiale. Fenomenul, reprezentat de o pulsație de ordinul a 1 000 
kilometri la fiecare 10—12 minute, a fost descoperit cu ajutorul 
unui telescop montat Ia bordul satelitului american „OSO-30". 
Ipoteze în legătură cu acest fenomen, ba chiar Indicii mai precise 
ale sale, au fost detectate și de un cercetător american în timpul 
unui zbor al avionului supersonic „Concorde", ca și prin obser
vații radioastronomice e SEXTUPLEȚI ÎN ANGLIA. O locuitoare 
din Newcastle, in virstâ de 30 de ani, a dat naștere miercuri 
unor sextupleți, a anunțat spitalul local. Copiii — trei băieți si 
trei fete — au fost plasați imediat în incubator • PANA DE 
CURENT ELECTRIC ÎN BAVARIA. Incendiul izbucnit într-o pă
dure de lingă Frankfurt pe Main a făcut să cadă mai multe 
linii de înaltă tensiune, provoctnd un scurt circuit și apoi ex
plozia unui transformator din apropiere de Kelsterbach. Ca 
urmare, timp de aproape două ore, întreaga Bavarie și cea 
mai mare parte a Austriei s-au aflat marți seara intr-o' pană 
totală de curent âlectric. Nu s-au produs însă accidente și nu 
au fost Înregistrate victime ca urmare a acestui „Black-out".

' « vxcvcx ZS.LSZ1-.O. c v acum uc guvein pentru z
i. Fără îndoială, englezii vor continua mult timp • I 
mile, yarzi. Dicioare. dese-e. «ainano ci nnniî ca ’ 
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SESIUNEA ADUNĂRII REPRE
ZENTANȚILOR POPORULUI DIN 

CAMBODGIA
în conformitate cu Constitu

ția țării, la prima sesiune a 
Adunării Reprezentanților Po
porului a Cambodgiei Demo
crate, formată după alegerile de 
la 20 martie, au fost alese, noile 
organe conducătoare de stat. 
După cum a anunțat 
radio Pnona Penh, 
acestei sesiuni a fost 
zidiul de Stat, 
Khieu Samphan, șeful statului. 
Funcțiile de prim-vicepreședinte 
și al doilea vicepreședinte au 
fost asumate de Sor Pohm și, 
respectiv, Nhim Ros.

Totodată, Nuon Chea a fost 
ales în funcția de președinte al 
Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Poporu
lui.

Prim-ministru al guvernului 
cambodgian a fost desemnat 
Pol Pot. Ieng Sary este vice- 
prim-ministru și ministrul afa
cerilor externe, Son Sen — 
viceprim-ministru și ministrul 
apărării naționale, iar Voro Vet 
— viceprim-ministru și ministru 
al economiei naționale.

Potrivit unui comunicat difu
zat de postul de radio Pnom 
Penh, Prezidiul de Stat l-a nu
mit pe Penn Nouth in funcția 
de consilier principal al Prezi
diului.

în

postul de 
in cadrul 
ales Pre- 
frunte cu

BUGET MODERAT AL S.U.A. PE 
EXERCIȚIUL FINANCIAR 1977
Senatul american a aprobat 

bugetul S.U.A. pe exercițiul fi
nanciar 1977. care începe la 1 
octombrie. La capitolul cheltu
ieli se prevăd 412,6 miliarde do
lari, sumă-re.cord, iar la capito
lul venituri — 362,4 miliarde do
lari. Deficitul bugetar se stabi
lește astfel la 50.2 miliarde do
lari.

în încercarea de a combate 
presiunile inflaționiste, Admini
strația propusese un buget mai 
moderat, alocînd la capitolul 
cheltuieli 395,2 miliarde dolari, 
iar la cel al veniturilor — 351,3 
miliarde dolari.

GREVĂ A CADRELOR DIDACTICE 
CANADIENE

Aproximativ 90 000 de cadre di
dactice din provincia canadiană 
Quebec au declanșat marți o 
grevă de 24 de ore, revendicînd 
ameliorarea sistemelor de sala
rizare, Acțiunea a avut Ioc in 
pofida unei măsuri legislative 
adoptate de parlamentul provin
cial. care privează temporar pe 
profesori de dreptul la grevă.
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