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plomația britanică în fața unor 
probleme delicate (pag IV-a).
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Lucrările sesiunii Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. (pag.

LA SFIRȘIT
DE TRIMESTRU In toate întreprinderile
planul îndeplinit exemplar!
In regiunea Brașov... întrecerea constructorilor

STRÎNS UNIȚI /

ÎN JURUL PARTIDULUI

ceilalți oameni ai 
exprimă atașamen- 
față de partid, ho- 

munci, strîns uniți în 
partidului, pentru în- 

lui înțelepte, de

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Pînă ieri, întreprinderea de prefa
bricate și Uzina de reparații din 
Brașov, Fabrica de geamuri din Me
diaș, Fabrica de zahăr Bod, Antrepo
zitul frigorific din,Sibiu și Fabrica 
de îngrășăminte azotoase din cadrul 
Combinatului chimic — orașul Vic
toria" 7j-3u îndeplinit planul pro
ducției globale și marfă pe trimestrul 
I al acestui an. Acest rezultat se 
datorește aplicării unor tehnologii 
perfecționate, sporirii indicilor de u- 
tilizare a agregatelor și instalațiilor,

ridicării calificării muncitorilor. 
La întreprinderile din regiune s-au 
realizat peste plan tractoare și auto
camioane, rulmenți, motoare e- 
iectrice, utilaj minier, geam tras, 
îngrășăminte chimice, materiale de 
construcții, zahăr, stofe și altele, în 
valoare de peste 75 milioane lei.

Pe ansamblul industriei regiunii 
Brașov s-au obținut economii la con
sumurile specifice de 160 tone 
oțel, 175 tone fontă, 450 tone cocs, 
cantități însemnate de metale nefe
roase, cherestea, ciment.

de mașini agricole

...și in regiu nea Oltenia
„Scînteii"). — • mestrial și alte colective din regiu

nea Oltenia. Minerii din Rovinari 
martie a fost 

extrasă peste prevederile primelor 
3 luni cea de-a 4 000-a tonă de căr
bune. Pe lista întreprinderilor care 
și-au realizat planul de producție 
pe primul trimestru la principalii 
indicatori se înscriu și întreprinde
rile forestiere din Turnu Severin și 
Craiova, Fabrica de oxigen 
Tîrgu Jiu.

CRAIOVA (coresp. 
întreprinderea de foraj Craiova a 
fost distinsă de 3 ori cu diploma și , au raportat că la 25 
Steagul roșu de întreprindere frun
tașă pe ramură în întrecerea socia
listă. în acest an, colectivul de son
dori craioveni a pregătit din vreme 
toate condițiile tehnico-organizatori- 
ce în vederea îndeplinirii sarcinilor 
sporite de producție. Ca urmare, 
planul pe primul trimestru a fost 
realizat înainte de termen. Sondorii 
de aici au depășit viteza de foraj 
planificată cu mai mult de 24 la 
sută și au sporit în același timp 
productivitatea muncii cu peste 20 
Ia sută față de plan. Economiile la 
prețul de cost se ridică în numai 
primele 2 luni ale anului la aproa
pe un milion lei.

Alături dc sondori și-au îndepli
nit înainte de termen planul tri-

Cine vizitează uzina constructoare 
de mașini agricole de pe malul 
Dîmboviței — „Semănătoarea" — are 
de adăugat, la cronica întrecerii 
pentru realizarea planului și anga
jamentelor socialiste, nume și fapte 
noi, cu valoare de exemplu. Munca 
fără preget a oamenilor ei, concre
tizată în mașinile si utilajele care 
ies în fiux continuu de pe liniile de 
montaj, dovedește hotărîrea fermă a 
colectivului de a îndeplini, în spiri
tul celei mai înalte răspunderi, sar
cinile trasate de partid.

Hala de montare a combinei de 
siloz universală. Montorii conduși 
de Ion Tutunaru — cunoscuți în 
uzină ca oameni destoinici, cu ex
periență — se întrec cu cei din 
brigada lui Mihai Caradima. Deo
camdată, montorii lui Mihai Caradi
ma se mențin în frunte. în primele 
două luni ale anului și-au îndeplinit 
exemplar sarcinile de producție, iar 
pînă la 25 martie au realizat a- 
proape 90 la sută din planul lunar. 
Cu asemenea muncitori vrednici 
este explicabil de ce în atelier se 
montează în prezent 17—20 de com
bine pe zi, în loc de 14 cîte sînt

impor- 
Ni-

Cu 10 zile
mai devreme

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivul termocentralei „Steaua 
Roșie" din Fîntînele și-a realizat cu 
10 zile înainte de termen planul de 
producție pe primul trimestru al a- 
nului. Prin mai buna funcționare a 
agregatelor termocentrala a livrat 
în plus sistemului energetic națio
nal, de la începutul anului și pînă 
acum, 30 000 000 kWh energie elec
trică. Datorită menținerii cazanelor 
la parametrii optimi de exploatare, 
utilizării preîncălzitoarelor de joasă 
și de înaltă presiune, consumul spe
cific de combustibil a fost redus cu 
1 la sută față de plan. în întrecerea 
socialistă s-au evidențiat brigăzile a 
treia și a patra de exploatare.

planificate. O contribuție 
fantă aduc și sudorii conduși de 
colae Constantin și Ion Andrei.

Pe baza propunerilor făcute 
Tudor Pironea și Vasile Voicu 
aplicate, zilele acestea s-a obți
nut la debitarea unor piese cel mai 
mic consum specific de laminate. 
Brigăzile conduse de Ion Frîncu și 
Gheorghe Mărcuș, de la atelierul de 
forjă, prelucrează la cald zilnic zeci 
de tone de metal în plus. încă de la 
22 martie colectivul atelierului a în
deplinit planul pe primul trimestru.

Munca rodnică pentru o tot mai 
înaltă productivitate a muncii, pen
tru ridicarea nivelului calitativ al 
produselor, care se desfășoară în 
toate atelierele și secțiile uzinei, s-a 
materializat în cele 200 de semănă
tori pentru plante prăsitoare, 90 de 
cositori modernizate, 30 de combine 
pentru recoltat cereale, realizate 
peste plan în primele două luni ale 
anului. Activitatea desfășurată și 
în luna martie pentru realizarea sar
cinilor de producție de către fiecare 
muncitor, fiecare brigadă și secție, 
creează premisele ca întregul colec
tiv al uzinei să încheie primul trimes
tru al anului cu planul îndeplinit la 
toți indicatorii.

de
Și

Sever UTAN

Productivitate
sporită

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
Fabrica de azbocimeht din Oradea 
și-a îndeplinit plauuj pe primul tri
mestru al anului cu 9 zile mai devre
me, Ia toate sortimentele. Producti
vitatea muncii a sporit cu 12,53 la 
sută față de sarcina planificată, iar 
prețul de cost a fost redus simțitor. 
In comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de aici au produs mai 
mult cu 100 000 mp plăci pentru tur
nuri de răcire și 29 tone plăci de az
bociment.

i

Din întreaga țară sosesc, la Comi
tetul Central al partidului, nenumă
rate telegrame și scrisori de felici
tare ale comitetelor regionale, raio
nale și orășenești de partid, ale or
ganizațiilor de masă, colectivelor de 
întreprinderi, (Cooperativelor agricole 
de producție, instituțiilor de învă- 
țămint, știință și cultură în legătură 
cu alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de prim-secre
tar al Comitetului Central al P.M.R. 
și a tovarășului Chivu Stoica în 
funcția de președinte al Consiliului 
de Stat, O dată cu aceste felicitări, 
comuniștii și 
muncii își 
tul profund 
tărîrea de a 
jurul C.C. al
făptuirea politicii 
a-și consacra toate forțele luptei 
pentru înflorirea patriei socialiste, 
pentru cauza socialismului și a păcii.

„Acum, cînd întregul nostru po
por este profund îndurerat de 
încetarea din viață a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, a- 
vînd în față mereu exemplul său 
viu și luminos — scrie în. tele
grama sa Comitetul regional Bacău 
al P. M. R. — asigurăm Comitetul 
Central că noi, comuniștii din regiu
nea Bacău, vom strînge și mai mult 
rîndurile în jurul Comitetului Cen
tral, vom aplica cu consecvență și 
intransigență linia politică a partidu
lui, vom mobiliza organizațiile de 
partid, pe toți oamenii muncii pentru 
îndeplinirea tuturor sarcinilor trasa
te de Comătetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, pentru continua 
înflorire a Romîniei socialiste".

In telegrama sa Comitetul regio
nal de partid Oltenia se angajează 
să lupte pentru întărirea neîncetată 
a unității partidului, a disciplinei de 
partid, a muncii colective, fiind con
știent că prin aceasta își aduce con
tribuția la creșterea rolului condu
cător al partidului în opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste.

„Comitetul regional, întregul activ 
de partid, toți oamenii muncii ro- 
mîni, maghiari, germani din regiu
nea noastră — se spune în telegra
ma Comitetului regional de partid 
Brașov — ne exprimăm angajamen
tul solemn că nu vom precupeți 
nici un efort și, împreună cu întregul 
nostru popor, vom lupta cu devota
ment și abnegație pentru înfăp
tuirea politicii partidului de dezvol
tare continuă a industriei, agricul
turii, științei și culturii, pentru întă
rirea continuă a rînduTilor partidu
lui. pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste și creșterea necontenită a 
prestigiului ei internațional. Sub 
conducerea Comitetului Central ne 
vom îndeplini cu toată răspunderea 
sarcinile ce ne revin, dovedindu-ne 
și în viitor ostași de nădejde ai 
partidului nostru".

în scrisoarea sa Comitetul raional

P.M.R. Drăgășani, regiunea Argeș, 
arată că întreaga organizație de 
partid se angajează să muncească 
cu hotărîre și elan, să mobilizeze pe 
toți cei ce muncesc în vederea în
deplinirii și depășirii sarcinilor de 
plan în industrie și agricultură. 
„Campania agricolă de primăvară — 
glăsuiește scrisoarea — găsește pe 
toți muncitorii, tehnicienii, ingine
rii și țăranii cooperativelor agricole 
de. producție hotărîți să termine la 
timp și în cele mai bune condiții a- 
ceastă campanie, să muncească pen
tru a face ca ogoarele raionului să 
rodească din ce în ce mai bogat".

„Sîntem conștienți că importantele 
succese obținute de poporul nostru 
muncitor se datoresc conducerii clar
văzătoare a Comitetului Central al 
partidului — subliniază în scrisoa
rea sa biroul Comitetului raional de 
partid Tg. Secuiesc. în viitor oa
menii muncii din raion, strîns uniți 
în jurul partidului, își vor înzeci 
eforturile pentru a contribui la rea
lizarea mărețelor sarcini ale desă- 
vîrșirii construcției socialiste în 
scumpa noastră patrie".

în scrisoarea sa, Consiliul Central 
al Sindicatelor asigură partidul, Co
mitetul său Central, că sindicatele 
din țara noastră vor lupta cu hotărî
re și abnegație pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului, pen
tru continua întărire a unității și 
coeziunii de nezdruncinat a celor ce 
muncesc în jurul încercatei lor 
călăuze, Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn. Sindicatele, cea mai largă or
ganizație de masă a clasei muncitoa
re, se angajează în fața partidului 
că vor mobiliza tot mai activ oa
menii muncii în întrecerea socialistă 
pentru realizarea și depășirea planu
lui de stat, dezvoltarea economiei 
noastre naționale, înflorirea culturii 
și creșterea bunăstării celor ce mun
cesc, întărind legăturile cu masele, 
lărgind munca de educare a acestora.

„în acest an — scrie colectivul 
de constructori ai Hidrocentralei 
de pe Argeș — constructorii hi
drocentralei noastre, care de azi 
poartă numele tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, s-au angajat 
să termine betonarea barajului Vi- 
draru cu două luni mai devre
me, să excaveze în galeria de 
fugă 216 m liniari peste plan, să ter
mine construcția aducțiunii Topolog- 
Cumpăna cu 2 luni mai devreme. 
Asigurăm Comitetul Central
P.M.R. " că. tfansformind durerea în 
forță, vom munci cu abnegație și e- 
roism pentru depășirea acestor an
gajamente, pentru realizarea în ter
men a hidrocentralei".

în scrisoarea lor, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la uzinele 
„Tractorul" Brașov exprimă hotărî- 
rea de a-și strînge și mai mult 
rîndurile în jurul Comitetului Cen-

trai al partidului; ei se angajea
ză să întărească continuu renu- 
mele cîștigat de tractorul romînes» 
peste hotarele patriei, fabricînd trac
toare cu parametri la nivelul tehni
cii mondiale, să realizeze exemplar 
sarcinile de plan și angajamentele 
luate.

în numele țăranilor cooperatori 
din comuna Fîntîna-Mare, raionul 
Fălticeni, consiliul de conducere <4 
cooperativei. scrie în telegrama sa: 
„Ne angajăm că vom munci cu for
țe sporite pentru întărirea economi- 
co-organizatorică a cooperativei a- 
gricole de producție, pentru crește
rea producției agricole, în scopul ri
dicării continue a nivelului de trai, 
material și: cultural, al țărănimii 
cooperatiste, al întregului popor". x

De la Institutul pedagogic Brașov 
a venit următoarea telegramă : „Vă 
asigurăm că întregul nostru colec
tiv, strîns unit în jurul partidu
lui, al Comitetului său Central, 
își va înzeci eforturile pentru tra
ducerea în viață a politicii mar- 
xist-leniniste a partidului nostru. 
Ne angajăm să muncim neobo
sit pentru pregătirea temeinică a 
viitorilor profesori, chemați să mo
deleze generațiile tinere, pentru în
florirea științei și culturii în țara 
noastră. Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn !“.

O telegramă venită din înde
părtatul raion Săveni, regiunea Su
ceava, dă glas voinței organizației de 
partid, mecanizatorilor, inginerilor și 
funcționarilor din S.M.T. Dîngeni de 
a depune toate eforturile pentru rea
lizarea sarcinilor ce Ie revin din ho- 
tărîrile partidului și guvernului în. 
domeniul lor de activitate, de a 
munci fără preget pentru desăvîrși- 
rea construcției socialiste în patria 
noastră.

în telegrama trimisă de organiza
ția de bază P.M.R. și de conducerea 
Școlii medii nr. 1 din Pitești, se 
spune : „Ne angajăm să strîngem și 
mai mult rîndurile în jurul înțelep
tului și încercatului nostru partid, în 
frunte cu Comitetul său Central, să 
muncim fără preget pentru instrui
rea și educarea tinerei generații în 
spiritul marxism-leninismului, al 
dragostei nețărmurite față de partid 
și de patria noastră scumpă. Nu ne 
vom precupeți eforturile pentru a 
da patriei tineri cît mai bine pre
gătiți, capabili să devină specialiști 

al cu înaltă . calificare în uzine și pe 
vastele șantiere ale construcției so
cialiste cfin țara noastră".

Toate aceste telegrame și scrisori 
oglindesc hotărîrea oamenilor mun
cii, a întregului nostru popor de a 
urma neabătut politica partidului, 
verificată de viață, de a munci fără 
preget pentru a obține noi și noi 
realizări pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste.

TELEGRAMĂ

CELUI DE-AL XI-LEA CONGRES.
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN NORVEGIA

Secția aparataj pentru locomotive Diesel-electrice de la uzina „Eloctro- 
aparataj"-București. Echipa condusă de Matin Fundăneanu efectuează 

un ultim control la un lot de Inversoare
Foto : R. Costin

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează dele- 
gaților la cel de-al XI-lea Congres al P.C. din Norvegia un cald salut 
frățesc.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în întărirea partidului dv., în 
lupta pentru pace, democrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Delegația de partid și guvernamentală 
Sovieticea Uniuniiie

Semănatul la timp
condiție a recoltei bogate

O dată cu venirea primăverii, oa
menii muncii din agricultură au în
ceput lucrările în cîmp. Ei se stră
duiesc să facă la timp semănatul și 
îngrijirea culturilor pentru a folosi 
din plin condițiile bune pe care le 
avem de a spori producția agricolă 
în 1965.

Spre deosebire de ceilalți ani, pre
cipitațiile din toamnă și iarnă au 
creat în sol o rezervă mare de apă 
care, în condițiile unei agrotehnici 
adecvate, va asigura o dezvoltare 
bună a plantelor agricole și obține
rea unor recolte bogate. Există po- 
8. .ditatea ca lucrările agricole de 
primăvară să se facă la un nivel 
agrotehnic ridicat și în timpul op
tim prevăzut de știința agricolă. 
Parcul de tractoare și mașini agrico
le a sporit simțitor. în 1965 vor lu
cra pe ogoarele țării 81 500 tractoa
re, 66 000 semănători mecanice, care 
asigură un grad ridicat de mecani
zare atît la pregătirea terenului cît 
și la semănat. Reparațiile și reviziile 
la mașinile care au necesitat aseme
nea intervenții au fost făcute la 
timp. întregul utilaj a fost scos la 
cîmp. La toate acestea trebuie adău
gat faptul că pentru întreaga supra
față care se cultivă cu porumb, 
floațea-soarelui, sfeclă de zahăr și 
alte culturi mai importante s-au a- 
sigurat semințe din soiuri și hibrizi 
valoroși. Consiliile agricole, cu spri
jinul oamenilor de știință și al cer
cetătorilor de la stațiunile experi
mentale, au făcut o mai bună raio- 
nare a soiurilor, în funcție de condi
țiile naturale specifice. Industria 
produce cantități mai mari de îngră
șăminte chimice, care asigură ferti
lizarea unor suprafețe întinse. La

Nicolae GIOSAN
Prim-vicepreședinfe

Consiliului Superior al Agriculturii

cursurile învățămîntului agrozooten- 
nic, sute de mii de oameni ai muncii 
din agricultură și-au însușit cunoș
tințe noi cu privire la cele mai bune 
metode de lucrare a pămîntului.

De curînd au avut loc ședințe ple
nare lărgite ale consiliilor agricole 
regionale în care s-au discutat pe 
larg problemele legate de desfășura
rea în condiții bune a campaniei a- 
gricole de primăvară. La Lovrin, pe 
lingă membrii Consiliului agricol re
gional Banat, au participat la ședință 
toți inginerii agronomi din coopera
tivele agricole de producție. Aci, cer
cetători de la stațiunea experimenta
lă au arătat care este stadiul de 
getație al culturilor, ce trebuie 
treprins pentru buna lor
grijire, cum trebuie făcute 
sămînțările de primăvară,
fața inginerilor agronomi și

ve- 
în- 
în- 
în- 
In 

a
specialiștiloi’ de la consiliile agri
cole din regiunile Argeș și Hune
doara, oameni de știință de la Insti
tutul central de cercetări agricole, 
profesori universitari au făcut ex
puneri cu privire la metodele agro
tehnice avansate, legate strîns de 
condițiile naturale și tehnico-econo- 
mice din acest an agricol. In Do- 
brogea ori București și în alte părți, 
consiliile agricole au discutat temei
nic măsurile agrotehnice care tre
buie aplicate în campania agricolă 
de primăvară.

Am arătat că avem condiții bune

pentru 
te. Va 
măvară, să muncim în mod chibzuit 
pentru 
deplin 
mult cu cît 
tul de întîrziată.
tima 
din 
deși 
fost 
plin 
se însămînțeze în întregime mazărea 
și culturile furajere (trifoi, lucernă, 
borceag ș.a.), să se desfășoare din 
plin semănatul sfeclei de zahăr. Este 
adevărat că în regiunile din sudul 
și vestul țării în zilele mai însorite 
s-au semănat unele culturi din pri
ma urgență. Dar suprafețele însă- 
mînțate sînt mici. Situația ne obli
gă să muncim Intr-un mod mai or
ganizat, astfel ca volumul mare de 
lucrări necesar în această primăva
ră să poată fi terminat la timp și să 
fie de cea mai bună calitate. Experi
ența unităților agricole socialiste a 
demonstrat că cele mai bune re
zultate în desfășurarea lucrărilor a- 
gricoie se obțin atunci cînd există o 
bună organizare ă muncii și un plan 
de lucru întocmit pe baze reale. De
sigur, fiecare unitate agricolă și-a 
întocmit asemenea planuri. Dar au 
intervenit lucruri noi, determinate 
de desprimăvărarea tîrzie, ceea ce a 
cauzat aglomerarea lucrărilor. In a- 
semenea situații se impun revizui
rea planurilor de muncă și stabilirea 
unor măsuri concrete, eficiente, pen
tru executarea lucrărilor, prevăzm- 
du-se folosirea tuturor mijloacelor 
mecanizate cît și a celor proprii ale 
cooperativelor agricole de producție.

obținerea unor recolte boga- 
trebui însă ea acum, în pri-

a pune în valoare cît mai 
aceste condiții, cu atît mai 

primăvara este dșs- 
Ne găsim în ul- 

decadă a lunii martie și 
cauza precipitațiilor bogate, 
în ultimele zile timpul a 

frumos, nu s-a putut lucra din 
la cîmp. Pînă acum trebuiau să

Spre ce trebuie să ne îndreptăm în 
primul rînd eforturile ?

Una din cele mai importante sar
cini care stă în fața oamenilor mun
cii din agricultură este întreținerea 
ogoarelor de toamnă. După cum se 
știe, din vara și toamna anului tre
cut au fost executate arături pe o 
suprafață de peste 3 600 000 ha, care 
au fost fertilizate. în bună parte cu 
gunoi de grajd și îngrășăminte chi
mice. Acestea trebuie îngrijite și 
prelucrate în vederea semănatului, 
diferențiat după planta care se va 
cultiva, cu scopul de a păstra în 
pămînt apa acumulată din precipi
tații și pentru a pregăti un pat ger
minativ corespunzător fiecărei cul
turi. Dar mai există terenuri pe care 
nu s-au făcut ogoare de toamnă. 
Atenția conducerilor unităților de 
producție trebuie să fie îndreptată 
spre executarea arăturilor pe aceste 
terenuri. Cercetările științifice au 
demonstrat iar experiența practică 
a confirmat că cele mai mari re
colte se obțin atunci cînd terenul se 
ară cît mai devreme. Acolo unde 
solul nu a fost fertilizat în toamnă, 
să se aplice îngrășămintele chimice, 
o dată cu lucrarea de pregătire a 
terenului în vederea însămînțării.

A doua problemă importantă este 
executarea neîntîrziată a semăna
tului Ia mazăre, borceag, trifoi, lu
cerna și alte culturi furajere și a- 
poi la sfecla de zahăr. Din datele

(Continuare în pag. Il-a)

In Capitală

SCHIMBAREA UNOR
NUMERE DE TELEFOANE

Așa după cum s-a mai anunțat, 
din motive tehnice spre sfîrșitul lu
nii martie în rețeaua telefonică a 
Capitalei urma să aibă loc modifi
carea unor numere. în legătură cu 
acest fapt de la Direcția P.T.T.R. a 
orașului și regiunii București ni s-au 
comunicat următoarele amănunte.

începînd din ziua de 27 martie, 
după orele 18, toate numerele pos
turilor telefonice din București care 
încep cu primele două cifre 25... se 
schimbă în 35..., cele cu 26... în 36..., 
cele cu 27... în 37..., cele cu 65... în 
75... Restul de 4 cifre care întregesc 
numărul de telefon nu se schimbă. 
Deoarece modificările sus menționa- j 
te au fost prevăzute din vreme, ele ! 
au fost efectuate în noua carte de j 
telefon din București. Nota anexă j 
difuzată pînă în prezent abonaților, 
odată cu furnizarea noii cărți de te- | 
lefon care cuprindea aceste modifi- , 
cări, iși pierde actualitatea.

în ziua de 25 martie, delegația de 
partid și guvernamentală a U.R.S.S., 
din care fac parte A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C. C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. condu
cătorul delegației, A. N. Șelepin, 
membru al Prezidiului C. C. al 
P.C.U.S., secretar al C. C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U. R. S. S., V. S. Tolsti
kov, membru al C. C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Leningrad al P.C.U.S., 
galin, membru al C.C. al 
ambasadorul U.R.S.S. în R. 
nă, a făcut o vizită la C.C.

Delegația a fost primită 
rășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol. Au luat parte tovarășii Va
sile Patilineț, membru al C.C. al

I. K. Je- 
P.C.U.S.,

P. Romî- 
al P.M.R. 
de tova-

P.M.R., și Andrei Păcuraru, membru 
supleant al C.C. al P.M.R.

Vizita s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească. După vizită a avut 
loc o masă tovărășească.

★
în aceeași zi, delegația sovietică în 

frunte cu A. I. Mikoian a făcut o vi
zită la Consiliul de Stat al R. P. Ro
mine și a transmis tovarășului Chivu 
Stoica felicitări în legătură cu alege
rea sa în funcția de președinte al 
Consiliului de Stat.

De asemenea, delegația sovietică 
a făcut o vizită la Consiliul de Mi
niștri al R. P. Romîne, unde a fost 
primită de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol și Ale
xandru Drăghici. Delegația a trans
mis felicitări tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer în legătură cu reale
gerea sa în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.R.

Delegația de partid și de stat a R.S.F. Iugoslavia
In ziua de 25 martie, delegația de 

partid și de stat a R.S.F. Iugoslavia, 
alcătuită din A. Rankovici, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I.. secretar al C.C. al U.C.I., vi
cepreședinte al R. S. F. Iugoslavia, 
conducătorul delegației, I. Goșniak, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I., membru al Vecei 
Executive Federale a R. S. F. Iu
goslavia, și A. Milatovici, ambasado-

Delegația de partid și guvernamentală a R.D. Vietnam
în ziua de 25 martie, delegația de 

partid și guvernamentală a R. D. 
Vietnam, alcătuită din Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte al Co
mitetului permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam, condu
cătorul delegației, Hoang Tu, amba
sadorul R. D. Vietnam în R. P. Ro- 
mînă, și Nguen Hong, director ad-

rul R.S.F. Iugoslavia în R. P. Romi- 
nă, a făcut o vizită la C. C. al P.M.R.

Delegația a fost primită de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Ion Gheorghe Maurer. A luat 
parte tovarășul Andrei Păcuraru, 
membru supleant al C.C. al P.M.R.

Vizita s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

în aceeași zi, I. Goșniak a făcut o 
vizită tovarășului Leontin Sălăjan.

TELEGRAMA

Maiestății Sale CONSTANTIN,
Regele Greciei

Cu ocazia sărbătorii 
să primească din partea 
mine și a mea felicitări 
prosperitatea poporului grec.

ATENA

naționale a Greciei, rog pe Majestatea Voastră 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Ro- 
sincere și urări pentru fericirea dv. și pentru

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat, 
al Republicii Populare Romîne

Delegații ale unor
în ziua de 25 martie, John Gol- 

lan, secretar general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie, a fă
cut o vizită la C.C. al P.M.R., unde 
a fost primit de tovarășii Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, Isac 
Martin, membru al C.C. al P.M.R.

în aceeași zi, Samuel Mikunis, 
secretar general al Partidului Co
munist din Izrael, a făcut o vizită

junct în Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam, a făcut o 
vizită la C.C. al P.M.R.

Delegația a fost primită de tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Chivu 
Stoica. Au luat parte tovarășii 
Alexa Augustin, membru al C.C. al 
P.M.R., și Andrei Păcuraru. mem
bru supleant al C.C. al P.M.R.

Vizita s-a desfășurat intr-o atmo
sferă prietenească.

partide comuniste
la C.C. al P.M.R., unde a fost pri
mit de tovarășii Gheorghe Apostol 
și Paul Niculescu-Mizil.

Gilbert Green, membru al Birou
lui Politic și al Secretariatului Na
țional al Partidului Comunist din 
S.U.A., a fost primit de tovarășii 
Leonte Răutu și Ilie Verdeț.

Vizitele s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească. (Agerpres)
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Cu ceamurile

de peste hotare spre combinat

Comunist

In cheiurile portului Foto : V. Hossu

joi, delegațiile 
funeraliile to- 
Gheorghiu-Dej

Vizite ale delegațiilor
în cursul zilei de 

care au participat la 
varășului Gheorghe 
au făcut vizite în țară.

Muzeul Doftana a fost vizitat de 
delegația de partid și guvernamen
tală a R. D. Vietnam, condusă de 
Hoang Van Hoan, de Martti Malm- 
berg, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Finlanda, secretar 
cu probleme organizatorice, de Ka- 
jita Shigeho, membru al Comitetu
lui Central al Partidului 
din Japonia.

Delegația de partid și 
mentală din Republica

guverna-
Populară 

Chineză, condusă de Ciu En-lai, a 
făcut o vizită în regiunea Ploiești 
la rafinăria și combinatul petro
chimic de la Brazi și muzeul Dof
tana.

Președintele Partidului Comunist 
din Austria, Johann Koplenig, a vi
zitat Complexul studențesc Gro
zăvești, sala Palatului Republicii 
Populare Romine, centrul Capitalei 
și noi cartiere de locuințe.

Delegația de partid și de stat a 
R.S.F. Iugoslavia, în frunte cu Alek
sandar Rankovici, a vizitat joi di
mineața sala Palatului R. P. Ro- 
mîne.

Delegația de partid și guverna
mentală a U.R.S.S., în frunte cu 
A. I. Mikoian. a vizitat artere și 
cartiere noi din Capitală : Calea 
Griviței, Bulevardul 1 Mai, Piața

Plecarea unor delegații
de peste hotare

joi au părăsit Capitala delegații de partid și de 
și reprezentanți ai unor șefi de state și guverne,

Gheorghe Gheorghiu-Dej :

în cursul zilei de 
stat, delegații de stat 
delegații ale unor partide comuniste și muncitorești frățești care au 
participat la funeraliile tovarășului

Armando Florez Ibarra, ambasado
rul Republicii Cuba în R. S. Ceho
slovacă, care a făcut parte din 
delegația de partid și guvernamen
tală din Cuba.

La plecare a 
rășii Valeriu 
Lăzărescu.

Delegația de
R. P. Bulgaria, în frunte cu Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria.

La plecare, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Leontin Sălăjan, Gheorghe Necula, 
Ghizela Vass, Corneliu Mănescu.

Delegația de partid și guverna
mentală din R.D. Germană, in frunte 
cu Hermann Matern, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Camerei Populare 
a R. D. Germane.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Avram Bunaciu, Alexandru Senco- 
vici, Ghizela Vass.

Delegația de partid și dc stat din 
R. S. Cehoslovacă, în frunte cu 
Jaromir Dolansky, membru al Prezi
diului C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

La plecare. delegația a fost condu
să de tovarășii ‘ ‘ -----
Janos Fazekaș,

Delegația de 
R. P. Albania, 
Marko, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania.

La plecare, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Alexandru 
Birlădeanu, Ștefan Voitec, Simion 
Bughici, Constantin Lăzărescu.

Delegația de partid și de stat din 
R. P. Polonă. în frunte cu Zenon 
Kliszko, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Alexandru Dră
ghici. Leontin Sălăjan, Ilie Verdeț, 
Gh. Gaston Marin, Mihai Suder.

Delegația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, a Consiliului Pre
zidențial și a Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc Ungar, în 
frunte cu Kallai Gyula, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Membrii delegației au fost con
duși la plecare de tovarășii Gheor
ghe Apostol. Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Vasilichi, Mihail Roșianu.

Delegația de partid și de stat din 
R. S. F. Iugoslavia, în frunte cu 
Alexăndar Rankovici, membru al 
Comitetului Executiv și secretar al 
C.C. al U.C.I., vicepreședinte al R.S.F. 
Iugoslavia.

La plecare, membrii delegației au 
fost conduși de 
Gheorghe Maurer, 
Corneliu Mănescu,

★
Ministrul de stat 

terne al Indiei, 
Menon, reprezentant special al gu
vernului Indiei, membru al delega
ției de stat a Republicii India.

La plecare a fost prezent Adrian
Dimitriu, ministrul justiției.

fost condus de tova- 
Novacu, Constantin

partid și de stat din

Alexandru Drăghici, 
de miniștri.
partid și de stat din 
în frunte cu Rita

tovarășii Ion 
Leontin Salăj an, 
Bujor Almășan.

al afacerilor ex- 
d-na Lakshmi N.

Gării și cvartalul de locuințe 
Drumul Taberei.

Delegația de partid și de stat a 
R. P. Mongole, în frunte cu Sono- 
mîn Luvsan, a vizitat Muzeul Dof
tana, orașul Ploiești, sala Palatului 
R. P. Romîne din București și noile 
cartiere din Capitală.

Delegația Partidului Comunist 
Francez în frunte cu Georges Mar- 
chais, membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P. C. Francez, 
a vizitat rafinăria Brazi, Uzi
nele constructoare de utilaj petro
lier „1 Mai" Ploiești, Institutul pe- 
tro-chimic Ploiești, Direcția de siste
matizări, arhitectură, proiectări con
strucții, cartierul Ploiești Nord și 
alte construcții noi din localitate.

Delegația Partidului Comunist 
Italian în frunte cu Arturo Columbi, 
membru al Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian, senator, precum și 
Domenico Cerevalo, membru al Di
recțiunii Naționale a Partidului So
cialist Italian al Unității Proletare, 
deputat în parlament, au vizitat 
instituții social-culturale din Capi
tală

Generalul Sher Aii Khan, amba
sadorul Pakistanului în R.S.F. Iu
goslavia, reprezentantul personal al 
președintelui și guvernului Pakis
tanului, a vizitat cartiere și com
plexe de locuințe și diferite con
strucții social-culturale din Capi
tală. •>

de Voi- 
sănătății

al pre

Comunist
Youssef

Delegația de stat a Iranului, în 
frunte cu dr. Nasser Yeganeh, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru de stat, reprezen
tantul personal al Majestății Sale 
Imperiale Șahinșahul Iranului.

La plecare, delegația a fost con
dusă de Gogu Radulescu, de mi
niștri.

Ministrul de stat fără portofoliu 
în guvernul grec, Pavlos Bardino- 
yannis, deputat de Creta, reprezen
tant al regelui Greciei, membru al 
delegației de stat a Greciei.

La plecare a fost condus 
nea Marinescu, ministrul 
și prevederilor sociale.

Reprezentantul personal 
ședintelui și guvernului Pakistanu
lui, generalul Sher Aii Khan, amba
sadorul Pakistanului în R.S.F. Iugo
slavia, membru al delegației de stat 
din Pakistan.

La plecare a fost condus de func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Reprezentantul președintelui Re
publicii Indonezia, amiralul R. Soe- 
bijakto, ambasadorul Indoneziei în 
R.S.F. Iugoslavia, membru al dele
gației de stat a Indoneziei.

La plecare a fost condus de func
ționari superiori din Ministerul A- 
făcerilor Externe.

Ambasadorul Cambodgiei în 
R.S.F. Iugoslavia, Hout Sam Ath, 
membru al delegației de stat a Cam
bodgiei.

La plecare au fost prezenți func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

★
Delegația Partidului 

din Liban, în frunte cu 
Helou.

La plecare, delegația a 
dusă de tovarășul Constantin Lăză
rescu și activiști de partid.

Delegația Partidului Muncii din 
Elveția : Etienne Lentilion, membru 
al Comitetului Director- al Parti
dului Muncii din Elveția, director 
al ziarului „Voix Ouvriere".

La plecare 
varășul Gogu 
de partid

Delegația 
din 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Germania.

La plecare a fost condus de to
varășii Emil Bodnaraș, Ghizela Vass 
și de activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist din 
Venezuela: Eduardo Gallegos Man- 
cera, membru al Biroului Politic și 
secretar cu probleme internaționale 
al C.C. al Partidului pomunist din 
Venezuela. Delegația Partidului 
Akel din Cipru : Andreas Fantis, 
secretar general adjunct al Parti
dului Akel.

La plecare, 
fost conduse 
culescu-Mizil 
partid.

Delegația Partidului Comunist
Marea Britanie : John Gollan, secre
tar general al P.C. din Marea Bri
tanie.

La plecare a fost condus de tova
rășii Ilie Verdeț, Isac Martin și 
Constantin Lăzărescu.

(Agerpres)

fost con-

au fost prezenți to- 
Rădulescu și activiști

Comunist
Niebergal,

Partidului
Germania : Otto

cele două delegații au 
de tovarășul Paul 

și de activiști
Ni- 

de

din

INTERVIUL NOSTRU

Concursul pentru elaborarea
de manuale școlare și metodici

După cum s-a mai anunțat, in vederea îmbunătățirii continue a 
manualelor, a metodicilor pentru predarea diferitelor discipline, pre
cum și a prezentării grafice a acestora. Ministerul învățămințului a 
instituit prin Editura didactică și pedagogică un concurs pentru_ ela
borarea unui număr de 63 de cărți școlare și metodici. In legătură 
cu acest concurs, redactorul ziarului nostru Al. Popescu a adresat 
cîteva întrebări tov. Emil Bildescu, directorul Editurii didactice și 
pedagogice.

constă noutatea concur-

rie a răspunde la între- 
vrea să remarc că

In ce 
sului ?
înainte 

bare aș 
metoda elaborării manualelor prin 
concurs are la noi o veche tradiție, 
încă la începutul secolului Spiru 
Haret propusese ca o parte din căr
țile didactice de curs primar să fie 
scoase la concurs. înțelegînd în
semnătatea acestei chemări, în a- 
nul 1908 George Coșbuc participă, 
în cadrul unui colectiv de profesori 
și învățători, Ia un concurs de ma
nuale școlare, elaborînd Abeceda
rul și cărți de citire pentru clasele 
II, III și IV, care au primit pre
miul I. Aceste lucrări au marcat 
un moment important în istoria 
învățămințului romînesc.

Astăzi, la îndemîna școlii noas
tre stau manuale valoroase prin 
conținutul și calitățile lor didactice. 
O parte dintre ele au fost relevate 
în cadrul concursurilor pe care e- 
ditura noastră le-a organizat suc
cesiv, în ultimii ani. Concursul re
cent anunțat aduce însă elemente 
noi, formulate pe baza experienței 
cîștigate. Noutatea concursului con
stă înainte de toate în faptul că 
profesorii și alți specialiști din în
treaga țară sînt invitați să partici
pe la redactarea unui mare număr 
de lucrări : 39 de manuaie și
24 de metodici de predare destina
te școlii generale de opt ani, învă- 
țămîntului profesional și tehnic și 
institutelor pedagogice de doi 
Spre deosebire de trecut, i 
nea se desfășoară în două etape. 
In prima se elaborează 
prospect sau macheta (în cazul ma
terialului ilustrativ), iar manuscri
sele și ilustrațiile definitive — în 
a doua. Acest sistem permite o în
drumare mai concretă și directă a 
concurenților care au reușit în eta
pa întîi. Nou este și faptul că pen
tru prima dată se anunță concurs 
la manuale pentru' învățămîntul 
profesional și tehnic.

Cei ce pornesc acum la elabora
rea unor noi cărți școlare au posi
bilitatea să valorifice pe scară 
largă învățămintele trase din ana-

i ani. 
acțiu-

planul

Filatura de lina pieptănată Bucu
rești, dezvoltată șt reutllatâ com
plet in ultimii ani, și-a sporit ca
pacitatea de produc|ie de peste 
4,5 ori. Ea livrează lire de lină și 
tip lină de calitate superioară 
pentru fabricarea tricotajelor, 
fotografie : muncitoare lucrind 

mașinile de dublat lină

în
la

de 
în

liza unor manuale, făcută 
numeroase cadre competente 
coloanele presei centrale și ale pu
blicațiilor de specialitate sau cu 
prilejul dezbaterilor organizate de 
societățile științifice ale cadrelor 
didactice. Ne gindim, în primul 
rînd, la sugestiile privind nivelul 
de accesibilitate și conținutul 
științific al manualelor. în ceea ce 
privește lucrările destinate învăță- 
mîntului profesional și tehnic vi
zăm îndeosebi propunerile menite 
să ajute la întărirea caracterului 
lor de instrument didactic, la 
oglindirea mai eficientă a marilor 
realizări ale industriei țării noas
tre și la prezentarea tehnicii noi 
folosite în diferitele ramuri ale 
economiei naționale. Firește, ca
drele didactice așteaptă ca autorii 
de metodici să le ofere cărți cu un 
nivel teoretic corespunzător, care 
să constituie un ajutor prețios în 
pregătirea zilnică a lecțiilor.

Ținînd seama de faptul că ilus
trația trebuie să concure alături de 
text la întărirea caracterului ih- 
structiv-educativ al manualelor, 
concursul a fost extins și asupra 
prezentării grafice. Sperăm 
lucrările prezentate vor fi 
măsură să educe gustul estetic 
elevilor.

Ce perfecționări s-au adus 
regulament ?

De data aceasta, pentru prezenta
rea proiectelor se acordă termene 
mult mai largi decît în trecut, va
riind între 11 și 14 luni. Astfel, par- 
ticipanțir au mai mult timp pentru 
a se documenta, a analiza în pro
funzime atit propria lor experiență 
cît și a altora în predarea discipli
nei respective și a o cristaliza în 
volumul pe care își propun să-l 
realizeze. Termenele au fost astfel 
stabilite incit să îngăduie prezența 
în concurs și a unor colective largi 
de cadre didactice, oameni de ști
ință, llterați etc. Ministerul învă- 
țămîntului a luat toate măsurile în 
vederea alcătuirii unor comisii care 
să asigure exigența și obiectivita
tea absolută în operațiile de ve- 

că 
în 
al

în

emanatul la timp

condiție recoltei bogate
(Urmare din pag. I-a)

încă mici. Iată de ce, în

centralizate la Consiliul Superior al 
Agriculturii rezultă că în regiunile 
Dobrogea, București, Crișana s-au 
semănat suprafețe însemnate de te
ren cu culturi din prima urgență. 
Dar realizările pe ansamblul țării, 
din cauza timpului umed și rece, 
sînt 
zilele care urmează, va trebui să se 
treacă cu toate forțele la lucru, în- 
sămînțînd în primul rînd porțiunile 
mai zvîntate. Să nu ne pierdem 
vremea așteptînd ca o tarla întreagă 
să fie bună de lucru. Trebuie să în
ceapă semănatul pe parcele mai 
mici, care se zvîntă mai repede, ceea 
ce va constitui un avans important 
pentru toate unitățile agricole so
cialiste. Procedîndu-se astfel, este 
necesar ca inginerii agronomi din 
cooperativele agricole și din gospo
dăriile de stat să cerceteze zi de zi 
starea terenului, să constate pe care 
porțiuni pot intra mașinile. La cul
turile din ptima urgență și mai ales 
la sfecla de zahăr, pentru a grăbi 
lucrările este indicat ca semănatul 
să se facă cu semănătorile trase de 
animale, care pot pătrunde și pe te
renurile mai puțin zvîntate. Cu cît 
sfecla de 
devreme, 
mai bine 
asigurînd

zahăr va fi semănată mai 
cu atit vor fi satisfăcute 

cerințele sale biologice, 
astfel o răsărire uniformă

rificare a manuscriselor prezen
tate. Aceste măsuri pornesc din 
dorința noastră de a antrena, în 
marea operă de elaborare a ma
nualelor școlare, cele mai valoroa
se cadre din toate regiunile țării.

Cum sînt stimulați concurența?
Premiile sînt mult majorate 

față de alți ani, ajungînd pînă la 
suma de 12 000 lei, plus dreptul de 
autor în cazul editării. Din parti
ciparea la concurs au avantaje nu 
numai acei cărora li se vor acorda 
premii sau mențiuni. Manuscrisele 
nereținute, dar care întrunesc o se
rie de calități, vor fi considerate 
de forurile în drept ca activitate 
științifică a autorilor lor în vede
rea obținerii gradelor didactice.

Sîntem convinși — a spus în în
cheiere interlocutorul nostru — 
că ne vom putea bucura de parti
ciparea la concurs a unui mare 
număr de slujitori ai învățămîntu- 
lui, științei și culturii care conside
ră ca o datorie patriotică să gene
ralizeze bogata lor experiență prin 
elaborarea de manuale școlare și 
metodici valoroase.

TEATRE • CINEMA» TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 

R. P, Romîne : Trubadurul (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa cir. 
cului (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : Inșir-te măr
gărite (orele 19.30), (sala Studio) : Intîl- 
nire cu îngerul (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie : Șeful sectorului suflete (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Nimic nu se pierde, dragul meu (orele
19.30),  (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 
A) : Dragă mincinosule (orele 16), Fii 
cuminte, Cristofor ! (orele 20). Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : Colombe 
(orele 19,30), (sala Studio) : 3.3.3. (orele
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R. : Paharul 
cu apă (orele 19,30). Teatrul ,,Barbu Dela- 
vrancea" (Sos. Ștefan cel Mare nr. 34) : 
Sera melodiilor (orele 20). Teatrul Mic 
(Str. C. Miile nr 16) : Doi pe un balan
soar (orele 19,30). Teatrul „Țăndărică" 
(sala din Str. Academiei nr. 18) : Eu șl 
materia moartă (orele 20,30). Teatrul sa- 
tiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Revista dragostei (orele 20), (sala Victo
ria) : Aventurile unei umbrele (orele 20). 
Circul de stat : Circus București (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Pădurea spînzu- 
raților — cinemascop (ambele serii): Sala 
Palatului R. P. Romîne (seria de bilete 
1287 — orele 19), Patria (10; 13,30; 17;
20,30),  București (9,30; 13; 16,30; 20).
Tovarășii : Republica (9,45; 12,15; 15,45: 
18,15; 20,45). Spărgătorul — cinemascop : 
Luceafărul (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30),  Grivița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Djura — cinemascop : Carpați (10; 
12,15; 16), Festival (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21). Soții în oraș : Capitol (9,15; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15). Mă iubește,

a
și în timp scurt, condiție de cea mai 
mare însemnătate pentru realizarea 
unor recolte mari la hectar. Obți
nerea unor recolte mari este hotă- 
rîtă și de folosirea unor semințe de 
cea mai bună calitate. Inginerii a- 
gronomi sînt chemați să vegheze 
să se pună în pămînt numai semințe 
cu o valoare culturală ridicată și 
tratate împotriva bolilor.

Semănăturile de toamnă se pre
zintă bine, avînd o densitate ridicată 
și o înfrățire corespunzătoare. Este 
rezultatul lucrărilor de bună cali
tate executate la semănat și al con
dițiilor agrometeorologice favorabile 
din timpul toamnei și iernii. Pen
tru a se obține însă o recoltă bogată 
este necesar ca lucrările de între
ținere să fie făcute cu cea mai mare 
atenție și în mod diferențiat după 
starea de vegetație a plantelor de 
pe fiecare tarla în parte. în multe 
locuri apa continuă să băltească pe 
semănături ca și pe alte terenuri. 
Acest lucru nu numai că întîrzie 
executarea lucrărilor de îngrijire, 
dar poate determina și asfixierea 
plantelor. Iată de ce scurgerea a- 
pelor de pe semănături trebuie să 
constituie o preocupare de seamă.

Aplicarea îngrășămintelor, grăpa- 
tul și tăvălugitul semănăturilor de 
toamnă sînt lucrări care hotărăsc 
în cea mai mare măsură obținerea 
unor recolte mari la hectar. Așa cum

Știri sportive
Campionatul categoriei 

la fotbal
A

cea 
cate-

Ieri au avut loc meciurile din 
de-a XV-a etapă a campionatului 
goriei A. Iată rezultatele : Rapid Bucu
rești—Dinamo Pitești 1—0 (0—0) ; Di
namo București—U.T. Arad 1—1
(1—1) ; Petrolul Ploiești—Progresul
1—0 (0—0) ; Știința Craiova—Crișul
3—1 (1—0) ; Minerul Baia Mare— 
Steaua 2—1 (2—0) ; Farul Constanța— 
Știința Cluj 2—1 (0—1) ; Steagul roșu 
Brașov—C.S.M.S. 1—0 (0—0). Pe pri
mele trei locuri în clasament se află, în 
ordine : Dinamo București (22 puncte), 
Steaua și Rapid (cu cite 20 puncte).

Duminică se dispută etapa a XVI-a. 
Cele șapte partide vor avea loc la : 
București (cuplaj pe stadionul „23 Au
gust", de la ora 14) Rapid—Dinamo 
București și Steaua—Piogresul ; Craiova 
Știința—Știința Cluj : Constanța Farul— 
Steagul roșu Brașov ; Arad U.T.A.—Di
namo Pitești ; Iași C.S.M.S.—Minerul 
Baia Mare ; Oradea Crișul—Petrolul 
Ploiești.

A început returul 
campionatului categ. B

Primele partide ale returului campio
natului echipelor din categoria B, dis
putate tot ieri, s-au încheiat astfel :

Scria I : Poiana Cîmpina—Metalul

18.45: 20 45). Omul din 
(10; 12; 14: 16; 18,15;
cinemascop (ambele 
14; 18). Madame Sans-

nu mă iubește : Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Era noapte Ia Roma (ambele 
serii) : Central (10; 13; 16; 19). Legea și 
forța : Lumina (9,30 : 11.45; 14; 16,15; 18,30; 
21). Excelsior (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,45; 
21), Flacăra (14,30; 16,30; 18,30: 20 30), Mo
dern (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45: 21).
Musafiri eludați pe muntele de gheață : 
Union (15,30; 18; 20,30). 4 000 de trepte spre 
cer — Temelii de oțel — Prefață la un 
poem — Pretutindeni muncesc oameni — 
Inaugurarea lucrărilor de construcție a 
sistemului hidroenergetic și de navigație 
— Porțile de Fier : Timpuri Noi (10—15.15 
în continuare ; 17; " ““ "
fotografie : Doina
20,30).  Tudor — 
serii): Giulești (10; . . __
Gene — cinemascop : Feroviar (9,15; 11.30; 
13,45; 16,15; 18,45: 21,15). Roșu și negru 
(ambele serii) : înfrățirea între popoare 
(10,30; 16; 19.45). O stea cade din cer — 
cinemascop : Dacia (9; 11; 13: 15; 17; 19; 
21,15), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Progresul (15; 17; 19; 21), Arhiva secretă 
de pe Elba: Cultural (15.30; 18; 20,30). Mof
turi 1900 : Unirea (16. 18,15; 20.30). Zborul 
întrerupt : Buzeștl (16; 18; 20). Omul cu 
ricșa — cinemascop : Bucegi (10; 12; 16; 
18.15; 20,30). Nouă zile dintr-un an : Popu
lar (16; 18,15; 20,30). Fata cu părul cărunt: 
Arta (16; 18,15; 20,30). Acoperișul : Aurora 
(10,30; 12,15. 14; 16 15, 18,15; 20,30). Diavolul 
deșertului : Moșilor (15; 17; 19: 21). Hatari 
(ambele serii) : Cosmos (16; 19). Ghinio_ 
nistul : Viitorul (16; 18,15; 20,30). Ivailo : 
Colentina (16; 18; 20). Lunga noapte a lui 
’43 : Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21). Cel
mai mare spectacol : Volga (10; 14; 17; 20). 
Valurile Dunării : Floreasca (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Automati
zări in Industria petrolului șl chimiei (II)

arătat, grîul este, în majorita- 
cazurilor, bine dezvoltat. Apli-

s-a 
tea 
carea îngrășămintelor, îndeosebi a- 
colo unde plantele nu sînt bine în
frățite, le stimulează să pornească 
mai bine în vegetație și să se 
dezvolte uniform. Grăpatul trebuie 
să se aplice îndeosebi pe acele te
renuri unde densitatea plantelor 
este mai mare, iar terenul a prins 
crustă. Procedînd astfel, stratul de 
la suprafața pămîntului se afi
nează și se aerisește, se adună 
frunzele moarte și se previne dez
voltarea mucegaiurilor. Din contră, 
pe acele terenuri unde se constată 
dezrădăcinarea plantelor, se reco
mandă tăvălugirea prin care rădăci
nile plantelor vin în contact strîns 
cu solul. Sînt lucrări care trebuie 
aplicate cu mult discernămînt, pe 
baza cunoașterii situației reale de pe 
teren, sarcină pe care inginerii agro
nomi trebuie să o privească cu cea 
mai mare răspundere.

Bineînțeles, în această perioadă 
sînt de făcut și alte numeroase 
lucrări, spre care trebuie să-și în
drepte atenția oamenii muncii din a- 
gricultură și cadrele de specialiști. 
Este vorba de pregătirile care se fac 
în vederea cultivării legumelor, 
plantarea viței de vie și a pomilor 
fructiferi. Tot acum se pun bazele 
viitoarei recolte de furaje.

Institutul central de cercetări a-

In Deltă au luat sfîrșit lucră
rile de recoltare mecan ată a 
stufului. Din datele centralizate 

întreprinderea de valorifica- 
a stufului din Tulcea reiese 
s-au recoltat cu mașinile pes- 
210 000 tone stuf. Zilnic, mun

citorii din Deltă încarcă 1 000— 
1 200 tone stuf în ceamuri și șle
puri, care iau apoi drumul spre 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Brăila. Tot acum, în Deltă se 
creează condiții pentru desfășu
rarea rapidă și la un nivel cali
tativ corespunzător a viitoarei 
campanii de recoltare a stufului. 
(De la Ion V. Marin, tehnician).

1—1; 
2-1 ; 

Brașov 
etape,

București 1—0 ; Siderurgistul Galați— 
C.F.R. Roșiori 4—0 ; Dinamo ’acău—■ 
Constructorul Brăila 7—1 ; Metalul Tir- 
goviște—Unirea Rm. Vîlcea 2—0 ; Chi
mia Făgăraș—Flacăra Moreni
C.F.R. Pașcani—Știința Galați 
Știința București—Tiactorul
2—0. în clasament, după 14 
conduce Siderurgistul cu 19 puncte.

Seria a Il-a : C.S.M. Reșița—C.S.M. 
Sibiu 2—0 ; Gaz Metan Mediaș—Clu
jeana 0—1 ; Știința Timișoara—Vagonul 
Arad 1—0 ; Jiul Petrila—C.F.R. Timi
șoara 0—1 ; Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii—Minerul Lupeni 1—0 ; A. S. 
Cugir—Sătmăreana 3—0 ; A.S.A. Tg. 
Mureș—Recolta Cărei 3—0. In clasa
ment conduce Știința Timișoara cu 18 
puncte.

Voleibalistele romîne 
în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" 

la volei

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — Asea
ră la Budapesta, într-un meci retur con- 
tînd pentru „Cupa campionilor euro
peni" la volei (feminin), echipa Dinamo 
București a învins cu scorul de 3—2 
(15—6 ; 15—11 ; 12—15 ; 10—15 ;
15—6) echipa Ujpest Dozsa Budapesta, 
învingătoare și în primul meci (3—0) 
voleibalistele romîne s-au calificat pen
tru semifinale.

19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 -» Pen
tru pionieri și școlari ; Ilustrate din țară. 
19,45 — Filmul documentar „Aripi noi sub 
cerul Deltei" 20,00 — Filmul „Simfonia 
pentru un singur om". 20.15 — Filmul do
cumentar „Uimitorul e alături". 21,15 — 
Emisiunea de artă plastică. 21,25 — Mu
zică pentru toți.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

umedă și s-a încălzit ușor și în estul 
țării. Cerul a fost mai mult acoperit, 
exceptînd Banatul, unde a devenit 
schimbător. Au căzut ploi temporare 
in cea mai mare parte a țării. Izolat 
a burnițat. în munți a nins. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 5 grade la 
Rădăuți, Suceava și Joseni și 15 gra
de la SînrdcoJau Mare. In București: 
Vremea a fost umedă, cu cerul aco
perit. A plouat temporar. ‘ Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă a 
atins 9 grade

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 martie. In țară: Vreme schim
bătoare. cu cer temporar . noros. Vor 
cădea ploi locale sub formă de aver
se. Vînt potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere ușoarărt Mi
nimele vor fi cuprinse între zer . gra
de și 10 grade, iar maximele îrive 7 
și 17 grade. în București : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar noros. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt 
potrivit din vest. Temperatura în 
creștere ușoară.

gricole a făcut o serie de recoman
dări cu privire la lucrările agricole 
de primăvară, care au fost publi
cate în presă. Ele trebuie conside
rate ca un ghid, ca un îndreptar. 
Aplicarea lor fără să se țină seama 
de condițiile locale nu poate duce 
însă la rezultatele scontate. Tocmai 
de aceea se cere ca inginerii agro
nomi, folosind experiența locală pe 
care au reușit să o cunoască, să a- 
plice aceste recomandări diferențiat, 
în funcție de condițiile concrete din 
fiecare unitate agricolă socialistă și 
chiar de pe fiecare tarla în f'-te. 
Pentru aceasta se impune ca ingine
rii agronomi să simtă întreaga răs
pundere pentru măsurile agrotehni
ce pe care le stabilesc, iar cohsiliile 
agricole să le întărească autoritatea.

Așa cum s-a mai arătat, în aceas
tă perioadă avem un mare volum 
de lucrări de executat. Succesul 
campaniei agricole depinde de or
ganizarea temeinică a muncii în 
fiecare gospodărie de stat și coope
rativă agricolă de producție. Timpul 
fiind înaintat e necesar un sprijin 
mai eficient din partea consiliilor 
agricole regionale și raionale. A- 
flîndu-se pe teren, acolo unde se 
pun bazele recoltei din acest an, 
membrii consiliilor agricole să spri
jine unitățile la întocmirea unor 
planuri pentru folosirea judicioasă 
a utilajelor. De asemenea, să le a- 
corde ajutor concret privind execu
tarea lucrărilor la un nivel agroteh
nic ridicat și combaterea muncii de 
mintuială.

Făcînd semănatul și celelalte lu
crări agricole de primăvară la 
timpul optim și în condiții agro
tehnice superioare, oamenii muncii 
din agricultură vor pune o temelie 
solidă recoltei din acest an.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

BUCUREȘTI

Scumpe tovarășe Ceaușescu,

În numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar și al meu per
sonal vă felicit cordial cu prilejul alegerii dv. in calitatea de prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Romin și vă doresc multă sănătate și 
succese în activitatea dv. de mai departe pentru cauza poporului frate romin.

Partidul Comunist Bulgar și poporul bulgar acordă o înaltă prețuire relațiilor 
de prietenie și de bună vecinătate dintre cele două țări ale noastre, făurite pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist. Ne exprimăm 
convingerea că prietenia și frăția noastră se vor întări și dezvolta și în viitor pentru 
fericirea popoarelor noastre. în interesul cauzei păcii și socialismului în întrea
ga lume.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar ai Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin

Tovarășului CH1VU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI

Stimați tovarăși,

Vă felicit cordial în numele Comitetului Centra] al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și al meu personal în legătură cu alegerea dv. în posturile de con
ducere ale Partidului Muncitoresc Romin și Republicii Populare Romine.

Vă doresc cu acest prilej multe succese în activitatea dv. în slujba poporului 
romin, pentru dezvoltarea multilaterală continuă a colaborării cehoslovaco-romîne, 
pentru victoria păcii și comunismului pe pămînt.

ANTONIN NOVOTNY 
Prim-secretar 

al C.C al Partidului Comunist din Cehoslovacia 
și Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,

Am aflat cu bucurie despre alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, a tovarășului Chivu 
Stoica ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, a tovară
șului Ion Gheorghe Maurer ca președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne.

In numele Partidului Comunist Chinez, al Comitetului Permanent al Adunării 
reprezentanților populari din întreaga Chină, al guvernului Republicii Populare 
Chineze și al poporului chinez, precum și în numele nostru personal, vă adresăm 
felicitări călduroase. Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romin, marele și cu
rajosul popor romin, perseverînd în construirea independentă și de sine stătătoare 
a socialismului, a obținut uriașe succese. Poporul romîn a adus o însemnată contri
buție la cauza luptei împotriva șovinismului de mare putere, pentru apărarea coeziu
ni lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale, împotriva imperialismului 

■și pentru apărarea păcii în întreaga lume. Poporul romîn poate, pe bună dreptate, să 
fie mîndru de aceasta. Dorim ca poporul frate romîn, sub conducerea gloriosului 
Partid Muncitoresc Romin, să repurteze în viitor noi victorii și mai mari pe toate 
fronturile.

Popoarele Chinei și Romîniei sînt frați și tovarăși de luptă. Sîntem ferm con
vinși că prietenia și coeziunea dintre cele două partide și popoare ale noastre vor cu
noaște neapărat o continuă întărire și dezvoltare pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

MAO ȚZE-DUN 
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

CIU DE
Președintele Comitetului Permanent 
al Adunării reprezentanților populari 

din Întreaga Chină

LIU ȘAO-ȚI
Președintele Republicii Populare Chineze

CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin

BUCUREȘTI

Dragă tovarășe Ceaușescu,

Permiteți-mi ca în numeje Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania și al meu personal să vă transmit cele mai cordiale felicitări cu 
ocazia alegerii dv. ca prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn. în activitatea dv. plină de răspundere pentru construirea socialismului 
în Republica Populară Romînă vă urăm mult succes și forță creatoare. Sîntem 
convinși că relațiile frățești între Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul 
Muncitoresc Romin vor fi consolidate și adîncite mai departe pe baza marxism- 
leninismului și a internaționalismului socialist.

Cu salutări socialiste,

Comitetul Central 
al Partidului Socialist Unit 

din Germania 
W. ULBRICHT 
Prim-secretar

BUCUREȘTI
Cu prilejul alegerii dv. în funcția de prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, vă adresez în numele Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și in numele meu personal, sincere felicitări.

Vă dorim, dv. și întregului Partid Muncitoresc Romîn, noi succese în con
struirea socialismului și în lupta pentru menținerea și consolidarea păcii în lume. 
In același timp, ne exprimăm convingerea că colaborarea prietenească dintre parti
dele noastre și țările noastre socialiste vecine se va dezvolta și în continuare 
cu succes.

IOSIP BROZ TITO
Secretar general al Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

BUCUREȘTI

Primiți, stimate tovarășe Ceaușescu, felicitările mele călduroase cu prilejul 
alegerii dv. ca prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Vă doresc sincer multă sănătate și activitate rodnică pentru construirea socia
lismului în Romînia frățească și in interesul triumfului mărețelor idei ale marxism- 
leninismului și cauzei păcii în întreaga lume.

J. ȚEDENBAL 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin

BUCUREȘTI

Scumpe tovarășe,

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez și 
aJ meu personal, vă adresez salutări și felicitări cordiale cu prilejul alegerii dv. 
în calitatea de prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn.

Vă dorim mari succese in activitatea dv. pentru cauza partidului și a po
porului romîn, pentru adîncirea și întărirea colaborării prietenești între partidele 
și popoarele noastre, în lupta pentru pace și socialism.

WLADYSLAW GOMULKA 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI

Cu prilejul alegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, vă adresez dv., in numele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Polone, sincere felicitări și cordiale urări.

Sînt convins că colaborarea frățească dintre țările noastre se va dezvolta 
și de acum înainte pentru binele popoarelor noastre, pentru binele comunității 
țărilor socialiste și al păcii în întreaga lume.

Vă urez, dragă tovarășe, succese în muncă pentru înflorirea continuă a Re
publicii Populare Romîne.

EDWARD OCHAB 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

BUCUREȘTI

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și 
al meu personal vă felicit cu prilejul alegerii dv. ca prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

Vă doresc multă sănătate și succese în activitatea dv. de mare răspundere 
în noul și înaltul post. Dorim ca Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, șub conducerea dv., să obțină noi și mari succese în construirea societății socia
liste, spre binele poporului muncitor al Republicii Populare Romîne și al cauzei 
internaționale a socialismului.

Să se întărească prietenia și colaborarea dintre partidele, țările și popoarele 
noastre corespunzător intereselor și țelurilor noastre comune pe baza principiilor 
de neclintit ale internaționalismului!

JANOS KADAR
Prim-secretar

al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI

în numele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare și al meu 
personal, vă adresez cele mai bune urări cu prilejul alegerii dv. în postul de preșe
dinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne. Vă doresc multă sănătate 
și succese în activitatea dv. de mare răspundere în interesul înfloririi Republicii 
Populare Romîne, al prieteniei dintre popoarele noastre, al cauzei socialismului șl 
păcii.

ISTVAN DOBI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

BUCUREȘTI
Scumpe tovarășe Ceaușescu,

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice vă adresează 
felicitări frățești cu prilejul alegerii dv. ca prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn.

Vă dorim din toată inima succese în activitatea dv. pentru prosperitatea 
poporului romîn, pentru măreața cauză a întăririi prieteniei și colaborării multi
laterale între țările socialiste, a coeziunii rîndurilor mișcării comuniste și munci
torești mondiale, a socialismului și comunismului.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice exprimă con
vingerea sa fermă că relațiile de prietenie frățească statornicite între partidele 
noastre pe baza principiilor indestructibile ale marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar se vor întări și dezvolta și în viitor în interesul popoarelor 
țărilor noastre, al luptei lor nobile pentru idealurile noastre comune, pentru pace 
în întreaga lume.

Să se întărească și să 
și tuturor oamenilor muncii

înflorească frăția și prietenia veșnică a comuniștilor 
din Uniunea Sovietică și Republica Populară Romînă.

L. BREJNEV
Prim-secretar 

al Comitetului Central al P.C.U.S.

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Scumpe tovarășe Chivu Stoica,

In legătură cu alegerea dv. ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romine, în numele Prezidiului Sovietului Suprem aJ U.R.S.S. și al meu per
sonal, vă transmit cele mai cordiale felicitări și vă doresc multă sănătate și mari 
succese în activitatea dv. în noul post înalt, spre binele poporului romîn, care con
struiește socialismul.

îmi exprim speranța că prietenia frățească de nezdruncinat și colaborarea 
multilaterală care leagă popoarele noastre se vor întări și dezvolta și pe viitor în 
interesul țărilor noastre, al socialismului și păcii în întreaga lume.

A. MIKOIAN
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI

Scumpe tovarășe Ion Gheorghe Maurer,

In numele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al meu personal, vă adresez 
felicitări cordiale cu prilejul numirii dv. în postul de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne.

Vă doresc din toată inima multă sănătate și succese în importanta dv. activi
tate de stat, precum și noi succese poporului frate romîn pe calea desăvîrșirii con
struirii socialismului. Sînt convins că relațiile de prietenie dintre țările noastre se 
vor dezvolta și în viitor în interesul popoarelor sovietic și romîn, spre binele socia
lismului și păcii în întreaga lume.

A. KOS1GHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,

Cu prilejul alegerii dv. în funcțiile de prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin și de președinte al Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, vă adresez în numele poporului vietnamez, al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam și al guvernului Republicii Democrate Vietnam, cele mai 
călduroase felicitări.

Vă urez în mod sincer mari succese în exercitarea nobilei dv. funcții. Urez 
poporului frate romîn ca, sub conducerea partidului și sub conducerea dv., să înre
gistreze noi realizări, tot mai remarcabile, în construirea socialismului, contribuind 
astfel la întărirea lagărului socialist și la salvgardarea păcii în Europa și în lume.

Fie ca relațiile strinse de prietenie și colaborare între cele două țări ale noastre 
să se consolideze și să se dezvolte tot mai mult.

Vă rog să primiți din partea mea, dragi tovarăși, cele mai bune urări de 
sănătate.

HO ȘI-MIN
Președintele Comitetului Central

al Partidului celor ce muncesc din Vietnam 
Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

BUCUREȘTI

Dragă tovarășe Ceaușescu,

Cu prilejul alegerii dv. ca prim-secretar al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, vă transmit din partea comuniștilor italieni și în numele 
meu personal cele mai frățești felicitări și cele mai bune urări de succes în muncă. 
Avem convingerea că sub conducerea dv. Partidul Muncitoresc Romîn va obține noi 
succese în opera de construire a socialismului.

Sîntem siguri că relațiile de prietenie dintre cele două partide ale noastre vor 
continua să se dezvolte favorabil, în interesul popoarelor noastre, al unității miș
cării comuniste internaționale, al cauzei democrației, păcii și socialismului.

Cu salutări frățești,
Pentru Comitetul Central 

al Partidului Comunist Italiai 
LUIGI LONGO
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22<u. LUCRĂRILE SESIUNII 
CONSILIULUI ECONOMIC Șl SOCIAL 
Intervenția reprezentantului R. P. Romine

împotriva acțiunilor agresive 
ale S.U.A. în Vietnam
MESAJUL MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL R. 0. VIETNAM

NEW YORK 25 (Agerpres). — La 
24 martie au început discuțiile în le
gătură cu reuniunea grupului de 
lucru ad-hoc al Consiliului Econo
mic și Social al O.N.U. privind e- 
laborarea unei Declarații de princi
pii ale cooperării economice inter
naționale. După cum se știe R. P. 
Romînă încă din . 1957 a fost unul 
din promotorii acestei idei în ca
drul Adunării Generale a O.N;U.

Luînd cuvîntul în cadrul acestui 
punct, reprezentantul R. P. Romine, 
Mihail Hașeganu, a arătat necesita
tea continuării eforturilor în scopul 
elaborării unei Declarații de princi
pii. El a reamintit rezoluția 1942, a- 
doptată la inițiativa R.P.R. și a al
tor 12 țări, de către sesiunea a 
XVIII-a a Adunării Generale 
O.N.U. în care se reafirmă impor
tanța deosebită pe care Adunarea 
Generală a O.N.U. o acordă' necesi
tății elaborării unei Declarații de 
principii ale cooperării economice 
internaționale. Elaborarea și adop
tarea unei asemenea Declarații ar 
constitui un mijloc de promovare a 
unor relații economice sănătoase, 
stabile și echitabile între toate ță
rile, care să stimuleze eforturile în
dreptate spre progresul economic și 
social al tuturor popoarelor lumii. 
Aceeași rezoluție invită Consiliul 
Economic și Social și, prin interme
diul acestuia, grupul de lucru creat, 
să-și accelereze lucrările în vederea 
definitivării Declarației.

Amintind că lucrările Conferinței

Cinstirea memoriei 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

în organisme internaționale
NEW YORK (Agerpres). — La 22 

martie, Consiliul Economic și Soaial 
al Organizației Națiunilor Unite a 
cinstit memoria tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. La propunerea 
președintelui Akira Matsui (Japo
nia), membrii Consiliului au păstrat 
un moment de reculegere în memo
ria marelui fiu al poporului romîn. 
Reprezentanții U.R.S.S., Cehoslova
ciei, Franței, Irakului, Algeriei și 
R.A.U. au evocat figura marelui dis
părut și au exprimat sincere condo
leanțe pentru poporul și guvernul 
romîn.

TELEGRAME
Excelenței Sale, 

Domnului CHTVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Sînt adînc. îndurerat de moartea ' președintelui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Vă rog să primiți condoleanțele mele și să transmiteți compasiunea 
mea profundă familiei defunctului președinte.

Păstrez cea mai plăcută amintire despre recenta sa vizită în India. 

Dr. S. RADHAKRISHNAN 
Președintele Indiei

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

mondiale pentru comerț și dezvol
tare s-au ocupat îndeaproape de 
problema principiilor relațiilor co
merciale, că au fost elaborate ase
menea principii, delegatul romîn a 
arătat, totodată, că prin aceasta s-a 
ușurat substanțial sarcina grupului 
Consiliului Economic și Social pe li
nia elaborării definitive a Declara
ției de principii ale cooperării eco
nomice internaționale, rășpunzîn- 
du-se astfel recomandării rezoluției 
1942 a O.N.U.

Reprezentantul romîn a interve
nit, de asemenea, în cadrul punctu
lui de pe ordinea de zi intitulat: 
„Reevaluarea rolului și funcțiilor 
Consiliului Economic și Social". După 
ce s-a referit la creșterea greutății 
specifice a problemelor cu caracter 
economic și social în cadriil activită
ții O.N.U., el a arătat că după raulți 
ani de activitate poate fi pozitivă și 
recomandabilă acțiunea de identifi
care a ceea ce a fost bun, construc
tiv și adecvat în activitatea unui or
gan atît de important cum este 
Consiliul Economic și Social, pentru 
a-i mări contribuția la rezolvarea 
principalelor probleme economice 
și sociale care interesează în special 
țările angajate într-un proces de 
dezvoltare.

Discuțiile în legătură cu această 
problemă importantă pentru orien
tarea în perspectivă a activității 
Consiliului Economic și Social, con
tinuă.

în cadrul aceleiași ședințe, au ex
primat condoleanțe și reprezentanții 
Ecuadorului, S.U.A., Tanzaniei și 
Chile. .

Reprezentantul R. P. Romîne, Mi
hail Hașeganu, a adresat mulțumiri 
pentru cuvintele calde de simpatie 
și condoleanțele prezentate.

în ziua funeraliilor tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, drapelul 
Organizației Națiunilor Unite a fost 
arborat în bernă, în. semn de oma
giu, atît la sediul O.N.U. de la New 
York, cît și la sediile unor instituții 
specializate ale O.N.U.

HANOI 25 (Agerpres). — La Ha
noi a fost dat publicității un mesaj 
adresat de Xuan Thuy, ministrul a- 
facerilor externe al R. D. Vietnam, 
copreședinților Conferinței de la Ge
neva din 1954 cu privire la Indochi
na, miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor participante Ia conferință, și 
altor țări. Mesajul condamnă guver
nul S.U.A. pentru intensificarea răz
boiului agresiv din Vietnamul de 
sud și pentru planurile sale de extin
dere a războiului în R. D. Vietnam.

Guvernul R. D. Vietnam, se 
spune în notă, adresează copre
ședinților conferinței de la Geneva 
din 1954 cu privire la Indochina, ță
rilor participante la conferință și po
poarelor iubitoare de pace din lumea 
întreagă apelul „de a condamna po

SCRISOAREA DE RĂSPUNS A MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE AL U.R.S.S.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a adresat o 
scrisoare de răspuns la mesajul din 
22 martie al ministrului afacerilor 
externe al R. D. Vietnam, Xuan 
Thuy. „Potrivit înțelegerii cu gu
vernul R. D. Vietnam, Uniunea So
vietică a adoptat măsurile necesare 
pentru apărarea securității și întă
rirea capacității de apărare a țării 
socialiste frățești. Uniunea Sovietică 
— se spune în scrisoare — se so
lidarizează întrutotul cu lupta po

Opinia publică condamnă 
toxice in Vietnamul de

WASHINGTON 25 (Agerpres).— 
Corespondentul din Washington al 
agenției Associated Press, John 
Hightower, a transmis un comen
tariu în legătură cu folosirea de 
către S.U.A. a gazelor toxice și 

bombelor cu napalm în Vietnamul 
de sud, în care se scrie :

„Statele Unite au suferit o în- 
frîngere propagandistică pe scară 
mondială în legătură cu folosirea 
de gaze în războiul vietnamez și 
oficialitățile americane se îndoiesc 
că o contraofensivă diplomatică 
desfășurată în prezent va putea să 
repare pagubele". Hightower scrie 
că „în numeroase țări se manifestă 
temerea că Statele Unite extind în 
prezent conflictul din Vietnamul de 
sud". „Fiecare nouă acțiune din par
tea Statelor Unite — arată el — este 
gata să stîrnească proteste".

♦
LONDRA 25 (Agerpres). — Preșe

dintele executiv al Prezidiului Con-

De la Selma la
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

Participanții la marșul în sprijinul 
drepturilor civile, care a început du
minică din Selma, teatrul unor vio
lente incidente în cursul campaniei 
înscrierii negrilor în listele electo
rale, au sosit joi la Montgomery, ca
pitala statului Alabama, pentru a 
protesta împotriva discriminărilor 
rasiale practicate în acest stat. în 
fruntea coloanei de peste 15 000 de 

litica de agresiune a S.U.A., de a 
cere ca guvernul american să res
pecte și să îndeplinească acordurile 
de la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam, să pună capăt imediat ac
țiunilor sale războinice împotriva 
R. D. Vietnam și să-și retragă din 
Vietnamul de sud toate efectivele 
militare și armamentul".

★
HANOI 25 (Agerpres). — Agenția 

Vietnameză de presă anunță că în 
cursul atacurilor aeriene efectuate 
de avioane americane asupra pro
vinciilor Vinh Linh și Quang Binh, în 
zilele de 23 și 24 martie, unitățile 
Armatei populare vietnameze au do- 
borît șase avioane, avariind multe 
altele.

porului vietnamez împotriva agre
siunii armate a imperialismului 
american". Guvernul și poporul so
vietic — se spune în scrisoare — în
fierează agresiunea imperialistă a 
S.U.A. în Vietnam și cer respectarea 
cu strictețe a acordurilor de la Ge
neva, încetarea de urgență a opera
țiunilor militare împotriva R.D. Viet
nam, retragerea trupelor și a tehnicii 
militare a S.U.A. din Vietnamul de 
sud, pentru ca poporul vietnamez 
să-și poată rezolva singur pro
blemele.

folosirea gazelor 
sud

siliului Mondial al Păcii, John Ber
nal, a dat publicității o declarație în 
care cere încetarea acțiuniloi' agre
sive ale S.U.A. în Vietnam. „Trebuie 
luptat cu hotărîre ca bombardamen
tele să înceteze, să se pună capăt 
intervenției militare americane și să 
Se ofere poporului din Vietnamul de 
sud posibilitatea de a hotărî el în
suși problema viitorului său în con
dițiile independenței și suveranită
ții" — se spune între altele în decla
rație.

*
ROMA 25 (Agerpres).— La Roma 

a avut loc o ședință a Direcției 
Partidului Socialist Italian care a 
discutat în legătură cu acțiunile 
militare ale Statelor Unite în Viet
nam. Agenția France Presse rela
tează că „Direcția Partidului socia
list se ridică cu vehemență împotri
va evoluției recente, a acțiunilor mi
litare în Vietnam și, ,în special, îm
potriva folosirii gazelor toxice".

Montgomery
demonstranți pășeau, în aclamațiile 
celor veniți să-i întîmpine, Martin 
Luther King, liderul populației de 
culoare din S.U.A., Ralph Bunche, 
locțiitor al secretarului general al 
O.N.U., și mulți alți fruntași ai popu
lației de culoare. Erau prezenți, de 
asemenea, militanți albi care se pro
nunță pentru integrare rasială. în 
fața Capitol.iului din Alabama a a- 
vut loc apoi un mare miting.

SUDAN

Planul sudiștilor 
a fost respins
• Aminarea alegerilor • La 31 ! 
martie guvernul își va pre

zenta demisia

KHARTUM 25 (Agerpres). — în 
ședința din 25 martie a conferinței 
„mesei rotunde", reprezentanții par
tidelor din sud au adoptat o poziție 
rigidă, cerînd suveranitate deplină 
pentru regiunile meridionale ale Su
danului. După cum era de așteptat, 
delegații partidelor din nord au gă
sit această cerere total inacceptabilă, 
în fața pericolului eșuării conferin
ței, primul ministru, Khatim Khalifa, 
a intervenit pe lîngă delegații sudiști 
pentru continuarea tratativelor. 
După aprecierea corespondenților de 
presă, se pare că reprezentanții su
dului au acceptat să ia loc în conti
nuare la masa tratativelor, deși pla
nul propus de ei a fost respins ca
tegoric. Observatorii politici și cercu
rile apropiate conferinței păstrează 
însă același pesimism, alimentat și 
de refuzul sudiștilor de a accepta 
chiar și o soluție de compromis.

Alegerile din Sudan programate 
pentru 21 aprilie au fost amînate 
pentru o dată ulterioară. Această 
hotărîre, anunță agenția France 
Presse, a fost luată în ședința gu
vernului, după prezentarea rapor
tului comisiei speciale însărcinate 
cu pregătirea alegerilor. în raport 
se arăta că în trei provincii din 
sudul țării nu s-a înregistrat nici un 
candidat și nu s-a înscris nici un 
alegător.

Ministrul pentru problemele pre
zidențiale, Mohamed Gubra, a de
clarat corespondentului agenției 
France Presse că guvernul își va 
prezenta demisia la 31 martie.

Comunicatul cu privire ! 
la convorbirile 
iugoslavo-austriece

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
Agenția Taniug anunță că la Bel
grad a fost semnat comunicatul cu 
privire la convorbirile care au avut 
loc între Petar Stambolici, președin
tele Vecei Executive Federale a 
R. S. F. Iugoslavia, și dr. Josef 
Klaus, cancelarul federal însărcinat 
cu funcțiile președintelui Republicii 
Austria. în comunicat se arată că 
s-a făcut un schimb de păreri cu 
privire la problemele de interes co
mun. Relațiile de bună vecinătate 
dintre Iugoslavia și Austria, se a- 
rată în comunicat, s-au dezvoltat 
într-un mod foarte satisfăcător. în 
ultimii cîțiva ani au fost rezolvate 
o serie de probleme importante și 
s-au dezvoltat relațiile economice, 
schimbul de turiști și colaborarea în 
domeniul cultural.

în domeniul relațiilor internațio
nale s-a constatat acordul cu pri
vire la necesitatea depunerii de 
eforturi de către toate țările pentru 
întărirea păcii în lume și rezolvarea 
conflictelor pe cale pașnică.

Corespondență din Londra

Diplomația britanică în fața

Cu prilejul surbutorii naționale 
a poporului grec

Vedere din Atena

Ca în fiecare an, poporul grec a 
sărbătorit, la 25 martie, ziua inde
pendenței sale de stat. Această zi 
evocă începerea, cu 144 de ani în 
urmă, adică la 25 martie 1821, a 
eroicei răscoale populare care avea 
să ducă la înlăturarea secularului 
jug otoman și la proclamarea Gre
ciei independente.

Cauza dreaptă pentru care au 
luptat patrioții greci și vitejia de 
care au dat dovadă pe cîmpurile 
de bătălie au trezit un larg curent 
de solidaritate în rîndurile cercu
rilor progresiste din numeroase 
țări. în Romînia, activitatea lor a 
fost, de asemenea, privită cu sim
patie și a găsit un sprijin însem
nat. De fapt, popoarele celor două 
țări luptau împotriva acelorași a- 
supritori, pentru formarea unui stat 
național independent. Comunitatea 
țelurilor lor revoluționare, adăugîn- 
du-se legăturilor create în decursul 
secolelor între țările noastre, si
tuate în cuprinsul aceleiași zone 
geografice, a reliefat încă de a- 
tunci interesul comun pe care Ro
mînia și Grecia îl aveau într-o po
litică de prietenie și sprijin re
ciproc.

Și mai evident a devenit acest 
lucru o dată cu trecerea anilor. în 
perioada cînd amestecul puterilor 
imperialiste transformase regiunea 
balcanică într-un așa-numit „butoi 
de pulbere' al Europei, opinia pu
blică din țările noastre a început, 
pentru prima dată, să-și dea sea
ma de imensul avantaj reciproc pe 
care Romînia, Grecia și celelalte 
țări diri această regiune l-ar avea 
în elaborarea unei politici comune 
de apărare a păcii și securității, 
de dezvoltare a schimburilor co
merciale și culturale. în anii dintre 
cele două războaie mondiale a și 
luat naștere în țările balcanice o 
mișcare de încurajare a colaborării 
și apropierii dintre popoarele res

pective, în iîndul căreia personali
tăți din Grecia și Romînia au jucat 
un rol de frunte. Legăturile dintre 
cele două țări s-au extins pe dife
rite planuri.

în anii de după război, tradiția 
relațiilor de prietenie dintre Romînia 
și Grecia a fost reluată în condiții 
noi. Pornind pe calea construirii so
cialismului, țara noastră a pus la 
baza politicii sale externe principiile 
coexistenței pașnice între toate țări
le, indiferent de orînduirea lor poli- 
tico-socială. în acest spirit, guvernul 
romîn a luat inițiativa normalizării 
relațiilor sale cu Grecia. în 1954, în
tre cele două țări au fost restabilite 
legăturile comerciale, iar în 1955 
cele diplomatice. Au fost reluate, 
totodată, schimburile culturhle, ar
tistice, sportive. Fără îndoială că 
există încă multe posibilități pentru 
dezvoltarea mai departe a relațiilor 
multilaterale romîno-grecești, ceea 
ce ar corespunde pe deplin intere
selor ambelor părți și ale colaboră
rii interbalcanice în genere.

R. P. Romînă se pronunță pen
tru continua dezvoltare a rela
țiilor sale bilaterale cu Gre
cia. In același timp, țara noastră va 
milita, ca și pînă acum, în vederea 
transformării întregii regiuni a 
Balcanilor într-o zonă a păcii și 
prieteniei. Guvernul romîn a făcut, 
încă din anii 1957 și 1959, propuneri 
concrete în această privință, pro
puneri care rămîn pe deplin actuale 
și astăzi. înfăptuirea lor ar fi o con
tribuție de prim ordin la destinderea 
încordării internaționale, la încetarea 
cursei înarmărilor și pregătirea de
zarmării generale și, bineînțeles, în 
primul rină, la consolidarea păcii și 
asigurarea reală a securității state
lor în regiunea Balcanilor.

Poporul romîn felicită călduros 
poporul prieten al Greciei cu prilejul 
sărbătorii sale naționale și îi adre
sează sincere urări de prosperitate 
și pace.

Dragi tovarăși,
Comuniștii din Guatemala au aflat cu profundă mîhnire vestea 

încetării din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și președinte 
al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne.

Pentru membrii Partidului Muncii din Guatemala, ca și pentru 
poporul muncitor din patria mea, numele tovarășului Gheorghiu-Dej 
era bine cunoscut, nu numai pentru lupta șa plină de abnegație împo
triva capitalismului și a fascismului, ci și pentru rolul remarcabil pe 
care l-a avut în fruntea Partidului Muncitoresc Romîn și a statului, 
pentru construirea vieții noi, socialiste în Romînia. în persoana tovară
șului Gheorghiu-Dej, a cărui pierdere o deplînge astăzi lagărul socialist, 
comuniștii din întreaga lume și oamenii muncii din toate țările văd 
întruchiparea tradițiilor progresiste ale Romîniei și traducerea în viață 
a politicii de pace și coexistență pașnică între statele cu sisteme sociale 
diferite. Comuniștii din Guatemala cunosc, de asemenea, bine rolul im
portant pe care tovarășul Gheorghiu-Dej l-a avut ca activist remarca
bil al mișcării muncitorești internaționale.

Partidul nostru și-a îndoliat drapelele cu durere și emoție și le 
înclină în fața memoriei tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Guatemala 
vă prezint dv., dragi tovarăși, familiei ilustrului dispărut și întregului 
popor romîn cele mai sincere condoleanțe.

JOSE MANUEL FORTUNY

COMITETULUI CENTRAL
rAL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Exprimăm cea mai profundă compasiune și regret pentru pierderea 
marelui conducător al clasei muncitoare, al Partidului Muncitoresc
Romîn.

WILCOX
Secretar general

al Partidului Comunist din Noua Zeelandă

unor probleme delicate

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Sincer și adînc îndurerat de moartea neuitatului tovarăș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președinte al Republicii, șef al Partidului Muncitoresc 
Romîn. vă exprim dv. și întregului popor romîn cele mai profunde 
condoleanțe și expresia afecțiunii mele frățești,

Sfîrșitul său tragic neașteptat lasă un mare gol în Partidul Mun
citoresc Romîn și în mișcarea muncitorească democratică internațională.

în inimile noastre, ale socialiștilor italieni, va rămîne veșnică amin
tirea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, militant de seamă pentru 
cauza socialismului, a păcii, a luptei pentru eliberarea omenirii de 
exploatare și de primejdia războiului.

VINCENZO BALZAMO
Direcțiunea Națională a Partidului Socialist Italian

SCURTE ȘTIRI
HAGA. La 25 martie, J. Cais, în- 

sărcuiat,de regina Juliana a Olandei 
să formeze un nou guvern, a făcut cu
noscut că a eșuat în încercarea sa de 
a constitui o coaliție guvernamentală 
forjnata din partidele creștin-istoric, 
catolic, antirevoluționar și Partidul 
socialist. Astfel, după o lună de la de
misia cabinetului condus de Victor 
Marijnen, Olanda se află fără guvern.

CAIRO. La 25 martie a avut loc 
o ședință solemnă a Adunării Naționa
le a R.A.U., în cadrul căreia Gamal 
Abdel Nasser a depus jurămîntul în 
funcția de președinte al Republicii.

PERIN. După cum anunță agenția 
China Nouă, la 25 martie președintele 
Mao Țze-dun a primit pe membrii 
delegației guvernamentale a Republi
cii Arabe Siria, condusă de dr. Hassan 
Mariyud, ministrul afacerilor externe, 
care face o vizită de prietenie în R. P. 
Chineză.

BONN. Bundestagul vest-german a 
adoptat joi proiectul de lege cu pri
vire la prelungirea pînă în 1969 a ter
menului de prescriere a crimelor na
ziste.

VARȘOVIA. După cum anunță a- 
genția P.A.P., în Polonia a sosit Mario 
Zagarî, ministru adjunct al afacerilor 
externe al Italiei. El a avut convor
biri cu Adam Rapacki, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Polone, și cu 
Witold Trampczynski, ministrul co
merțului exterior al R. P. Polone.

MOSCOVA. La 25 martie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos-64".

KABUL. După cum anunță agenția 
China Nouă, la 25 martie s-a încheiat 

vizita în Afganistan a mareșalului 
Cen I, vicepremier al Consiliului de 
Stat și ministru al afacerilor externe 
al R. P. Chineze. în urma convorbiri
lor avute cu oficialitățile afgane s-a 
semnat un protocol referitor la fron
tiera dintre cele două țări, un acord 
cu privire la colaborarea culturală și 
un acord cu privire la colaborarea 
economică și tehnică.

COLOMBO. Președintele Partidului 
Național Unit, Dudley Senanavake, 
care a obținut victoria la recentele a- 
legeri parlamentare, a depus joi jură
mîntul în calitate de prim-ministru al 
tării.

LONDRA. Averell Harriman, am
basador al Statelor Unite pentru pro
bleme speciale, a avut miercuri după- 
amiază o întrevedere cu primul mi
nistru britanic, Harold Wilson, în care 
au discutat diferite aspecte ale situa
ției internaționale.

Parlamentari laburiști care protestează Împotriva folosirii bombelor cu 
napalm ți a gazelor toxice in Vietnamul de sud

O anumită modificare a intervenit pe 
parcurs — afirmă unele cercuri de aici, 
atunci cînd se referă la discuțiile pur
tate timp de trei zile în Statele Unite 
de Michael Stewart, ministrul de exter
ne britanic. Pe cînd se afla la Washing
ton, cu scopul inițial de a sonda inten
țiile, diplomației americane în diferite 
probleme, în Marea Britanie creștea pu
ternic reacția opiniei publice — inclu
siv în rîndurile unui mare număr de 
parlamentari laburiști — față de folosi
rea gazelor toxice în Vietnamul de sud. 
S-a adăugat imediat și recunoașterea 
faptului de către oficialitățile din Wa
shington, ceea ce a mărit dificultățile 
misiunii lui Stewart. „Probabil că dl. 
Stewart — scrie „Times" — a primit 
unele lămuriri clin partea președintelui 
Johnson, dar în remarcile sale publice 
el a fost în mod clar inhibat de sarcina 
aproape imposibilă de a împăca aripa 
stingă a partidului său și, în același 
timp, de a acorda sprijin deplin politicii 
americane".

Impresia ziarelor americane cu pri
vire la acest aspect nu diferă prea mult 
de cea a presei britanice. „Ministrul de 
externe britanic aflat la Washington în 

timpul dezvăluirilor — scrie James Res
ton, într-un comentariu în ziarul „New 
York Times" — a reacționat pe cit a 
putut de blind. El a spus că speră că 
în această afacere, a gazelor, Statele 
Unite vor arăta un respect decent față 
de opinia omenirii". Cu toate acestea, 
știri din Washington anunță că unele 
referiri făcute de Stewart la Clubul 
presei de acolo ar fi stîrnit nemulțumiri 
la Casa Albă. Poate tocmai din acest 
punct de, vedere sînt semnificative cu
vin tele, rostite de Stewart la întoarcerea 
sa pe aeroportul din Londra : „Marea 
Britanie sprijină pe deplin acțiunea a- 
mericană în Vietnam", adăugind însă că 
„adeyărăta noastră problemă este cău
tarea unei căi de a stopa conflictul".

Din relatările, agențiilor de presă re
zultă că ministrul de externe britanic 
nu a obținut de fapt nici un fel de a- 
sigurare americană în acest sens.

Lucrurile par să fi luat o întorsătură 
destul de neplăcută pentru conducerea 
partidului laburist;' creșterea nemulțu
mirii unui șir tot mai mare de deputați 
împotriva actualei poziții a Marii Bri
tanii față de intervenția americană în 
Vietnam este pe cale de a grăbi o 
dezbatere în Camera Comunelor în 
problemele externe, o programare pro
vizorie fiind prevăzută în acest sens 
chiar pentru joia viitoare. între timp, 
grupul de deputați laburiști, semnatari 
ai unei moțiuni de protest împotriva 
acțiunilor americane în Vietnam, a 
crescut, ajungînd la circa 90 de persoa
ne, și se pare că nu se va opri aici. Se 
spune, totodată, că deputății laburiști ar 
fi fost neplăcut surprinși de primirea 
dură făcută la ambasada S.U.A. din Lon
dra delegației, formată din 14 membri 
laburiști ai Camerei Comunelor, care 
venise să prezinte protestul ei.

In ultimele cîteva zile s-au înmulțit 
manifestările de protest și indignare 
față de noile mijloace — napalm și 
gaze toxice — folosite de S.U.A. în 
Vietnamul de sud. Miercuri, un grup de 
femei și de tineri a demonstrat pe stră
zile Londrei, scandînd: „Jos mîinile 
de pe Vietnam !“ și purtînd pancarte 
cu inscripția : „Opriți inumanul război 

al gazelor !“; cîțiva participanți au fost 
arestați. Acțiuni prin care se cere diso
cierea Marii Britanii de Statele Unite 
și încetarea bombardamentelor împotri
va R. D. Vietnam au fost inițiate de 
diferite asociații' și organizații sindica
le, printre care Asociația muncitorilor 
din domeniul științei, tipografii de la 
grupul „Daily Mirror" (circa 3 000), nu
meroase scrisori fiind, totodată, trimise 
pe adresa reședinței primului ministru.

în afară de cîteva voci izolate, presa 
exprimă, în general, păreri lucide, sușți- 
nîndu-i pe cei care condamnă recurge
rea la arsenalul chimic. Astfel, de pildă, 
puternicul protest al Federației oameni
lor de știință americani, în numele ce
lor peste-2500 de membri ai săi, este 
redat pe larg și aprobat în presa brita
nică. Comhătînd practica folosirii ga
zelor, ziarul „Scotsman" scrie că „reac
ția opiniei publice britanice arată cit de 
limpede este încă în memorie atacul 
german cu gaze de la Ypres în 1915“, 
și. referindu-se’ la Vietnam, subliniază ' 
„Lumii i s-a reamintit săptămîna aceasta 
— dacă mai era nevoie *— că Vietna
mul este scena unui război excepțional 
de murdar, care devine chiar și mai 
murdar". într-un editorial publicat as
tăzi, ziarul „Sun" scrie că președintele 
S.U.A. „trebuie să spună generalilor săi 
din Vietnam să oprească folosirea ar
melor teroriste. Ei omoară și schilodesc 
oameni nevinovați. Ei nu pot cîștiga 
războiul pentru America, dar ar putea 
rata orice șansă de negociere". Relatînd 
despre criticile formulate în acest sens 
în presa americană, „Guardian" citează, 
într-o corespondență din Washington, 
cuvintele apărute în „Baltimore Sun" : 
„Pare pur și simplu de necrezut că gu
vernul american s-a implicat el însuși 
în folosirea unor astfel de gaze în Viet
namul de sud, ca fapt al unei politici 
deliberate".

Noile împrejurări și implicațiile lor 
pentru diplomația britanică pun în fața 
acesteia probleme delicate, asupra că
rora urmează să se pronunțe, într-un fel 
sau altul, în cadrul apropiatelor dezba
teri parlamentare.

Liviu RODESCU
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