
PLENARA C. C. AL P. C. R
Marți, 2 noiembrie 1976, au 

început lucrările plenarei Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român.

Lucrările plenarei au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

Plenara a adoptat, în unanimi
tate, următoarea ordine de zi:

1. Programul de măsuri privind 
aplicarea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului și ale Congre
sului educației politice și al culturii 
socialiste în domeniul ideologic și 
culturii socialiste;

2. Propuneri privind îmbunată- 
firea unor prevederi ale Planului

național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a României, pe anul 
1977 ; Proiectul Bugetului de Stat 
pe același an;

3. Raportul cu privire la aprovi
zionarea populației pe anul 1976 și 
Programul privind aprovizionarea 
populației cu produse agroalimen- 
tare și bunuri industriale de con
sum pe trimestrul IV 1976 și se
mestrul 1 1977 ;

4. Măsuri cu privire la reducerea 
duratei săptămînii de lucru ;

5. Propuneri privind introdu
cerea unui nou sistem, simplificat, 
de impunere a retribuției, prin 
plata de către unitățile socialiste a

impozitului calculat la fondul total 
de retribuire, in locul impozitului 
actual calculat pe fiecare angajat;

6. Propuneri cu privire la des
ființarea impozitului pe veniturile 
agricole ale gospodăriilor populației 
și introducerea unui impozit fix pe 
hectar;

7. Probleme organizatorice.
La lucrările plenarei participă, 

ca invitați, prim-secretari ai comi
tetelor județene de partid, șefi și 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., cadre de conducere din mi
nistere, instituții 
nizații de masă, 
presei centrale.

—-—.........

Proletari din toate țările, uniți-

t

program al conștiinței

centrale și orga* 
redactori șefi ai

revoluționare

Programul partidului,

Indisolubil legata de trans
formarea economico-socialâ a 
țârii, transformarea conștiinței 
omului nu poate fi produsul in- 
tîmplârii, al spontaneității, ci 
rodul unui proces de durata, 
complex, cu larga perspectiva 
istorica, desfășurat pe baza u- 
nor preocupări perseverente în 
care viziunii științifice, unitare, 
materialist-dialectice și istorice, 
îi revine funcția de element ca
talizator în elaborarea cailor și 
mijloacelor practice de acțiune, 

în concepția partidului nostru, 
concepție permqnent conectata 
la imperativul soluționării pro
blemelor reale ale progresului 
neîntrerupt al patriei, activitatea 
dedicata modelării omului nou, 
constituirii valorilor moral-politi- 
ce specifice- conștiinței socia
liste, reprezintă unul din factorii 
esențiali ai transformării revolu
ționare a societății. Partidul Co
munist Român privește activitatea 
ideologică prin prisma marilor 
țeluri pe care ni le-am propus 
pentru ridicarea nivelului de 
civilizație al țării, pentru creș
terea neîntreruptă a nivelului de 
trai al poporului, consîderînd-o 
drept o pîrghie decisivă în ma
terializarea lor. lată de ce, par

tidul nostru acordă o stăruitoa
re și profundă atenție perfec
ționării neîncetate a acestui do
meniu, în concordanță cu exi
gențele mereu sporite impuse de 
sarcinile dezvoltării economico- 
sociale a țării, sarcini izvorîte 
din înfăptuirea Programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

„Noi considerăm și am consi
derat întotdeauna — subliniază 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
- câ menirea istorica a socia
lismului este nu numai de a eli
bera omul de asuprire și exploa
tare, de a asigura bunăstarea 
lui materială, ci de a făuri o 
civilizație spirituală superioară, 
care nu se poate realiza decit 
prin formarea unui om nou, cu 
o înaltă conștiință și pregătire 
culturală șî profesională, cu un 
profil moral-politic înaintat". 
Consecvent acestei poziții de 
principiu, partidul nostru a 
desfășurat și desfășoară o 
susținută și laborioasă acti
vitate în cadrul căreia preo
cupările pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a societății 
se împletesc organic și armonios 
cu preocupările de ordin ideo-

logic privind dezvoltarec con
științei socialiste a întregului 
popor.

îndeosebi, odată cu progra
mul ideologic elaborat de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971, procesul educativ 
s-a ridicat pe o treaptă superi
oară, cei cinci ani care au tre
cut de Ia acest eveniment major

TRAIAN GÂNJU
(Continuare în pagina a Ill-a)
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în ziua de 2 noiembrie 1976, 
la Palatul Republicii a avut loc 
ședința Consiliului de St^t, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Au luat parte, ca invitați, mi- 
miștri,; alți conducători de’ or
gane centrale, președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

In cadrul ședinței, Consiliul 
de Stat a dezbătut și adoptat : 
Decretul privind aprobarea Sta
tutului disciplinar al personalu
lui din unitățile de transpor
turi ; Decretul privind aproba
rea Statutului disciplinar al 
personalului din unitățile de 
poștă și telecomunicații ; De
cretul privind comitetele cetă
țenești de părinți și consiliile 
comitetelor cetățenești de pă
rinți ; Decretul privind textele 
pentru cererile de brevete de 
invenții și pentru brevetele de 
invenții acordate.

Pentru a se asigura o partici
pare mai largă a cetățenilor la 
înfăptuirea legalității și la edu
carea socialistă a maselor, Con
siliul de Stat a dezbătut și a- 
doptat Decretul pentru modifi
carea Legii nr. 59/1968 privind 
comisiile de judecată, prin care

se realizează extinderea compe
tenței acestor organe obștești 
ide judecată în soluționarea unor 
cauze.

I De asemenea, în realizarea 
principiului potrivit căruia com
petența generală dfe soluționare 
a cauzelor penale și civile re
vine, în primă instanță, judecă
toriilor, Consiliul de Stat a a- 
doptat Decretul pentru modifi
carea unor prevederi din Codul 
de procedură penală, Codul de 
procedură civilă, precum și din 
Codul penal prin care soluțio
narea unor fapte penale și civile, 
care nu prezintă o complexi
tate deosebită, trece din com
petența tribunalelor județene 
în competența judecătoriilor.

Consiliul de Stat a adoptat 
decrete de ratificare a urmă
toarelor tratate internaționale : 
Acordul pe termen lung de co
laborare economică, industrială 
și. tehnică dintre Republica So
cialistă România și Uniunea 
Economică Belgo-Luxembur- 
gheză, semnat la București, la 
27 mai 1976 ; Acordul dintre 
Republica Socialistă România 
și ^-nublica Arabă Egipt pri
vind promovarea și garantarea 
reciprocă a investițiilor de ca
pital și a Protocolului la acest 
acord, semnate la Cairo, la 10

mai 1976 ; Convenția dintre Rl 
publica Socialistă România I 
Regatul Belgiei privind asiste! 
ța juridică în materie civilă I 
comercială, semnată la Buc! 
rești, la 3 octombrie 1975 ; A 
cordul suplimentar la Acorda 
din 29 iunie 1973 dintre Repil 
blica Socialistă România și Rd 
publica Federală Germania prl 
vind asigurările sociale, semn! 
la Bonn, la 8 iulie 1976 ; Protd 
colul dintre Republica Socialisl 
România și Republica Gabonea 
privind participarea la Societa 
tea Minelor de Fier Mekambd 
Somifer din Republica Gabonfl 
ză, semnat la București, la I 
decembrie 1975. Totodată, Cod 
siliul de Stat a hotărît aderare] 
Republicii Socialiste Români 
la Acordul privind adoptarea d 
condiții uniforme de omologad 
șl recunoașterea reciprocă 
omologării echipamentelor ș 
pieselor vehiculelor cu motoj 
încheiat la Geneva, la 20 marții 
1958.

Toate decretele menționate ai 
fost, 
rabil 
tate 
nale,
llul Legislativ.

în continuare, Consiliul d< 
Stat a- rezolvat unele probleme 
ale activității curente.

în prealabil, avizate favo 
de comisiile de speciali] 

ale Marii Adunări Națio] 
precum și de către Consi]

Acțiuni ferme, efort susținut9

pentru finalizarea cu succes a primului an
al cincinalului revoluției tehnico-știintifice
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. INDUSTRIE
• PLANUL - EXEMPLAR ÎNDEPLINIT LA FIE

CARE PRODUS Șl SORTIMENT

Livrarea la timp a tuturor utilajelor, o sarcină 
a colectivului, dar și a unităților colaboratoare

• CUM FINALIZAȚI INVESTIȚIILE ACESTUI 
AN, CUM PREGĂTIȚI INVESTIȚIILE ANULUI 
VIITOR ?
Prin măsurile întreprinse, indiferent de 
starea vremii, ritmul de execuție în continuă 
creștere

Pe șantierul Combinatului de Îngrășăminte chimice Bacău

In pagina a lll-a

Județul

PRAHOVA

Un nou șantier
de muncă
patriotică
al tineretului

„Muncim să ne construim 
propriul loc de muncă“

Ședința de lucru 
a Camerei legislative 
a consiliilor populare
Marți, 2 noiembrie, a avut loc, 

în Capitală, ședința de lucru a 
Camerei legislative a consiliilor 
populare, organ permanent cu 
caracter deliberativ, în compo- 

totalitatea 
ai comite - 
consiliilor 

al munici-

nența căruia intră 
deputaților, membri 
telor executive ale 
populare județene și 
piului București.

La lucrări au luat parte to
varășii Emil Bobu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Vasile Patilineț, Mihai Mari
nescu și Angelo Miculescu, vi- 
ceprim-miniștri, alți membri ai 
guvernului, cadre din conduce
rea unor ministere, instituții 
centrale și organizații de masă.

Camera legislativă a aprobat 
în unanimitate Regulamentul 
de funcționare, care asigură ca
drul adecvat desfășurării de
mocratice a lucrărilor, partici
parea tuturor membrilor (Continuare In pag. a ll-a)

Pe ogoare, participarea exemplară la muncă a tuturor 
cooperatorilor și mecanizatorilor, a zecilor de mii 

de tineri de la orașe și sate, să asigure

ie' r ' ■ , iMnr
*

dezbaterea problemelor ?i a- 
doptarea unor soluții care să 
ducă la îmbunătățirea activită
ții pe plan local.

Elaborat pe baza indicațiilor 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu^ 
cu privire la locul și rolul Ca
merei legislative a consiliilor 
populare în sistemul . organelor 
statului nostru, Regulamentul a 
fost definitivat pe baza obser
vațiilor și propunerilor primite 
din partea comitetelor executi
ve între cele două ședințe de 
lucru.

A fost ales apoi, pentru un 
an, Biroul camerei, alcătuit- din 
tovarășii Ion Dincă, președin
tele Consiliului popular al mu
nicipiului București — pre
ședintele camerei, Ferdinand 
Nagy, președintele Consiliului

încheierea vizitei

Marți, 2 noiembrie 1976. Pe 
platforma industrială din zona 
de sud a municipiului Ploiești, 
în vecinătatea unor mari unități 
economice, a răsunat ieri „Hei- 
rup"-ul brigadierilor șantierului 
județean de muncă patriotică 
reuniți în primul careu, de inau
gurare a lucrărilor unui obiectiv 
economic ce se va adăuga acestei 
puternice zone industriale.

Sînt prezenți aici, la deschi
derea festivă a noului șantier de 
muncă patriotică, sute de tineri, 
muncitori, elevi și studenți, ani
mați de hotărirea de a munci 
exemplar, cu dăruire și elan ti
neresc pentru înfăptuirea sarci
nilor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului. „Muncim 
să ne construim propriul loc de 
muncă44 — sub această deviză, 
sute de tineri prahoveni, mobi
lizați de organizația U.T.C., răs
pund chemării secretarului ge
neral al partidului de a fi pre
zenți peste tot unde se ridică 
noile obiective economice ale a- 
cestui cincinal.

Un început de drum la capă
tul căruia angajamentul de a 
realiza lucrări de construcții- 
montaj și instalații dovedind o 
înaltă capacitate profesională o- 
bligă la muncă entuziastă, la o 
perfectă organizare. „Ce poate fi 
mai frumos decit să lucrezi in-

îndeplinite și depășite. Volumul 
mare, de lucrări va fi executat, 
firește, în timpul liber. Zilnic, 
pe șantier, vor fi prezenți circa 
100 de brigadieri. Alexandru 
Bănică, președintele Consiliului 
tineret muncitoresc al Comite
tului municipal U.T.C. Ploiești, 
comandantul șantierului, ne-a 
declarat că noul șantier consti
tuie o școală a muncii atît pen
tru tinerii brigadieri, cit și pen
tru activiștii comitetului jude- 
țean și municipal U.T.C. în a- 

--------- _ _____ _-- „ ceastă idee, întreaga activitate 
ducției viitoarei întreprinderi,să va fi condusă, prin rotație, de 
----_________________ toți activiștii organizației de 

tineret. Inginerul Ion Cord, di
rectorul Grupului de șantiere al 
I.C.I.M. Brașov. antreprenorul 
general al investiției, prezent pe 
șantier, spunea că participarea 
tinerilor brigadieri la construirea 
noului obiectiv economic consti
tuie o garanție a terminării lu
crărilor la termenele prevăzute 
in graficele de execuție, reali- 
zindu-se totodată importante 
economii de manoperă.

Așadar, incepind de ieri, la 
Ploiești un nou șantier de mun
că patriotică în cadrul căruia ti
nerii prahoveni, muncitori, elevi 
și studenți vor dobîndi un plus 
de maturitate, de bărbăție și în
țelegere majoră a propriilor 
răspunderi.

DAN VASILESCU 
Foto : O. PLECAN

tr-o întreprindere la a cărei con
strucție ai participat efectiv, de 
la organizarea de șantier, pină la 
montajul mașinilor și utilajelor", 
mărturisesc emoționați elevii Li
ceului mecanic nr. 2. Ei și cei
lalți colegi ai lor din școlile și 
liceele județului sînt animați de 
o dorință firească, aceea de a fi 
prezenți încă de pe acum la lu
crările de ridicare a noului o- 
biectiv ce va constitui viitorul 
lor loc de muncă. Este prevăzut 
ca elevii ce se vor califica în 
diversele meserii necesare pro-
participe efectiv la montajul uti- 
lăjelor pe care le vor deservi. In 
acest ' scop, deschiderea șantie
rului județean de muncă patrio
tică a coincis cu deschiderea 
cursurilor politehnicii muncito
rești pentru tineret în cadrul că
reia sînt organizate acțiuni de 
orientare școlară și profesională, 
cursuri de calificare in diverse 
meserii. de informare tehnică 
generală asupra mașinilor și uti
lajelor moderne ce vor intra 
dotarea noului obiectiv.

Entuziasmul și hotărirea 
care se pornește la drum în 
ceastă nouă competiție a muncii 
constituie pentru fiecare tînăr 
brigadier un imbold de a de
pune toate eforturile pentru ca 
angajamentele asumate să fie

în
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Strîngerea grabnică, pînă la ultimul bob, 
a porumbului, a tuturor roadelor cîmpului

O privire asupra situației ope
rative întocmite la 1 noiembrie 
de către Direcția generală pen
tru agricultură și industrie ali
mentară a județului Mureș ofe
ră imaginea efortului depus de 
mecanizatori și cooperatori, de 
zecile de mii de tineri elevi, 
studenți, personal TESA din nu
meroasele întreprinderi pentru 
strîngerea grabnică, pînă la ul
timul bob, a 
gătirea celei 
mai apar în .
tivă unele culturi ca legume și 
fructe, cartofi, tutun, ceea ce 
înseamnă că recoltarea lor, prac
tic, s-a încheiat. Sută la sută 
este procentul rubricii realizări 
și în dreptul semănatului griu
lui, recoltatul sfeclei de zahăr 
și strugurilor. Numai în cursul 
săptămînii trecute s-au recoltat 
peste 12 000 hectare cultivate cu 
porumb, peste 2 000 hectare cui-

recoltei și pre- 
viitoare. Nu 

situația opera-

tivate cu sfecla de zahăr, peste 
5 000 tone fructe, ș-au semănat 
cu grîu în jur de 15 000 hectare. 
Cu toate aceste realizări volu
mul de lucrări ce trebuie efec
tuat, fără întîrzieri, rămîne im
presionant. La nivel de județ 
mai sînt de recoltat peste 35 000 
hectare cu porumb și de trans
portat mai mult de 40 000 tone 
de sfeclă de zahăr.

. ,.Toate forțele umane și me
canice din raza consiliului in- 
tercooperatist Band, ne declară 
tovarășul Vasile Lazăr, secreta
rul comitetului de partid de Ia 
S.M.A., sînt concentrate la trans
portul sfeclei de zahăr din cîmp, 
la recoltatul porumbului. Astăzi, 
in cooperativele agricole Band, 
Fînace, Mădărași, Oroi, Grebe- 
niș,, lucrează 57 mașini și re
morci, 44 de atelaje la' trans
portul sfeclei de zahăr, iar la 
culesul porumbului sînt mobi
lizați peste 2 500 cooperatori, lu-

crători din unitățile economice 
și instituțiile comunei/4

Aflăm că aici mai trebuie 
transportate spre centrul de pre
luare aproape 3 000 tone de sfe
clă. Cele mai mari cantități sînt 
la C.A.P. Band, 1 800 tone și la 
C.A.P. Grebeniș, 600 tone. Trans
portul a fost îngreunat din lip
sa spațiului de depozitare a 
centrului de preluare din loca
litate. La intervenția comitetu
lui comunal de partid s-a des
chis un centru de preluare în 
comuna Mădărași, ajungîndu-se 
astfel la un ritm zilnic de 
transport de 1 000 tone, ceea ce 
înseamnă că în trei zile aceas
tă importantă lucrare se va în
cheia în toate unitățile din raza 
consiliului intercooperatist.

Cinci sute tone de sfeclă mai 
sînt în * grămezi pe cîmp, la 
C.A.P. Sîntana de Mureș. Trans
portul lor se asigură cu 11 au
tocamioane. Alte patru camioa-

ne cară porumbul în hambare. 
La recoltatul și sortatul porum
bului lucrează 300 cooperatori.

La C.A.P. Livezeni sfecla a 
fost transportată de pe întrea
ga suprafață cultivată. Forțele 
cooperatorilor sînt concentrate 
acum la culesul porumbului. 
In ajutorul lor sînt prezenți 200 
de oameni, personal TESA de 
la institutul pedagogic, Centro- 
far, ADAS din Tg. Mureș. Cu
leg porumbul, taie coceni, eli
berează terenul.

— Se lucrează cu mult simț 
de răspundere, apreciază tova
rășul Anton Fekete, inginerul 
șef al C.A.P. Locul rămîne cu
rat în fiecare seară, astfel că a 
doua zi pot intra tractoarele la 
arat.

MIRCEA BORDA
(Continuarea raidului nostru 

in pag. a 3-a)

In țara noastră 
a delegației Uniunii 

Tineretului Vietnamez 
din R. S. Vietnam

s-a încheiat vizita, în țara 
noastră, la invitația C.C. âl 
U.T.C., a delegației Uniunii-Ti
neretului Vietnamez (U.T.V.), 
condusă de Vu Quang, prim- 
secretar al C.C. al U.T.V.

în cursul zilei de luni, dele
gația U.T.V. s-a întflnif-.cji; to
varășul'ion .Traian ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
cu. cadre ale U.T.C. și 
u.A.S.C.R. într-o atmosferă- 
caldă, tovărășească, s-a reali
zat un schimb de informații 
și experiență cu privire la ac
tivitatea organizațiilor de tine
ret din cele două țări. Oaspe
ților le-au fost înfățișate preo
cupările Uniunii Tineretului 
Comunist privind antrenarea 
tineretului la înfăptuirea hotă
rîrilor celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., a Programului 
partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a Româ
niei spre: comuiîisrh. Adresînd 
calde mulțumiri partidului, po
porului și tineretului româil 
pentru sprijinul'.activ acordat, 
de-a lungul anilor, cauzei re
voluționare a poporului și’ ti
neretului vietnamez, delegația 
vietnameză a prezentat sarci
nile care stau în. fața tinerei 
generații din R.s. Vietnam, în 
opera de • reconstrucție pașnică 
a țării. de edificare a unui 
Vietnam liber, > socialist'' și 
prosper. Au fost abordate une
le aspecte ale-* mișcării inter
naționale de tineret și studenți, 
precum și căile de dezvolta
re, în continuare, a relațiilor 
de prietenie și colaborare fră
țească dintre Uniunea Tinere
tului Comunist și Uniunea Ti
neretului Vietnamez, dintre ti
neretul român și tineretul 
vietnamez.

în aceeași zi, membrii dele
gației Uniunii Tineretului Viet
namez au avut convorbiri la 
Consiliul Național al Organi-’ 
zației Pionierilor, s-au întîlnit 
cu tineri și cadre ale U.T.C. 
de la întreprinderea de mașini 
grele, cu studenți și cadre ale 
A.S.C. de Ta'Institutul Politeh
nic din i București.

Marți dimineața, delegația 
Uniunii Tineretului Vietnamez 
a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional București-otopeni, 
membrii delegației au fost sa
lutați de tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., de membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C.

A fost de față Lam Van Luu, 
ambasadorul R.S. Vietnam la 
București.
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TELEGRAME

Sârbitorirsa unei noi anlveniri a doblndirll Independenței 
lublldl Panama lml oferi plăcutul prilej de a vi adresa. In 
nele guvernului romJn el al meu personal, calde felicitări el cele 
I bune urări de bunăstare ei fericire personali.

NICOLAE CEAUȘESCU

CRONICA U.T.C

Manifestări prilejuite de cea de-a 59 a 

aniiersare a Marii Rewlutii Socialiste

DECRET PREZIDENȚIAL
privind unele eliberări și numiri in funcții

Ședința de lucru a Camerei legislative 
a consiliilor populare

Tineri în uniforme albastre
„Jur să mă pregătesc temeinic pentru muncă 

fi viată, pentru apărarea patriei"

Premii de prestigiu 
pentru copiii din România

Noua promoție de medici 
s-a prezentat la posturi

Trofeul „Per ludos fratemitas“
conferit Nadiei Comăneci

meridian
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PROGRAMUL PARTIDULUI,
PROGRAM AL CONȘTIINȚEI 

r ÎN INDUSTRIE | PLANUL 
exemplar îndeplinit la fiecare produs și sortiment!

REVOLUȚIONARE

Un tineret format 
prin muncă, 
pentru muncă

Cum finalizați investițiile acestui an, 
cum pregătiți investițiile anului viitor?H Prin măsurile întreprinse, 

indiferent de starea vremii

RITMUL DE EXECUȚIE 
ÎN CONTINUĂ CREȘTERE

Gîndire politică mFytaHt'cULTURjn 

Flux continuu 
la recoltat, 
transport 
și depozitat



Lovitură de stat în Burundi
• Puterea a fost preluată de un grup de ofițeri, 
Condus de locotenent-colonelul Nel Bagaia • Des
tituirea șefului statului ți revocarea guvernului • 
Interdicții de circulație în toate orașele țârii 

in timpul nopții

„Scînteia 
tineretului"

\Jie sol

i

DE EDUCAȚIE IN MEXIC
• IN LOCALITATEA

Problema rhodesiană

Intilnire 
informativă 
la Geneva

Hotăriri vizind 
stăvilirea violenței 

in Ulster

ui „Kremikorți 
d< Sofia, unul 

obiactiva ala 
rglai bulgara 

încheierea lucrărilor Congresului 
Partidului Socialist Portughez

Mario Soares a primit 
pe reprezentantul P. C. R 

ralluin'partlduli“Crso-
PortusaUa, primul

Pesimism privind 
situația din Cipru

«1 ImplicT»
le de miniștri, vlcemlnlslri pa

Pentru măsuri hotărîte 
în domeniul dezarmării

Intervenția reprezentantului român in Comitetul 
pentru problemele politice ți de securitate 

al Adunării Generale a O.N.U.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

Colecție de colibri

pentru timpul dumneavoastră liber


