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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL P. C. R,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 
IN ALGERIA

ÎNSÂMÎNȚĂRILE DIN 

ACEASTĂ PRIMĂVARĂ— 

mai devreme, intr-un timp mai scurt, 

de cea mai bună calitate!

TIMIȘ

4 000 hectare pe zi!

PLECAREA
DIN CAPITALĂ

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Alger, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nioolae Ceaușescu, 
care va efectua o vizită oficia
lă, de partid și de stat, în Al
geria, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația 
președintelui Consiliului Re
voluției, președinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumediene.

In vizita pe care o între
prinde în Algeria, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este însoțit 
de tovarășii Ion Pățan, mem
bru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al comer
țului exterior, Comeliu Mă
nescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, și Bujor Almășan, mem
bru al C.C. al P.C.R., minis
trul minelor, petrolului și geo
logiei.

Pe aeroportul Băneasa erau 
de față la plecare tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
lekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popa, Dumitra Popescu, Leon- 
te Răutu, Ștefan Voitec, Petre 
Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
Cornel Burtică, împreună cu 
șoțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizații
lor obștești, generali, ziariști 
români și corespondenți ai 
presei străine.

Au fost de față Antoine Ba- 
kouzu, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Afri
ca Centrală, Christophe La
ban, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Popu

lare Congo, Jean Zitu, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Zair, precum și Os
man Assal, ambasadorul Re
publicii Arabe Egipt în Repu
blica Socialistă România, șefi 
ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, alțî 
membri ai corpului diplo
matic.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. a fost salutat călduros de 
numeroși cetățeni ai Capitalei, 
aflați pe aeroport. Se scanda 
„P.C.R.—P.C.R.", „Ceaușescu 
— P.C.R.". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns . cu 
cordialitate manifestărilor de 
stimă, urărilor de drum bun 
adresate. Pionierii au oferit 
flori.

★

După cum s-a publicat In 
presă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu vor mai 
efectua pe continentul african 
vizite oficiale în : Republica 
Africa Centrală, la invitația 
președintelui Republicii, ge
neral de armată Jean Bedel 
Bokassa; în Republica Popu
lară Congo, la invitația pre
ședintelui Comitetului Central 
al Partidului Congolez al 
Muncii, președinte al Republi
cii Populare Congo, șef al sta
tului, comandantul Marien 
N’Gouabi ; în Republica Zair, 
la invitația președintelui Re
publicii, general de corp de 
armată Mobutu Șese Seko ; în 
Republica Zambia, la invita
ția președintelui Republicii, 
dr. Kenneth David Kaunda ; 
în Republica Unită Tanzania, 
la invitația președintelui Re
publicii, Julius K. Nyerere ; 
în Republica Democratică Su
dan, la invitația președintelui 
Republicii, general maior Gaa- 
far Mohammed EI Numeiry, 
și în Republica Arabă Egipt, 
la invitația președintelui Re
publicii și președinte al Uniu- s 
nii Socialiste Arabe, Anwar 
Sadat

(Agerpres)

La sosire pe aeroportul Dar El Beida

SOSIREA LA ALGER
O primire prieteneascăj 

plină de căldură
Sîmbătă, 11 martie, secretarul 

general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a so
sit la Alger într-o vizită oficială 
de partid și de stat, Ia invitația 
președintelui Consiliului Revolu
ției, președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Houari 
Boumediene.

Moment de cea mai mare im
portanță în evoluția raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Algeria, întemeiate pe 
stimă și respect reciproc, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu po
larizează atenția întregii opinii pu
blice algeriene. Locuitorii Algeriei 
prietene dau o înaltă prețuire per
sonalității și activității prestigioa
se desfășurate de șeful statului ro-

în timpul vizitei protocolare

mân, politicii externe consecvente 
a țării noastre — de solidaritate 
militantă cu tinerele state arabe 
și africane, de sprijinire a efortu
rilor lor de apărare a independen
ței, de dezvoltare a unei economii 
proprii, de afirmare a unei vieți 
sociale echitabile, de renaștere a 
ființei naționale. Dînd expresie a- 
cestor sentimente, Houari Boume
diene arăta recent : „Vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este, 
prin ea însăși, un eveniment im
portant... Vizita va permite con
ducătorilor celor două țări ale 
noastre să se întîlnească, să dis
cute, să facă un schimb de păreri 
asupra problemelor de interes bi
lateral, cît și de interes general".

„Aș putea spune că vizita pe 
care o voi face în Algeria va des
chide noi perspective în vederea 
extinderii colaborării, că po
poarele noastre sînt interesate în 
a dezvolta larg colaborarea în toate 
domeniile de activitate, de a ac
ționa împreună pentru ridicarea 
lor economico-socială și întărirea

independenței naționale", declara 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub
liniind , hotărîrea celor două po
poare de a nu-și precupeți efortu
rile în lupta împotriva imperialis
mului și colonialismului, pentru a- 
firmarea în lume a principiilor noi 
ale relațiilor între națiuni.

Sub aceste auspicii a început 
sîmbătă vizita oaspeților români, 
în întîmpinarea lor, orașul s-a îm
podobit sărbătorește pînă la porțile 
sale aeriene — aeroportul Dar El 
Beida. Aici, ca pretutindeni în 
capitală, au fost arborate, în 
fața salonului oficial, pe clădirea 
aerogării cu ornamente exterioare 
în stil arab, drapelele de stat ale 
României și Algeriei. încadrată de 
portretele șefilor de stat ai celor 
două țări se află urarea 
„Bun venit președintelui Nicolae 
Ceaușescu". Este înscris, de aseme
nea, în limba română, salutul 
„Bine ați venit în Algeria, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !“.

(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a făcut o vizită protocolară 

președintelui Houari Boumediene
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. 
a făcut, sîmbătă după-amiază, o 
vizită protocolară președintelui 
Consiliului Revoluției, președinte 
il Consiliului de Miniștri al Repu- 
>licii Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumediene.

La sosirea la palatul prezidențial, 
‘ovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
ntîmpinat cu căldură de președin
tele Boumediene, Kaid Ahmed, 
membru al Consiliului Revoluției, 
responsabilul aparatului de partid 
al Frontului de Eliberare Naționa
lă, Abdelaziz Bouteflika, membru

al Consiliului Revoluției, ministrul 
afacerilor externe. Belaid Abdessa- 
lem, ministrul energiei și industriei. 
Rabah Bitat. ministru de stat în
sărcinat cu transporturile, Larbi 
Demaghlatrous. ambasadorul Alge
riei în România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de Ion Pățan, Corneliu 
Mănescu. Bujor Almășan. precum 
și de Mihai Ștefan, ambasadorul 
României la Alger

între cei doi conducători de 
nartid și de stat a avut Ioc. apoi, o 
întrevedere, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

Pe ogoarele județului Timiș se lu
crează din plin la însămînțarea cul
turilor din prima urgență și în primul 
rînd la ovăz, mazăre, borceag, lucer- 
nă, trifoi și sfeclă de zahăr, care în
sumează mai bine de 22 000 hectare. 
Viteza zilnică Ia semănat se apropie 
de 4 000 hectare. în unele unități, 
unde temperatura în sol este mai ri
dicată, s-a trecut la semănatul florii- 
eoarelui, lucrare care se va intensi
fica în următoarele zile.

Pentru ca lucrările de semănat să 
se desfășoare în cele mai bune con
diții, la indicația biroului comitetului 
județean de partid, organele agrico
le, conducerile S.M.A.-urilor și coo
perativelor agricole și-au concentrat 
atenția spre efectuarea unor lucrări 
pregătitoare minuțioase, care să pre- 
întîmpine eventualele neajunsuri ce 
ar putea surveni pe parcurs. Astfel 
toate cooperativele agricole și-au asi
gurat întreaga cantitate de sămînță de 
floarea-soarelui și sfeclă de zahăr pe 
care au pregătit-o în condiții cores
punzătoare.

în ansamblul măsurilor pentru crea
rea tuturor condițiilor prielnice ob
ținerii unor producții sporite, o aten
ție mai mare s-a dat în acest an și 
lucrărilor de pregătire a solului. Pînă 
acum, în cooperativele din județ, au 
fost discuite de două ori circa 25 000 
de hectare, reprezentînd aproape ju
mătate din suprafața destinată semă
năturilor din epoca întîi. In condiți
ile acestei primăveri, cînd pămîntul 
nu dispune de umiditate suficientă, 
pregătirea terenului în perioada cea 
mai propice menținerii rezervei de 
apă în sol capătă o.însemnătate deo
sebită. Pot fi evidențiate în acest sens 
cooperativele agricole din Dudeștii 
Vechi, Cenei, Cărpiniș. Peciu Nou. 
Săcălaz, Recaș și altele.

Din păcate Ia pregătirea terenului 
n-au fost folosite peste tot grapele cu 
discuri și cultivatoarele. La cooperati
va din Periam, de pildă, cele 100 de

hectare destinate însămînțării cu floa
rea-soarelui abia au fost discuite o 
singură dată. O suprafață asemănă
toare, pe care urmează să se cultive 
sfecla de zahăr, n-a fost deloc pre
gătită. în prezent tractoarele sînt 
ocupate la semănatul unor suprafețe 
cu plante furajere. Este necesar să se 
termine grabnic această lucrare și să 
se treacă la discuirea terenurilor re
zervate însămînțării plantelor tehnice. 
Suprafețe mici de teren au fost pre
gătite și în cooperativele Sînpetru 
Mare. Igriș și Saravale, toate deser
vite de S.M.A. Periam. Dacă se are 
în vedere declanșarea din plin, în 
aceste zile, a semănatului florii-soa- 
relui și sfeclei de zahăr, rezultă că 
pregătirea terenului trebuie să pre
ocupe în mai mare măsură și trustul 
S.M.A. Timiș. Cu atît mai mult cu cit 
mai sînt și alte stațiuni pentru meca
nizarea agriculturii care au neglijat 
executarea lucrărilor de pregătire a 
solului. în cooperativele din raza de 
activitate a S.M.A. Gottlob, bunăoară, 
— unități mari cultivatoare de floa
rea-soarelui și sfeclă de zahăr — n-au 
fost pregătite pentru semănat decît 
360 de hectare. De asemenea, meca
nizatorii de la S.M.A. Boldur au dis
cuit numai 140 hectare, cei de Ia 
S.M.A. Tormac — 200 hectare, iar ce! 
de la S.M.A. Gătaia — 375 hectare.

Organele agricole, specialiștii din 
unitățile de producție ale județului 
Timiș trebuie să ia măsuri pentru 
înlăturarea tuturor neajunsurilor care 
se mai constată. Acum hotărîtor este 
ca toți specialiștii să se afle perma
nent pe ogoare. în mijlocul mecaniza
torilor și cooperatorilor pentru a în
druma. la fata locului, executarea lu
crărilor de însămînțare a culturilor 
din epoca întîi. a căror producție 
sporită depinde. în primul rînd. de 
gradul înalt al agrotehnicii aplicate.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteil*

VRANCEA

Întîrzieri — fără nici o
justificare — în asigurarea

semințelor
Este un fapt bine-cunoscut că pentru 

a obține o recoltă îmbelșugată este 
nevoie de pregătiri temeinice, efec
tuate din timp, pînă în cele mai mici 
amănunte. Uneori, la o acțiune de o 
asemenea amploare cum este cam
pania lucrărilor agricole de primăvară 
este posibil ca unele lucruri să fie scă
pate din vedere și să se rezolve pe 
parcurs. Dar sînt neglijente și negli
jențe. Pentru că situația pe care o 
întîlnim în unele unități agricole din 
județul Vrancea numai o simplă scă
pare din vedere nu poate fi conside
rată. în multe din aceste unităti nu

sînt nici acum asigurate cantitățile 
necesare de semințe de mazăre, ovăz, 
măzăriche, lucerna, sfeclă furajeră și 
altele, care se însămînțează în prima 
urgentă. După cum relata ing. Victor 
Vidinschi de la cooperativa agricolă 
Ruginești, aici există un deficit de 12 
tone ovăz. 4 tone mazăre. 1,2 tone lu
cerna și trifoi. Cind se vor asigura

Ion NISTOR 
corespondentul „Scînteii*

(Continuare în pag. a IV-a)
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Un nou obiectiv

la Combinatul siderurgic Galați
Printre obiectivele 

importante aflate în 
construcție pe platfor
ma Combinatului si
derurgic de la Galați 
se numără și fabrica 
de aglomerare a mine
reului. Datorită unei

activități susținute pe 
șantier, pînă acum s-a 
realizat 80 la sută din 
construcția metalică. A 
fost montat, totodată. 
60—70 la sută din uti
lajul tehnologic. O

parte dintre lucrări se 
află în fază de finisaj.

Concomitent se rea
lizează lucrările nece
sare racordării fabricii 
la sectorul de 
și la baza 
prime.

furnale 
de materii

*

*
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Stuficultorii Deltei cu planul

trimestrial îndeplinit
TULCEA (Cores

pondentul „Scînteii" 
Savin Stelian).

Colectivul de mun
citori, tehnicieni și 
ingineri al întreprin
derii de exploatare și 
valorificare a stufului 
din cadrul centralei 
industriale ..Delta Du-

nării" a raportat în
deplinirea sarcinilor 
de plan pe primul tri
mestru al anului 
recoltarea stufului, in 
proporție de 102 
sută.
nu te le vor i 
stuficultorilor 
să realizeze în

la

la
Succesele obți- 

permite 
Deltei 

i plus.

peste sarcina de 
pînă la sfirșitul 
mestrului. cantitatea 
de circa 5 000 tone de 
stuf — materie primă 
atît de necesară com
binatului de celuloză 
și hirtie de la Chis- 
cani-Brăila.

plan, 
tri-

1

*
i
*
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TON" BUN
LA TELEFOANEDIVERS

automat4*

De la altă

lui ucis 
punde 
pentru

luării in continuare a 
mai eficiente decît pînă

gîscă!

este situația cererilor nerezolva
te de instalare la domiciliu a 
unor noi posturi 7

ați prevăzut, in acest

șeful Departa

Convorbire cu tov. 
ing. Gh. AIRINEI, 

adjunct al ministrului transporturilor 
și telecomunicațiilor

a-
cea

„Victoria

FAPTUL

Milițianul
9

Intr-un timp relativ scurt, 
proape 350 de conducători auto 
care au circulat pe șoselele 
Bacăului au fost opriți și sanc
ționați de către organele de mi
liție pentru viteză excesivă. La 
început., profesorul Ion Popescu 
din Adjud, Grigore Budui din 
București, Constantin Șerbănoiu 
din Ploiești și mulți alții ca ei 
au protestat : în momentul în- 
tilnirii cu echipele de control, 
indicatoarele de kilometraj ale 
autovehiculelor pe care le con
duceau arătau sub 60 km la oră ! 
Puși însă în fața probelor-mar- 
țor, ei au fost nevoiți să bată 
în retragere, recunoscînd că. 
pînă la înt-îlnirea cu miliția, au 
încălcat legea. îi depistase „mi
lițianul automat" — adică apa
ratul radar care funcționează de 
citva timp prin aceste locuri. 
Cine nu crede... se poate con
vinge !

După 
„vînătoare**

Intr-una din zile, Ion Modan, 
șef de brigadă la I.M.A. din co
muna Siliștea Nouă (Teleorman), 
a zărit pe cimp un mistreț care 
se retrăgea spre pădure. Fără să 
mai stea pe gînduri a urcat la 
volan și a pornit cu tractorul in 
urmărirea lui. După o goană 
epuizantă, desfășurată de-a lun
gul a mai mulți kilometri, l-a 
ajuns din urmă, a trecut peste 
el și l-a încărcat apoi în tractor, 
cu gîndul să-l ducă acasă. Chiar 
la marginea satului era așteptat 
insă de organele de resort. Obli
gat-să suporte costul mistrețu- 

s —- 3 250 lei, el va răs
ucim și in fața justiției 
braconaj.

Serviciilor poștale și telefonice le 
datorăm economii incalculabile da 
timp, de efort pentru deplasări. Dar 
tocmai pentru că au o asemenea im
portanță în viața și activitatea de 
toate zilele ele trebuie să fie perma
nent perfecționate, în pas cu cerin
țele milioanelor de cetățeni. Pentru 
a afla ce e nou în acest sector al pre
stărilor de servicii, ce se prevede pen
tru eliminarea unor carențe în func
ționarea lor, am solicitat o convorbire 
tovarășului ing. Gheorghe Airinei, ad
junct al ministrului transporturilor și 
telecomunicațiilor, " _
mentului poștelor și telecomunica
țiilor.

— Caracteristica esențială a activi
tății unităților noastre o constituie 
dezvoltarea capacității de servire a 
populației, paralel cu îmbunătățirea 
calității serviciilor oferite, ne-a spus, 
la începutul convorbirii, d-sa. Intre 
altele, menționez construirea de noi 
centrale telefonice (la sfîrșitul anului 
1971 numărul abonaților era cu aproa
pe 58 la sută mai mare decît în 1965), 
montarea centralelor telefonice auto
mate, în locul celor manuale, in toate 
localitățile reședință de județ ; 14 lo
calități sint în prezent racordate la 
rețeaua interurbană automatizată, 
ceea ce permite efectuarea de con
vorbiri directe, prin prefix, iar locali
tățile reședință de județ au fost co
nectate la rețeaua telefonică magis
trală, înlocuindu-se sistemul de legă
tură prin fire montate pe Stîlpi cu 
cabluri subterane și radlorelee.

în domeniul poștei, pentru' mărit 
rea vitezei de circulație a scrisorilor 
și caietelor, a început acțiunea de or
ganizare a punctelor de tranzit me
canizate, de unde expedierea la des
tinație se face cu mijloace de trans
port anume prevăzute acestui scop, 
în mediul rural s-a trecut la înfiin
țarea unităților de poștă legate direct 
cu punctele de tranzit, evitîndu-se 
astfel o serie de operațiuni interme
diare.

— Ceea ce spuneți este foarte 
interesant. Cititorii noștri vor 
să afle însă de ce uneori tele
foanele provoacă necazuri abo- 
naților.

— Este adevărat, în ultima vreme 
s-au înregistrat numeroase cazuri de 
proastă funcționare a telefoanelor da
torate. pe de o parte, defecțiunilor 
intervenite în centrale (mai ales în 
perioadele de rodaj), iar pe de altă 
parte — calității necorespunzătoare a 
aparatelor telefonice instalate la abo
nați. Faptul că durata medie, pe țară, 
a deranjamentelor este încă destul de 
ridicată, de circa 4 ore, demonstrează 
necesitatea 
unor măsuri 
acum.

-■ Ce 
sens 7
Avem în vedere ridicarea califi

cării personalului de întreținere și 
exploatare, întărirea controlului in 
supravegherea instalațiilor, pentru 
prevenirea din vreme a eventualelor 
defecțiuni etc. Din partea producăto
rului de aparate telefonice — uzina 

i „Electromagnetica” — am priniit âsi- 
l gurări că se vor lua grabnice măsuri 

de înlăturare a deficiențelor calitativa 
ce se înregistrează în prezent.

— Cum se explică faptul că 
unor abonați li se pretinde plata 
unor convorbiri adițional* pe 
care nu le-au efectuat ?

— Analizind reclamațiile privind 
convorbirile adiționale se constată o 
reducere a lor de la an la an, Totuși, 
numărul acestora se menține încă 

. ridicat. Udele reolamații se dovedesc 
a fi neîntemeiate, însă trebuie să re
cunoaștem că, uneori, sîntem puși în 
situația de a acorda scăderi de taxe, 
deoarece înregistrarea numărului con
vorbirilor s-a făcut eronat. Aceasta 
datorită anomaliilor intervenite în 
funcționarea echipamentului telefonic 
din centrale. Pentru a preveni pe 
viitor asemenea situații unitățile de 
exploatare au primit indicația să ur
mărească, cu maximum de atenție, 
funcționarea instalațiilor, iar abona- 
ților ■ care doresc să verifice exactita
tea taxelor pretinse li se pun la dis
poziție — în limita disponibilităților 
— aparate de măsură instalate la do
miciliu. Totodată, centralele auto
mate au fost dotate cu aparate spe
ciale de verificare, care fotografiază, 
pas cu pas, activitatea postului tele
fonic supus controlului.

— Probabil vă este cunoscut 
faptul că telefoanele publice 
continuă să lipsească, mai ales 
in cartierele noi, și că unele 
din cele existente sînt defecte.

— Telefoanele publice trebuie să 
te instaleze cu prioritate în cartierele 
noi. Dacă există cartiere în care nu
mărul lor este insuficient va trebui 
ca unitățile noastre să revadă, de ur
gență, necesarul și să treacă la insta
larea de noi posturi.

— Unitățile dumneavoastră nu 
Intimpină, deci, nici un fel de 
greutăți im soluționarea cererilor 
de acest fel 7 Dorim o subli
niere a precizării pe care ați fă
cut-o, pentru că în prea multe 
cazuri sint invocate greutăți 
obiective.

— Cu toate că in ultimii ani — așa 
cum am arătat mai înainte — s-au 
construit noi centrale telefonice, con
tinuă să se mențină un decalaj intre 
numărul de cereri și posibilități. Pla
nul cincinal actual 
sporite de investiții 
monta în acest an 
circa 40 la sută din 
întreaga perioadă

Ilie Munteanu din comuna 
Coarnele Caprei (Iași) a tăiat 
Intr-o zi o gîscă. înainte de a 
o pune pe varză, era musai să 
o pîrlească. Dar o asemenea o- 
perație nu șe putea fape „oriunde 
și_ oricum. Prin urmare; găsind 

; că alt loc mai pdțrivit pentru 
așa ceva- filei -că ‘ei-ăP'a Aprins 
focul in... grajd 1 Ușor de presu
pus ce s-a întîmplat. Pentru că 
flăcările s-au întins imediat, de 
la gîscă, la grajd și l-au lăsat 
fără el. Ba. dacă nu interveneau 
rapid pompierii civili din comu
nă, îl lăsau chiar și fără casă, 
deoarece aceasta se afla în a- 
propierea grajdului incendiat 1 

; Acum, degeaba dă vina pe gîscă. 
Vilvătaia n-a izbucnit de la ea !

— Dacă doriți, subliniez precizarea : 
nu au motive să refuze instalarea de 
posturi telefonice publice în noile 
cartiere. Pentru mai buna întreținere 
a acestor telefoane, și, în general, 
pentru îmbunătățirea activității de 
remediere a deranjamentelor, în
cepînd cu acest an s-a trecut la do
tarea echipelor de intervenție cu mij
loace de transport

— Am mai 
și la această 
nume, că nu 
tîficat, nu este permis ca pos
turi telefonice publice să stea 
zile întregi defecte sau încărca
te cu monezi și să nu poată fi 
deci utilizate.

auto și moto.
dori o subliniere 
precizare. Și a- 

este cu nimic jus-

— De acord ! Așa ceva hu este per
mis. Am cerut și vom cere' în conti
nuare organelor'din subordinea noas
tră să ia măsuri pentru a pune or
dine unde apar asemenea defecțiuni.

— Foarte mulți cetățeni doresc, 
un răspuns la întrebarea : care

Case noi pentru

prevede fonduri 
(liniile ce se vor 
echivalează cu 

cit s-a montat în 
a cincinalului 

1966—1970, iar pe întreg cincinalul ac
tual este prevăzut să se instaleze a- 
proape tot atîtea linii telefonice cit 
s-au instalat in ultimii 40 de ani !), 
dar problema rămine. în continuare, 
deschisă. Apar noi și noi solicitări. 
Ministerul nostru se va preocupa și 
pe viitor de găsirea unor noi posi
bilități de satisfacere a cererilor 
populației.

— Ziarul nostru a publicat, in 
ultrcM vreme, o serie de arti- 
cu'■ in care era vorba de co- 
lete pierdute, telegrame . și scri
sori întârziate etc. Dar reme
dierile se lasă așteptate. Care 
este opinia dv în această pri
vință ? '

— Conducerea Departamentului de 
poștă și telecomunicații are cunoștin
ță de existența unor asemenea defi
ciențe, de urmările lor negative. Au 
și fost inițiate o serie de acțiuni în 
scopul îmbunătățirii calității servicii
lor oferite populației, dar eforturile 
vor trebui să fie intensificate pe 
viitor. Acțiunea principală o vom 
desfășura pe linia ridicării nivelului 
de conștiință al fiecărui salariat, de 
creștere a responsabilității sale la lo
cul de muncă. Concepem munca de 
întărire a disciplinei pornind de la 
ideea creșterii rolului și a participă
rii șefilor de compartimente și oficii 
poștale, adică a celor care își desfă
șoară activitatea direct în mijlooul 
iSalariaților ce vin în contact ou pu
blicul. Paralel cu munca educativă 
în rîndul salariaților, un accent deo
sebit punem pe ridicarea nivelului lor 
profesional. Avem un program amplu 
care cuprinde personalul din rețeaua 
de servire, în acest an se va mări 
numărul claselor la școala postliceală 
de diriginți de poștă, iar la școlile de 
specialitate se va introduce un nou 
curs „Norme de comportare a sala
riaților în relațiile . cu publicul". Tot 
în acest an, poșta va beneficia de a- 
portul primilor absolvenți ai liceului 
industria] de specialitate. La nivelul 
consiliului departamentului s-a ini
țiat recent sistemul de analiză a ac
tivității de poștă pe județe. Calitatea 
serviciilor depinde însă și de gradul 
de înzestrare materială a unităților. 
Pentru a se rezolva definitiv proble
ma traficului poștal din Capitală, 
anul acesta va începe construcția 
unui centru de tranzit dotat cu mij
loace de prelucrare și transport din
tre cele mai moderne. Astfel, prelu
crarea. cartarea și expedierea cores
pondenței și a mesageriilor se vor 
face mult mai rapid și mai corect, 
ceea ce. va însemna scurtarea duratej. 
de circulație de la expeditor la desti
natar și, în același timp; o siguranță 
sporită in procesul de vehiculare a 
efectelor poștale. Asemenea centre de 
tranzit — bineînțeles la alte dimen
siuni — vor începe a fi construite in 
acest an și la Sibiu, Focșani și Rm. 
Vîlcea, iar pînă la 31 decembrie a.c.. 
vor fi date în funcțiune unitățile din 
Tîrgoviște, Tulcea și Buzău.

Ministerul nostru a făcut de curînd 
demersuri pentru a se include în nor
mativele de proiectare și executare s 
locuințelor obligativitatea instalării în 
holurile noilor blocuri a panourilor 
cu cutii de scrisori, iar în clădirile 
existente, acolo unde aceste panouri 
nu există (în prezent sint circa 4 000 
de asemenea blocuri), să se amena
jeze panourile necesare. Fac această 
precizare deoarece uneori corespon-, 
dența întîrzie și ca urmare a faptului 
că poștașii sînt nevoiți să urce sute 
de scări, la fiecare apartament, în loc 
să o depună în cutiile din holul de la 
intrare.

în contextul actual, cînd întreaga 
eoonomie este angrenată intr-uri 
profund proces de perfecționare și de 
ridicare a eficienței activității, sala- 
riații din unitățile de poștă și tele
comunicații sînt hotărîți să depună, 
în continuare, noi eforturi pentru a 
răspunde la un nivel calitativ supe
rior solicitărilor de servicii ale popu
lației.

S. CristianMacheta noului magazin

HERMES
mai mare decîtde patru ori

comerciale, 
dezvoltarea

timpului 
Vizi tind 
magazin

de produse (ali- 
confectii. îneăl- 

mobilă, bijuterii, 
electrocasnice,

Ministerul Comerțului 
Interior a elaborat pentru 
acest cincinal uh amplu 
program de extindere a 
suprafețelor 
Alături de 
rețelei de magazine de la 
parterul blocurilor — care 
va duce la apariția unor 
adevărate zone comercia
le în noile cartiere — se 
preconizează realizarea 
unor spații comerciale in
dependente. în această 
acțiune se înscrie și con
struirea magazinului uni
versal bucureștean.

Piața Unirii va găzdui, 
începînd din luna iulie a 
anului 1974, o unitate co
mercială ale cărei dimen
siuni sînt de natură să 
satisfacă exigența tutu
ror amatorilor de statis
tici :

— valoarea investiției : 
96,9 milioane Iei :

— suprafața : 30 000 mp 
(de 4 ori mai mare decît 
magazinul Victoria) ;

— volumul vînzărilor a- 
nuale : 1.3 miliarde lei ;

— numărul vizitatorilor 
într-un an se estimează 
la 20—22 milioane :

— 10 scări rulante și 6 
lifturi vor transporta zil
nic in magazin circa 
70 000 clienți ;

— sub același acoperiș, 
pe 6 etaje, la parter și 
subsol, se vor vinde măr
furi într-o gamă extrem 
de largă ; începînd de la 
cele mai banale produse 
agi-oalimentare și termi- 
nind cu bunurile de folo-

cialitățile alimentației pu
blice — adică peste 120 000 
de articole și sortimente.

Dar, caracteristice pen
tru acest gigant al comer
țului socialist bucureștean 
sînt nu numai dimensiu
nile. „Universalul" este 
astfel conceput incit să 
corespundă tuturor exi
gențelor. Pentru a primi 
explicații suplimentare 
ne-am adresat tov. ing. 
C. Grigorescu. director

cerea duratei de cumpă
rare a mărfurilor, și deci, 
economisirea 
cumpărătorilor, 
un asemenea 
care desface o gamă foar
te largă 
mentare, 
țăminte, 
aparate 
perdele etc. etc.) cumpă
rătorul pleacă spre casă 
în posesia tuturor mărfu
rilor dorite fără a mai fi

I

\
\
\
\
l

rea timpului consumato
rilor este ilustrată și de 
așezarea științifică a ra
ioanelor în funcție de 
necesitatea asortării unor 
mărfuri cu altele (cămăși 
ou cravate, mănuși cu po
șete etc.), ținind cont de 
comportamentul psiholo
gic al cumpărătorilor in 
asemenea mari unități. 
Condițiile deosebite de i- 
luminare și sonorizare a 
magazinului permit crea
rea unui climat plăcut, 
unei atmosfere intime fa
vorabile realizării in con
diții ideale a operațiuni
lor de vînzare-cumpă-rare. 
Pentru prima dată in 
tară se va asigura clien- 
ților. chiar de către ma
gazin. o mare diversitate 
de servicii : casă de co
menzi ; transportul unor 
mărfuri la domiciliu ; sa
lon de cosmetică, coafură 
și frizerie ; ghișee pentru 
bagaje, C.E.C., schimb de 
valută ; ateliere pentru 
mici reparații de ceasuri, 
ochelari, stilouri : labora
toare foto : atelier pentru 
refrișat îmbrăcămintea și 
călcat pălării etc.

într-un cuvînt se poate 
aprecia că magazinul este 
conceput în mod științific, 
ținind seama de toți fac
torii care influențează 
realizarea unui comerț 
modern, civilizat, de ce
rințele și exigentele cum
părătorului zilelor noas
tre.

George POPESCU

La I. A. S. Smîrdan-Gaiați

din Mediaș

ja piața Unirii din Capitală începe 
construcția celui mai modern magazin 

universal din țară

adjunot în Direcția de 
investiții a Ministerului 
Comerțului Interior.

— Ce importanță va 
avea această unitate co
mercială pentru aprovi
zionarea mai bună a cum
părătorilor bucureșteni ?

— Prin crearea „in ini
ma" Capitalei a unui ase
menea magazin s-a urmă
rit în primul rînd. creș
terea suprafeței comercia
le aflate la dispoziția 
cumpărătorilor. Astfel, su
prafața lui va fi 
proape egală cu
realizată in întreg cinci
nalul trecut în Capitală. 
Acest fapt are drept con
secință directă descon
gestionarea altor unități „------ , .

___ __ _______ __ ___ comerciale, scăderea agio- alegerea- directa, Preocu 
sință îndelungată și spe- merației existente, redu- parea pentru economisi

nevoit «ă cutreiere tot 
orașul.

— Acestea sînt. desigur, 
mari avantaje pentru 
cumpărător, dar o unitate 
de asemenea proporții 
este de neconceput fără 
aplicarea unor metode și 
forme moderne de ser
vire...

— Viitorul universal — 
ca, de altfel, si celelalte 
ce se vor mai înălța — 
va fi organizat după cele 
mai moderne principii 
tehnologice. Vînzarea pro
duselor se va realiza prin 
autoservire și alegerea 
liberă a mărfurilor. Se va 
asigura in acest mod ac
cesul nemijlocit al cum
părătorului la. mărfuri.

La fabrica „8 Ma

Convorbire consemnată de 
Mihai IONESCU

Un mare complex de sere

are nimic 
de fotbal 

astea zice 
dea lunarobligat să

,bir" care variază între 
lei. Elevii domniei

cu toate cele necesare realizării 
acestui nou obiectiv din agricul
tura județului. Prefabricatele 
din beton au fost in întregime 
realizate de unitățile speciali
zate din cadrul întreprinderii 
noastre, iar o parte din schele
tele metalice contractate cu alte 
întreprinderi din țară au și sosit 
pe șantier. Țin să menționez șl 
promptitudinea cu care ne-au 
fost asigurate proiectele și în
treaga documentație tehnică de 
către Institutul de studii, cerce
tări și proiectări pentru construc
ții horticole București.

Noul complex de sere pe care 
îl realizează întreprinderea de 
construcții . agrozootehnice din 
Galați are o mare importantă 
pentru buna aprovizionare a 
populației cu legume proaspete 
în tot timpul anului.

GALAȚI (corespondentul „Scîn
teii", T. Oancea). — între
prinderea de construcții agro
zootehnice din Galați și-a 
cîștigat, in ultimii ani, un bine
meritat prestigiu prin realiza
rea unor importante obiective 
pentru modernizarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii. 
Recent, întreprinderea amintită 
a început lucrările de construc
ții la un mare complex de sere 
cu încălzire termică la I.A.S. 
Smîrdan, pentru producerea de 
legume proaspete. Noile sere 
ocupă 90 000 mp, în imediata a- 
propiere a combinatului side
rurgic, de unde va primi apă 
perfiru încălzire. In legătură cu 
noua construcție, inginerul Emil 
Bâlănoiu, directorul tehnic al 
întreprinderii de construcții a- 
grozootehnice Galați, ne-a spus : 
„Ne-am aprovizionat din vreme

Bogată colecție„Ștrand" și un cămin cu 50 de 
locuri pentru nefamiliști în ve
cinătatea Fabricii de cherestea 
din Sibiu. Pentru acest an se 
află în construcție alte două 
blocuri în zona estică a orașului.

Aceeași grijă se manifestă și 
pentru lucrătorii din pădure. De 
curînd au fost'date in folosință 
cabane noi cu cite 40 de locuri 
în punctele Rîul Vadului, Poiana 
Cheii, Zimbru și Mediaș, urmînd 
să se construiască alte 5 cabane 
iu bazinele forestiere Valea Ci- 
fa inului; Rîul Porumbacului și 
altele. Noile construcții de lo
cuințe sînt realizate în regie pro
prie de către C.E.I.L. Sibiu.

Una din preocupările perma
nente ale conducerii Combinatu
lui pentru exploatarea și indus
trializarea lemnului Sibiu este și 
aceea de a se asigură lucrători
lor- din unitățile sale condiții 
cit mai bune de muncă și viață. 
De la tovarășul loan Opriș, di
rectorul economic al C.E.I.L. Si
biu, am aflat că, în mod practic, 
toate exploatările forestiere și 
unitățile de industrializare ale 
combinatului beneficiază de case 
noi. proprii, in afara locuințelor 
atribuite de organele locale ale 
administrației de stat. în 1971, de 
pildă, au fost construite două 
blocuri de locuințe în cartierul

Pe negativ
de du-

redactato de plouă, e frig.

februă- 
pentru

conturează in fata 
tablou deloc ono

Profesorul Petre Borcea 
de la Școala generală Salcia 
Nouă-Vrancea. ne pune a- 
eum, înainte de masă, trei 
întrebări:

nul cultural
nu sînt scaune și vă rugăm 
să ne ghiciți în cafea cind 
o să avem totuși un cămin 
cultural.

treprinse pînă acum 
puțin de 300 000 lei. Foi 
parcurs au falsificat, „foi 
parcurs" vor primi. Numai că pe
acestea vor trebui să le străbată 
pînă la capăt, de-a lungul mul- 
tor-multor ani !

Parcurs...
penal

Pompiliu Huru, contabil-șef la 
autobaza 10 din Pâtirlagele (Bu
zău) și Aurelian Angelescu, ca
sier la aceeași unitate, manifes
tau de la o vreme un interes 
deosebit față de indemnizațiile 
de parcurs ale șoferilor autoba
zei. Nu pentru o evidentă co
rectă a acestora, ci pentru că, 
de aici, li s-a părut că poate 
ieși și pentru el ceva. In conse
cință, s-au apucat să modifice 
statele de plată, trecind pe ele 
sume mult mai mari decît cele 
achitate in realitate. Pe aceas
tă cale, ei și-au însușit — după 
cum au dovedit-o cercetările in- 

nu mai 
de 
de

De citva timp, cei 38 de elevi 
ai clasei a XH-a de la liceul 
seral din Potcoava — majorita
tea salariați ai schelei de extrac
ție Clurești — și-au propus să-și 
facă un tablou de absolvire. S-au 
adresat, pentru aceasta, secției 
foto din cadrul cooperativei 
„Prestarea“-Slătiria. Tabloul res
pectiv însă este in pericol de a 
rămine neterminat. Pentru 
meșterul fotograf desemnat 
execute această lucrare. în 
să se deplaseze el la elevii 
Potcoava, a găsit cu cale că e 
mai bine să cheme... moara la 
sac. O parte dintre elevi au fost 
norocoși că l-au prins in tură. 
Alții însă au venit la Slatina de
geaba. O dată, de două ori. pînă 
cind costul fotografiilor (fără a 
mai vorbi de timpul pierdut) s-a 
triplat ! Așa stînd lucrurile, invi
tăm conducerea cooperativei să 
ia în obiectiv acest sistem de 
deservire datorită căruia secția 
respectivă își 
clienților un 
rabil.

Rubrică
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii

de noi modele
de încălțăminte

ani,

0 casă de depuneri 
și consemnațiuni 

a durerilor
Deși este controlor de ca

litate la Fabrica de rul
menți din Bîrlad. tovarășul 
Dumitru Cucoș a acuzat in 
ziua de 23 februarie niște 
dureri insuportabile de sto-

mac. A alergat la dispensa
rul fabricii si medicul de 
aici (după ce i-a dat niște 
calmante) pentru a-i stabili 
diagnosticul l-a trimis ur
gent, foarte urgent la poli
clinica de adulți a orașului, 
cu recomandarea să ț s«? 
facă Rx-gastroduodenal.

— Si te pomenești că aici, 
la policlinica de adulți, nu 
i-a făcut radiografia urgent 
pentru că nu aveau barium 
pisat, ci doar boabe.

— Barium pisat să nu 
existe !? Și noaptea găsești.

— Atunci ? Care-i neca
zul ?

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
— l-au dat și dumnealor 

un calmant pentru că-l in- 
covoiaseră durerile, i-au 
cerut recomandarea și i-au 
zis să vină pe ziua de 23, 
dar de dimineață. La prima 
oră.

— Păi nu era ziua de 23 
cind s-a încovoiat 
rere 7

—- Ba era 23, dar 
rie, și l-au chemat 
23, dar martie, că atunci îi 
vine rîndul la Rx-gastro
duodenal.

— Si pînă atunci, cind i 
se va stabili diagnosticul, 
ce să facă cu durerile ?

— Asta voiam să între
băm și noi: a deschis cum
va policlinica respectivă o 
Casă de Depuneri și Con
semnațiuni a durerilor ?

Aflați că nu avem nici o 
cunoștință în legătură cu a- 
ceastă instituție și nu știm 
deocamdată nici cine va be
neficia de dobinda in... du
reri.

Un drum, o tencuială 
interioară și niște 

ochi verzi

1. Dacă știu să ghicesc in 
cafea și dacă știu să spun 
cu precizie cind se va repa
ra șoseaua care leagă satul 
Salcia de comuna Ciorăști?

2. Cind se va da in folo
sință căminul cultural din 
satul Salcia Nouă 7 Cămin 
cultural a cărui construcție 
a început în anul 1966, i s-a 
pus acoperișul- în 1967, în 
1968 nu i s-a mai pus nimic, 
în ’69 ușile și ferestrele, 
chiar și geamurile (in ace
lași an s-au spart). In 1970 
s-a făcut tencuiala interioa
ră, în 1971 exterioară și pe 
deasupra s-a montat și sce
na. Acum. în 1972, în cămi-

3. A treia întrebare e de 
„interes personal” : contri
buția voluntară bănească se 
face după culoarea ochilor? 
Eu am ochi verzi și am fost 
„taxat” cu 200 de lei. Ingi
nerii de la C.A.P. care au 
salarii mai mari decît al 
meu. dar ochii albaștri, plă
tesc 100, ori maximum 150. 
De ce ?

Stimate tovarășe profesor, 
nepricepindu-mă să ghicesc 
in cafea, vă voi face ana
liza grafologică a răspunsu
lui pe care-l vom primi cu 
siguranță de la consiliul 
popular.

Ce poate sa facă 
o echipă de fotbal 

cu niște sticle 
goale ?

De cine și pentru ce 
a fost inventat 

robinetul ?
M. V. Iulian zice că este 

elev la o scoală profesio
nală ; mai zice că locuiește 
intr-un bloc al l.G.O.-ului 
Cimpulung-Argeș, că are 
16 ani si vrea să pună niște 
întrebări :

— De cine si pentru ce a 
fost inventat robinetul 7

— Numele celui care a 
inventat robinetul ne sca
pă, presupunem insă că ro
binetul nu are nimic comun 
cu Robinson Crusoe și cre
dem, nici cu Robin Hood. 
Scopul inventării lui. al ro
binetului. cred că acum, in 
martie 1972 este clar tutii-

ror : are „proprietatea" să 
Oprească ori să elibereze 
apa.

— Care apă ?
— De pe conductă.
— Și dacă pe conductă nu 

e apă. ce „proprietate" mai 
are robinetul 7 Pun această 
întrebare pentru că blocul 
in care locuiesc eu de 16 
ani. are în toate aparta
mentele cade și robinete. Si 
de cind mă știu n-am văzut 
avă curgînd. Nu cumva ro
binetele și cadele au fost 
inventate pentru pavoaza
rea apartamentelor ?

— Dar apa care trebuie 
să vină pe conductă o plă
tiți 7

— Sigur.
— Atunci nu întrebați 

cine a inventat robinetul, el 
. cine a inventat aia.. cum ti 

Zice...
— Prostia 7
— Tovarășe !

Profesorul Ion Besnea din 
str. Mihail Eminescu nr. 8- 
Tulcea se „laudă" că este 
cardiac și că nu 
comun cu echipa 
„Delta". Cu toate 
că este 
un „i 
5 și 10 
sale sînt obligați să aducă 
sticle goale, borcane... pen
tru „întreținerea" acestei 
echipe.

Stimate tovarășe profesor, 
dacă elevii dv contribuie 
cu sticle goale, este normal 
să vi se retină și dv din sa-

larzu o cotă. Ce poate să 
facă o echipă de fotbal cu 
niște sticle goale ?

Nicuță TANASE

SIBIU (Corespondentul „Scîri- 
teii“, N. Brujan).

Atît înnoirile de ordin tehnic 
și tehnologic din ultimii
cit. mai ales, preocupările stă
ruitoare ale colectivului 
aici pentru îmbunătățirea cali
tății și diversificarea producției 
vorbesc convingător despre cea 
de-a doua tinerețe a uneia din 
unitățile veterane ale industriei 
ușoare din țara noastră — fa
brica de piele și încălțăminte 
„8 Mai“ din Mediaș — care, de 
curînd, a sărbătorit 90 de ani de - 
la înființare. Organizarea unui 
atelier propriu de creație, co
laborarea cu institute de cerce
tări de specialitate, sondarea 
sistematică a preferințelor cum
părătorilor au creat condiții 
ca producția de încălțăminte a 
fabricii medieșene să fie mereu 
în pas cu moda și cu cerințele 
beneficiarilor interni și externi.

Rezultatele sînt și ele pe mă
sura eforturilor. La recenta ex
poziție „de lucru", organizată 
la Cluj cu prilejul întîlnirii 
specialiștilor din unitățile Cen
tralei industriale a pielăriei și 
încălțămintei cu reprezentanții 
comerțului in vederea contrac
tărilor pentru semestrul II, au 
fost expuse și 36 de noi mo
dele de încălțăminte pentru 
femei produse de fabrica din 
Mediaș. Cum au fost primite de 
comerț ?

întreaga colecție, după cum 
am aflat de la tovarășul Andrei 
Rușcior, director adjunct al fa
bricii, a fost apreciată pentru 
diversitatea modelelor și a cu
lorilor, pentru aspectul lor mo
dern. Printre noile modele, se 
află pantofii cu fețe box și 
talpă matrițată, conferindu-le 
flexibilitate și rezistență, pan
tofii „Bufo“, cu fețe de piele 
presată, cizmulițele „Napa" cu 
fețe din piei naturale și altele.

de
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care de la 
a survolat 
Italiei, a-

La ora 11,00 avionul, 
plecarea din București 
teritoriile Iugoslaviei și 
pele Mediteranei, aterizează pe ae
roport. Reactoarele aviației mili
tare algeriene, care au alcătuit de 
la intrarea în spațiul aerian al țării 
escorta de onoare, salută din 
înaltul cerului, înclinînd arip.le. 
Sînt trase 21 de salve de artilerie 
în momentul în care șeful statului 
român apare în ușa aeronavei.

La coborîrea din avion, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați 
cordialitate și prietenie 
ședințele Houari 
doi șefi de stat 
dură mîinile.

Șeful statului 
apoi pe membrii Consiliului Re
voluției. — Moulay Abdelkader, 
Ahmed Belhouchet, Cherif Belka- 
cem, Ahmed Bencherif, Bouhad- 
jar Benhaddou, Abdelaziz Boute- 
flika, Ahmed Draia, Ahmed Kaid, 
responsabil al aparatului de partid 
al Frontului de Eliberare Națio
nală, Tayebi Larbi, Ahmed Me- 
deghri, Yahyaoui Mohammed Sa
lah, Salah Soufi. Sînt prezentați, de 
asemenea, Rabah Bitat, ministru de 
stat însărcinat cu transporturile, și 
soția sa, Belaid Abdessalem, mi
nistrul energiei și industriei, Larbi 
Demaghlatrous, ambasadorul Al
geriei în România, alți înalți dem
nitari și ofițeri superiori — mem
bri ai Comitetului de onoare con
stituit cu prilejul vizitei solilor po
porului român.

O fetiță și un băiat, îmbrăcați în 
tradiționale costume algeriene, ofe
ră apoi oaspeților buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă șefului statului algerian 
pe Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru 
al comerțului exterior, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
care-1 însoțesc în această vizită. 
Este de față Ștefan Mihai, ambasa
dorul României la Alger.

în continuarea ceremom'el, oas
peți și gazde se îndreaptă spre po
diumul de onoare, în fața căruia 
un detașament al Armatei națio
nale de eliberare, cu muzică și 
drapel, prezintă onorul. Sînt into
nate imnurile -de. sta,ț. jale României... 
și' Algeriei. Cei doi conducători de 
partid și de stat trec apoi în re
vistă garda de onoare.

Solemnitatea continuă cu pre
zentarea celorlalte persoane alge
riene venite în întîmpinare : mem
bri ai guvernului, reprezentanți ai 
partidului, Armatei 
de eliberare, prefectul Algerului, 
președintele Adunării Populare a 
regiunii Alger, președintele Adu
nării Populare a orașului, Înalț! 
funcționari de stat.

Sînt prezentați, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Alger. în continuare, 
membrii ambasadei, ai coloniei 
române — specialiștii și tehnicie
nii aflați în Algeria în cadrul 
acordurilor de colaborare econo
mică dintre cele două țări — fac 
o caldă manifestare de prețuire și 
stimă conducătorului partidului și 
statului nostru.

Oaspeții români, însoțiți de gaz
de, se îndreaptă spre salonul ofi
cial. în drumul lor, tineri în cos
tume naționale presară, potrivit 
unui obicei străbun, petale de flori, 
aclamă cu însuflețire pe oaspeții 
de seamă ai Algeriei, pentru priete
nia algeriano-română, flutură ste- 
gulețe ale României și Algeriei.

La intrarea în salonul oficial, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, președin
tele Houari Boumediene sînt sa
lutați de militari îmbrăcați în 
străvechiul port al luptătorilor de 
odinioară — în burnusuri albe, cu 
capul înfășurat în turban, cu să
biile lor de cavaleriști, prezentate 
pentru onor.

Apoi, oaspeți și gazde se în
dreaptă spre Alger, cortegiul de 
mașini oficiale străbătînd, de-a 
lungul Bulevardului Armatei na
ționale de eliberare — străjuit de 
palmieri — o pitorească regiune.

de
Boumediene. 

își string cu

cu 
pre- 
Cel 
căl-

algerian prezintă

naționale

în depărtare, Algerul, arcuindu-s« 
de-a lungul golfului prin care 
apele albastre ale Mediteranei pă
trund adînc în oraș, se înfățișea
ză asemenea unui amfiteatru uriaș, 
cu cartiere revărsîndu-se într-o 
cascadă de trepte pe pantele Co
linelor Sahet, care se pierd în azu
rul mării. De-a lungul întregului 
drum pot fi văzute mari portrete 
ale conducătorilor de partid și de 
stat ai celor două țări, tricolorul 
românesc și alb-verdele steagului 
algerian, urări de salut înscrise în 
limbile română și arabă.

în dreptul unui impresionant arc 
de triumf, ridicat în cinstea oaspe
ților, la intrarea în orașul propriu- 
zis, cortegiul oficial se oprește, 
cei doi președinți fiind înconjurați 
cu căldură de numeroși locuitori ai 
capitalei veniți în întîmpinarea lor. 
Notabilități ale Algerului au sa
lutat pe oaspeți, urîndu-le bun ve
nit, și au înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cheia de aur a 
orașului — simbol al inimilor des
chise și ospitalității locuitorilor ca
pitalei țării. în uralele mulțimii, 
mașina deschisă parcurge, în a- 
ceeași sărbătorească și entuziastă 
atmosferă, arterele principale ale 
orașului, înțesate de lume.

în văzduh răsună neîntrerupt u- 
rările „Yahya Ceaușescu — Yahya 
Boumediene? (Trăiască Ceaușescu 
— Trăiască Boumediene) ; mii de 
glasuri reiau, totodată, urările în
scrise de-a lungul străzilor : „Tră
iască Republica Socialistă Româ
nia", „Trăiască prietenia alge- 
riano-română". Pentru a întregi a- 
ceastă adevărată sărbătoare popu
lară, din loc în loc, orchestre fol
clorice din diferite regiuni ale ță
rii, cu instrumente muzicale tradi
ționale — flaute, cimpoaie, tambu
rine — interpretează cîntece în 
cinstea solilor poporului român. în 
semn de aleasă cinstire, de caldă 
atenție pentru oaspeții dragi, se 
aud, de asemenea, melodii popu
lare românești, transmise prin di
fuzoare instalate pe străzi.

Mulțimea devine tot mai densă. 
Răspunzînd chemării Frontului de 
Eliberare Națională, și-au dat în- 
tîlnire în această zi pe străzile 
străvechiului „El Djezair" — Al
gerul de astăzi — o mare parte a 
populației orașului. Expresie a sen
timentelor care animă poporul al
gerian, chemarea sublinia că „prin 
primirea pe care o vom face perso
nalității președintelui Nicolae 
Ceaușescu ne vom manifesta prie
tenia față de poporul român, care 
a luptat pentru a-și apăra liberta
tea națională, pentru a construi 
societatea socialistă și a Instaura o 
eră a păcii și prosperității". „Prin 
această primire, poporul nostru va 
demonstra că nu a uitat sprijinul 
concret pe care poporul român I-a 
acordat luptei noastre de elibe
rare".

Revărsarea de bucurie populară 
la care asistăm este o ilustrare vie 
a entuziasmului cu care locuitorii 
capitalei au dat curs acestui apel. 
Zecilor și zecilor de mii de cetățeni 
ai Algerului li s-au alăturat repre
zentanți ai comunelor Blida, Bou- 
ira, Birtouta, Bouinan și din alte lo
calități, care au venit de la mari 
depărtări în dorința de a aduce sa
lutul consătenilor lor. Urările alter
nează cu tam-tamul în derbuha, 
petalele de flori cu confetile multi
colore aruncate în calea oaspeților, 
manifestările spontane cuprinzînd 
atît străzile înguste, pitorești, ale 
vechiului oraș, cît și' largile bule
varde și esplanade de pe țărmul 
mării, zonele industriale sau car
tierele rezidențiale. „Este pentru 
noi o mare onoare să primim pe 
președintele Nicolae Ceaușescu" — 
sublinia Bachir Mantouri, preșe
dintele Adunării Populare a capi
talei algeriene, dînd glas sentimen
telor nutrite de toți cetățenii. „Gîn- 
dim cu toții că vizita sa este un 
moment deosebit de important pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări. între Algeria și Ro
mânia a fost statornicită o coope
rare fructuoasă, în interesul celor 
două state, spre binele popoarelor 
noastre. încă o dată țin să subli
niez că vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu va contribui la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la întă

rirea relațiilor dintre cele două 
țări frățești și prietene".

Gînduri, sentimente care ze fac 
simțite în tot timpul parcurgerii 
orașului. Conducătorul partidului 
și statului nostru răspunde cu căl
dură, prietenește acestei primiri 
sărbătorești, care nu contenește 
pînă la porțile Palatului Poporului 
— reședința ce a fost pusă la dis
poziția oaspeților români în timpul 
vizitei lor în Algeria.

Aici, la Palatul Poporului, șefii 
de stat ai celor două țări se întrețin 
din nou prietenește. Președintele 
Houari Boumediene își ia apoi, cu 
căldură, rămas bun de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Suita de vizite în diferite țări 
africane, inaugurată, la 11 martie, 
la Alger, se înscrie în contextul 
multiplicării, cu deosebire în ulti
mii ani, a contactelor directe între 
factorii de răspundere din România 
și din țările Africii.

Acest șir de vizite reprezintă o 
grăitoare expresie a sentimentelor 
de profundă solidaritate, stimă și 
simpatie pe care țara noastră le 
manifestă față de popoarele con
tinentului african, față de lupta 
lor pentru apărarea și consolida
rea independenței și suveranității 
naționale, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru transformări înnoi
toare în viața social-economică, 
pentru valorificarea bogățiilor na
ționale potrivit voinței și aspirații
lor proprii, pentru o viață mai 
bună. Ea constituie, totodată, o do
vadă concludentă a dezvoltării me
reu ascendente a raporturilor în 
cele mai felurite domenii : politic, 
economic, tehnico-științific, cultu
ral dintre România și țările Afri
cii, în interesul și spre binele po
porului român și popoarelor aces
tor țări, în interesul cauzei păcii și 
colaborării internaționale, al întă
ririi unității de acțiune a frontu
lui antiimperialist, a tuturor forțe
lor revoluționare și progresiste ale 
contemporaneității.

Așa cum este știut, România a 
salutat cu satisfacție apariția noilor 
state africane. Ca urmare a acestei 
poziții consecvente, profund In
ternaționaliste, țara noastră între
ține în prezent relații diplomatice 
cu 32 de state ale continentului a- 
frican.

Un rol Însemnat fn dezvoltarea 
raporturilor dintre România și ță
rile Africii 11 au legăturile stator
nicite între Partidul Comunist Ro
mân și partidele de guvernămînt 
din aceste țări, pe baza stimei și 
respectului reciproc.

România salută participarea din 
ce în ce mai activă a țărilor afri
cane la viața internațională, contri
buția lor la rezolvarea probleme
lor majore cu care este confrunta
tă lumea de astăzi. Nu o dată, țara 
noastră și țările africane s-au în- 
tîlnit la O.N.U. și în alte organiza
ții și organisme internaționale în 
calitate de coautoare ale unor do
cumente internaționale în sprijinul

Vizita tovarășei
la Muzeul de

Sîmbătă după-amiază, tovarășa 
Elena Ceaușescu a vizitat Muzeul 
de arte frumoase din Alger, con
struit între anii 1928—1930. înain
te de vizita propriu-zisă, tovarășa 
Elena Ceaușescu a admirat frumoa
sa perspectivă a orașului, un șir de 
terase succesive, care coboară de-a 
lungul unei grădini cu vegetație 
luxuriantă pînă la nivelul Mării 
Mediterane.

Colecțiile muzeului cuprind lu
crări de pictură, sculptură, stampa 
și desene aparținînd unor artiști 
renumiți din secolul al XVI-lea ți 
pînă în zilele noastre.

Mulțumind pentru prilejul oferit

retutindeni, Inaltii sentimentelor prietenești

Înconjurată de stima și atenjia gazdelor, tovarășa Elena Ceaușescu vizitează Muzeul de arte frumoase

luptei pentru lichidarea vestigiilor 
coloniale, a politicii odioase a dis
criminării rasiale și apartheidului, 
precum și a practicilor neocolonia- 
liste, pentru progres economic și 
social.

Poporul nostru acordă sprijin 
multilateral și-și manifestă solida
ritatea hotărîtă cu lupta plină de 
eroism a popoarelor din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau, Nami
bia și alte teritorii aflate încă sub 
dominația colonială, cu convinge
rea că nimeni și nimic nu poate sta 
în calea împlinirii dreptului lor sa
cru de a-și hotărî de sine stătător 
soarta.

Colaborarea bilaterală dintre Ro
mânia și țările Africii se dezvoltă 

,în baza a peste 50 de acorduri bila
terale, din care peste 30 au fost 
semnate numai în ultimii trei ani. 
Se lărgesc și se diversifică relațiile 
economice reciproce, volumul 
schimburilor comerciale ale Româ
niei cu țările africane înregistrînd 
în 1971 o creștere de peste două ori 
față de 1965.

Vizita într-un șir de țări 
africane a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, începută sîmbătă, în- 
scriindu-se ca un moment remar
cabil în evoluția mereu ascenden
tă a raporturilor reciproc-avanta- 
joase, este menită să deschidă per
spective din cele mai favorabile a- 
dîncirii continue a relațiilor de 
prietenie și colaborare ale Româ
niei cu aceste țări.

Reportajul a fost realizat de :
Adrian IONESCU 
Romulus CAPEESCU 
Constantin BENGA

Fotografii de Anghel Pasat

Elena Ceaușescu 
arte frumoase

de a cunoaște valoroasele opere ale 
artiștilor algerieni, creații remar
cabile ale culturii universale, tova
rășa Elena Ceaușescu a semnat, la 
încheierea vizitei, în cartea de o- 
noare a muzeului.

In cursul serii a fost efectuat un 
tur al orașului, parcurgîndu-se un 
traseu care străbate orașul de la 
sud spre nord.

unei coroane 
flori la Mormîntul 

eroului national
Sîmbătă după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a depus o coroană de flori la 
MormîntuJ emirului Abdelkader, 
eroul național al poporului alge
rian, de la Careul Martirilor Re
voluției din cimitirul „El Alia".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de Rabah Bitat, minis
tru de stat însărcinat cu transpor
turile, Belaid Abdessalem, minis
trul energiei' și industriei, Larbi 
Demaghlatrous, ambasadorul Alge
riei în Republica Socialistă Româ
nia, Driss Djazairi, consilier la pre
ședinția Consiliului Revoluției, Na- 
cer Eddine Haffadh, directorul ad- 
interim al diviziei țărilor socialiste

din Ministerul Afacerilor Externe. 
Au fost prezenți tovarășii Ion Pă- 
țan, Corneliu Mănescu, Bujor Al- 
mășan, Ștefan Mihai, ambasadorul 
României la Alger.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat de colonelul Sli- 
mane Hofmann, prefectul departa
mentului Alger, de Mohamed 
Boukalfa, președintele Adunării 
Populare a Departamentului Alger, 
de Bachii- Mantouri, președintele 
Adunării Populare a capitalei al
geriene.

După depunerea coroanei, un 
grup de trompetiști au intonat 
salutul eroilor, iar o unitate de 
gardă a prezentat onorul.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

Telegrame de la bordul avionului
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Președintele Republicii
Președinte al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, îmi 
este deosebit de plăcut să vă transmit dumneavoastră, Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor și popoarelor Iugoslaviei prietene un cald salut tovărășesc, 
împreună cu cele mai bune uirări de noi succese pe calea socialismului, 
progresului și păcii.

Socialiste Federative Iugoslavia,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului GIOVANNI LEONE

Președintele Republicii Italiene
Palatul Quirinale

Zburînd deasupra teritoriului Republicii Italiene, doresc să vă adresez 
dumneavoastră și poporului italian prieten un cordial salut și calde urări 
de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

O CARTE 
DESPRE 

ALGERIA 
apărută in „Editura 

enciclopedică română"
In Editura enciclopedică română 

a apărut recent cartea „Republica 
Algeriană Democratică și Populară" 
de Dumitru Romașcanu. Lucra
rea sintetizează un bogat material 
informațional despre geografia și 
istoria Algeriei, organizarea statu
lui, orașele și despre alte aspecte 
ale vieții politice, economice, so
ciale și culturale din această tară.

în prefața cărții, autorul, care a 
trăit și a lucrat timp de aproape 
doi ani în Algeria, relevă lupta 
încununată de succes dusă de po
porul algerian pentru libertate și 
independență, eforturile pe care le 
depune astăzi pentru dezvoltarea 
multilaterală a tării, a tuturor sec
toarelor economice, pentru valori
ficarea bogatelor resurse naturale, 
în special a hidrocarburilor.

Un deosebit interes prezintă capi; 
toiul „Pagini din istoria colaborării 
și prieteniei româno-algeriene". 
Este prezentată pe larg îndeosebi 
cooperarea pe tărîm economic și 
tehnico-științific dintre cele două 
popoare, pe care autorul o ilustrea
ză citind numeroase exemple din 
activitatea desfășurată cu succes 
timp de mai mulți ani în Algeria 
de către geologi și petroliști români.

Lucrarea cuprinde interesante 
date statistice, precum și fotogra
fii sugestive. De asemenea, cartea 
conține un succint vocabular 
algeri ano-român.

(Agerpres)
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PROGRAMUL 1

8,15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii <» Agendă pio

nierească : Finala pe țară a 
concursului „Săniuța de ar
gint" ; Șezătoare la Humu- 
lești ; Copii din lumea largă : 
Tolba cu scrisori ; Film se
rial „Fiul mării" — episodul 
„Răpirea unei bombe".

10,00 Viața satului. Delegații la 
congresul țărănimii coopera
tiste în mijlocul celor pe care 
i-au reprezentat ; Pentru că 
noi, cei mulți, ne-am unit... 
De la început — în plin efort ! 
— Semănatul culturilor din 
urgența întîi ; Reportaj filmat 
la constituirea societății cul- 
tural-folclorice „Făclia" din 
Poiana Lacului : Muzică
populară.

11,10 Să înțelegem muzica. Ciclu 
de inițiere muzicală prezen
tat de Leonard Bernstein — 
emisiunea a 17-a. Compozito
rul Dmitri Șostakovici.

12,00 De strajă patriei.
* Emisiune în limba maghiară. 

Telesport « Fotbal : Univer
sitatea Cluj — Politehnica 
Iași (Divizia A). Transmisiu
ne directă de la Cluj. Comen
tator Eftimie Ionescu. 
Postmeridian.
Film serial pentru tineret 
„Planeta giganților".
Campionatele europene de 
atletism pe teren acoperit 
(finală). Transmisiune de la 
Grenoble. Comentator Cristian 
Țopescu

49,20 1001 de seri : „Filopat și Pa- 
tafil".

19,30 Telejurnal.
20,00 “ ‘ ‘ -----

12,30
14,00

15,45
17,00

17.50

20,20

Reportajul săptămînii : „Oa
menii din Bosanci“ — repor
taj de Rodica Rarău.
Film artistic „Taxiul, rulota 
și corida".
Varietăți internaționale. Reci
tal Karina și Mireille Mathieu 
Telejurnal.22,35

22,50 Campionatul mondial de ho
chei pe gheată (grupa C) Un
garia — Italia — aspecte fil
mate de la Miercurea Ciuc. 
închiderea emisiunii progra
mului I.

23.30

12,30
15,00
20,00

20,50
21.00

21.15

21,40

22,00

PROGRAMUL II

Promenadă duminicală, 
închiderea emisiunii de prînz. 
Deschiderea emisiunii de 
seară. Teatru liric TV : Se- 
lecțiuni din opereta „Logodni
cul din Lună“ de KUnnecke 
în interpretarea ansamblului 
Teatrului 
București. 
Agenda. 
Săptămîna 
reșteană. 
Romanțe, 
mentală condusă 
Banu.
Din lumea științei — emisiu
ne de Cornel Rusu.
Film serial „Invadatorii0 — 
reluare.

de operetă din

culturală

Formația 
de

bucu-

instru- 
Tonel

*

I

I

*
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„0 vizită cu efecte binefăcătoare"
Presa algeriană acordă ample 

spații vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, publicînd pe primele pa
gini portretul secretarului general al 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, precum și 
articole de salut și comentarii asu
pra evoluției tot mai favorabile a 
raporturilor româno-algeriene. S.îrit 
publicate, de asemenea, reportaje 
însoțite de numeroase fotografii cu 
privire la realizările României so
cialiste în diferite domenii ale vieții 
economice și social-politice.

Ziarul „EL MOUDJAHID", princi
palul cotidian al țării, inserează in 
manșetă, cu litere mari, in limba 
română, salutul : „Bun venit în Al
geria, tovarășe Ceaușescu !“. Se pu
blică, de asemenea, textul integral al 
chemării adresate de F.L.N. popu
lației țării, de a face o călduroasă 
primire oaspeților români.

Comentariul aceluiași ziar, intitu
lat : „O vizită cu efecte binefăcă
toare", după ce subliniază că intil- 
nirea și convorbirile dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Houari 
Boumediâne se vor axa asupra pro
blemelor privind colaborarea bilate
rală și a problemelor internaționale, 
scrie : „La nivelul relațiilor bilate
rale, care își au începutul încă in 
perioada in care Algeria desfășura 
războiul de eliberare, raporturile au 
fost totdeauna caracterizate prin 
spiritul prieteniei. Această prietenie 
a fost întărită prin diferite acorduri, 
protocoale și convenții Încheiate 
pentru reglementarea schimburilor 
între cele două țări ale noastre. Au 
avut Ioc. de asemenea, schimburi de 
delegații, țara noastră primind, intre

altele, vizita ministrului român ai 
afacerilor externe, au fost semnate 
acorduri economice, s-a statornicit o 
cooperare vie între cele două țări.

Putem fi, deci, siguri că vizita 
care începe astăzi va avea efecte 
binefăcătoare in ce privește ambele 
națiuni. Convorbirile care se vor 
desfășura la cel mai înalt nivel vor 
defini și vor trasa cadrul desfășu
rării eforturilor celor două țări, în 
funcție de posibilitățile existente. 
Schimburile de vederi și clarificările 
care vor fi pe primul plan al preo

Săptămînalul publică o amplă 
biografie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Este reprodus, de ase
menea, textul integral al interviului 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România acor
dat ziariștilor algerieni, precum și 
textul integral al interviului pre
ședintelui Consiliului Revoluției al 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare acordat ziarului „Scînteia".

Sub titlul : „O cooperare bilaterală 
rodnică", „Revolution Africaine" in
serează, de asemenea, un articol în

REVISTA PRESEI ALGERIENE

cupărilor întîlnirii Ia nivel Înalt vor 
da indicațiile necesare factorilor res
ponsabili ai diferitelor sectoare de 
activitate din cele două țări, care, cu 
siguranță, se vor solda cu rezultate 
pozitive pentru amîndouă".

In paginile din interior este publi
cată prima parte a unui șir 
de reportaje ale ziaristului Zoubir 
Souissi, care a vizitat recent Româ
nia, reportaje purtînd ca titlu ge
neral : „în țara vechilor daci".

Săptămînalul „REVOLUTION A- 
FRICAINE". organ central al F.L.N., 
publică pe copertă fotografia în cu
lori a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
încadrată de tricolorul românesc. 
Deasupra fotografiei stă scris : 
..Algeria-Romania : se întăresc coo
perarea și solidaritatea".

care, relevindu-se că volumul schim
burilor economice româno-algeriene 
cunoaște o curbă ascendentă, se sub
liniază că relațiile de colaborare sta
bilite sînt clădite pe temelia intere
sului reciproc, a respectării principii
lor suveranității și reciprocității, 
principii pe care cele două țări le 
promovează cu fermitate.

Săptămînalul social-politic „AC- 
TUALITE", care apare în capitala 
Algeriei. își deschide, de asemenea, 
numărul cu portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în interior este 
inserată biografia conducătorului de 
partid și de stat român.

în comentariul : „Colaborarea al- 
gero-română se dezvoltă necontenit 
in interesul celor două părți", se a- 
rată, între altele, că vizita președin

telui Nicolae Ceaușescu. expresie a 
întăririi legăturilor de prietenie și 
cooperare dintre Algeria și România, 
„constituie o încununare a numeroa
se alte întîlniri între factorii respon
sabili ai celor două țări, la toate ni
velurile, atît în Algeria cît și în Româ
nia". „Strîngerea legăturilor din
tre Algeria și România, conti
nuă articolul, se reflectă în mod 
concret prin colaborarea pe multiple 
planuri statornicite imediat după ob
ținerea independenței noastre, putîn- 
du-se cita ca exemplu cooperarea în 
sectoarele petrolier și minier, precum 
și în industria extractivă". După ce 
sînt enumerate un șir de acorduri în
cheiate în ultimul timp. în încheierea 
articolului se arată : „Ceea ce carac
terizează această colaborare este dez
voltarea sa neîntreruptă in interesul 
ambelor părți. Vizita președintelui 
Ceaușescu va contribui cu siguranță 
Ia extinderea și pe mai departe a a- 
cestei colaborări, la întărirea legătu
rilor de prietenie dintre Algeria și 
România".

Cititorilor săptămînaluluf „Algeria 
Actualită" li se prezintă, de aseme
nea, o amplă „privire asupra dezvol
tării economice a României".

Amploarea articolelor, reportajelor 
și comentariilor consacrate de presa 
algeriană vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu constituie, alături de căl
dura cu care populația capitalei l-a 
tntîmpinat pe oaspetele român, o 
dovadă din cele mai grăitoare a ma
relui interes pe care îl stirnește acest 
eveniment în rîndurile opiniei public» 
de aici.
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ȘANTIERE DIN HARGHITA

INERȚII Șl DEFICIENȚE
SUB INCIDENȚA

LEGII INVESTIȚIILOR
Dezvoltarea neîntreruptă, In con

tinuă ascendență, a economiei jude
țului Harghita impune utilizarea ju
dicioasă. în spiritul prevederilor le
gale în vigoare, a fondurilor de in
vestiții tot mai substanțiale alocate 
in acest cincinal, astfel incit să se 
asigure obținerea unei eficiente spo
rite în practică. Cadrul legal al fi
nanțării și creditării investițiilor 
oferă posibilitatea titularilor și be
neficiarilor de plan să-și orga
nizeze cît mai rațional întreaga lor 
activitate, pentru a nu se irosi nici 
un leu din fondurile respective. 
Experiența arată insă că acest ca
dru legal, oricît de bun ar fi el, nu 
poate oferi decît coordonatele gene
rale ale activității de investiții, prin
cipalul lucru constînd în fundamen
tarea științifică a prevederilor de 
plan, în pregătirea minuțioasă a rea
lizării acestuia, ceea ce trebuie să fie 
rodul colaborării strînse a tuturor 
factorilor cu responsabilități în înfăp
tuirea exemplară a programului de 
investiții.

în conformitate cu aceste preve
deri ale Legii privind organizarea, 
planificarea și executarea investiții
lor, o primă necesitate în domeniu] 
pregătirii din timp și în bune con
diții a realizării planului de in
vestiții se referă la stadiul asigură
rii cu documentație a planului pe- 
acest an. Din păcate. în această pri
vință, lucrurile nu sînt deloc mul
țumitoare, în sensul că pentru obiec
tivele noi. proporția de asigurare 
cu studii tehnico-economice este de 
S3 la sută, iar a proiectelor, de 
execuție — de numai 72 la sută. A- 
ceastă situație evidențiază o încăl
care a dispozițiilor legale, care 
prevăd elaborarea studiilor tehnico- 
economice pînă la 30 iunie a anu
lui precedent, iar a proiectelor de 
execuție, pînă la sfîrșitul anului res
pectiv. Consecințe: întîrzieri .în/. 
1 nceperea. lucrări lor, ' prel u ngi rea du- 
ratei de execuție, a ăcteștorâ. .imobL.. 
lizarea unor capacități de producție 
la organizațiile de construcții.

Starea de lucruri amintită nu a a- 
părut peste noapte ; ea s-a manifes
tat și în cursul anilor trecuți. din 
care cauză nu s-a respectat terme
nul de punere în funcțiune Ia 21 lu
crări de investiții productive, cre
ditate în perioada 1970—1971, a căror 
valoare se ridică la multe milioane 
de lei. Depășirea termenelor de pu
nere în funcțiune la aceste lucrări 
a provocat imobilizarea fondurilor 
de investiții peste duratele normate, 
în medie, cu 3—6 luni. întrucît ma
joritatea acestor obiective se loca
lizează în industria locală a jude
țului, este semnificativ să analizăm 
și raportul între dinamica produc
ției globale și cea a fondurilor fixe 
in anii 1969—1971. Acest raport a 
fost în 1970 de 0.92. iar în anul 1971 
de 0,93, proporții care nu dovedesc 
o înaltă eficientă în folosirea fondu
rilor de investiții. Este știut că 
atunci cînd fondurile de investiții 
sînt cheltuite în mod eficient, dina
mica producției devansează dinami

ca fondurilor fixe ; or, în cazul unor 
obiective ale industriei locale, ra
portul respectiv este invers, situație 
care trebuie serios analizată de be
neficiarii și titularii investițiilor 
amintite din județul nostru.

Implicațiile generate de neasigu- 
rarea la timp, integrală și de cali
tate a documentațiilor tehnico-econo
mice și a proiectelor de execuție nu 
se opresc la cele înfățișate pînă acum; 
trebuie să avem neapărat în ve
dere și cheltuielile neeconomicoa- 
se ce se concretizează în dobînzi pe
nalizatoare calculate în urma încăl
cării datelor planificate de dare în 
exploatare a noilor unități produc
tive. situație întîlnită la întreprin
derile de industrie locală I.J.M.L.C. 
și I.J.E.M.C., fără ca cineva să su
porte consecințele ce decurg din- 
tr-o asemenea stare de lucruri.

Utilizarea fondurilor, de investiții 
cu eficientă sporită depinde. însă, 
și de exercitarea unui control pre
ventiv bine organizat, exigent, în 
condițiile stabilite de dispozițiile 
legale. Modul în care controlul pre
ventiv își face datoria la angajarea 
cheltuielilor de proiectare influen
țează direct, costul investiției. O 
temă de proiectare bine funda
mentată, bazată pe un studiu mul
tilateral al cerințelor producției — 
privite în dezvoltarea ei în perspec
tivă — contribuie la prevenirea unor 
cheltuieli neeficiente, iar lipsa aces
tor condiții. dimpotrivă, provoacă 
cheltuieli suplimentare. Nu întîm- 
plător. datorită controlului preventiv 
formal asupra temelor de proiectare 
s-au întocmit ulterior 57 acte adi
ționale la contractele de proiectare, 
în'.cursul anului trecut. Aceste dese 
modificări prelungesc faza de pro
iectare. amină începerea lucrărilor 
pe șantiere peste termenul prevăzut 
în plan. Intr-o asemenea situație, 

.’s-au aflat, studiile telmico-econo- 
.mice privind dezvoltarea întreprin
derii, de industriei:, locală , „Rărtiza-., 
nul“-Gheorghieni, alimentarea cu 
apă a orașelor Borsec și Tușnad 
ș.a. Mai grav este faptul că neajun
surile de acest gen pot duce chiar la 
renunțarea execuției unor lucrări 
în anul de plan, la imobilizarea fon
durilor de investiții respective. Fun
damentarea defectuoasă a unor teme 
de proiectare și elaborarea tardivă, a 
documentațiilor tehnice au contri
buit. în parte, la sistarea unor pro
iecte și la abandonarea lor. valoarea 
acestora ridieîndu-se în județul nos
tru la aproape 3 milioane lei.

Dar controlul preventiv trebuie 
să fie deosebit de activ și cu prile
jul perfectării contractelor de an
trepriză. Este de relevat că, deși în 
ultima vreme s-a introdus mai multă 
ordine și stabilitate în relațiile din
tre beneficiari — organizațiile de con
strucții. totuși mai apar în unele 
cazuri contracte superficial încheia
te. necorelate cu graficele de exe
cuție. cu timpul necesar efectuării 
probelor tehnologice. Recent s-a 
constatat că Direcția combinatelor 
în construcție, din cadrul Ministe-

rului Economiei Forestiere țrf Ma
terialelor de Construcții, a încheiat 
un contract cu Trustul de construc
ții industriale Brașov privind exe
cutarea lucrărilor pe șantierul Fa
bricii de subansamble și piese de 
schimb pentru industria lemnului, 
în care termenul final de execuție 
era identic cu cel de punere în func
țiune, fără să se asigure durata ne
cesară efectuării probelor tehnolo
gice. Această situație ar fi dus, de
sigur, la apariția unor neajunsuri în 
punerea în funcțiune a fabricii ; 
este bine că ea a fost curmată prin 
intervenția organelor Băncii de In
vestiții.

Problemele analizate și mai ales 
soluționarea lor neîntîrziată trebuie 
să stea în atenția tuturor factorilor 
angajați în procesul de realizare a 
planului de investiții. Numai acțiunea 
lor comună și permanentă în spiritul 
legalității va duce la realizarea im
perativului : cu cheltuieli minime să 
se obțină o eficientă maximă, im
perativ de mare însemnătate pentru 
activitatea de investiții din județul 
nostru.

Ioan ORBAI
directorul Sucursalei judefene 
Harghita a Băncii de Investiții

»

Din fabrici si institute, 
de pe șantiere și ogoare

SEMAMLE

Contracte, proiectare, 
organizarea muncii

Poșta din săptămîna trecută a adus redacției mal 
multe scrisori conținind propuneri și observații cri
tice in legătură cu aplicarea în practică a legislației 
cu caracter economico-financiar. Este și motivul 
pentru care, în rubrica de față, ne propunem o dis
cuție pe această temă.

Întîrzieri 

fără nici o justificare
(Urmare din pag. I)

aceste semințe, din moment ce semă
natul lor trebuie să se facă acum pen
tru a putea încheia această lucrare in 
timpul optim ? Nici în alte coope
rative agricole, ca cele din Cotești, 
Golești, Mircești, Ivești etc., nu s-au 
asigurat încă semințe necesare.

Investigațiile întreprinse în mai 
multe cooperative au scos la lumină 
și un alt neajuns. Este vorba de fap
tul că. la unele unități, semințele 
asigurate din producție proprie nu 
sînt corespunzătoare. După cum ne 
informa tovarășul Grigore Săvescu, 
șeful laboratorului județean de con
trolul semințelor, la data de 7 martie, 
din cantitatea de 189 tone mazăre, 
pentru care s-au trimis probe la ana
liză. 86 tone nu erau corespunzătoare. 
La Măicănești. de exemplu, sînt ne
corespunzătoare 6 tone, mazărea fiind 
atacată de gărgărițe. „Nu avem sul- 
fură de carbon", se justifică inginerul 
șef al cooperativei. Dar de ce nu s-a 
făcut tratarea corespunzătoare în 
vara trecută, imediat după recoltare ?

Tot din analizele făcute la laborator 
rezultă că «bit necorespunzătoare pen
tru semănat 20 tone fasole. 6 tone mă- 
zăriche și 192 tone ovăz. La coopera
tiva agricolă din Bogza, 6 tone de 
ovăz n-au puritatea asigurată. La 
Urechești. după cum spunea inginerul 
Alexei Melnic, sămînța de ovăz are 
germinația normală numai în propor
ție de 85 Ia sută. Aici s-a hotărît să 
fie mărită norma de sămîntă la hec
tar. Cu acest mod de rezolvare a si
tuației nu există nici o garanție că

se va obține o producție mare și si
gură. Specialiștii din asemenea uni
tăți, ca și cei din cooperativele Cor- 
bița, Mărășești, Cîrligele, Ploscuțeni, 
minimalizează unul dintre cei mai 
importanți factori de producție : să- 
mința. Nu numai că pierd din vedere 
potențialul biologic ce trebuie să-1 
aibă o sămînța corespunzătoare, ci 
neglijează chiar obligația elementară 
de a condiționa sămînța prin selec
tare. Existenta unei asemenea situații, 
care poate influența negativ nivelul 
producțiilor, necesită măsuri prompte 
pentru soluționarea ei'. în primul rînd 
toate unitățile care au sămință neco
respunzătoare trebuie să o schimbe 
cu alta de calitate superioară.

O serioasă neglijență în ce privește 
asigurarea purității seminței au dove
dit în acest an și lucrătorii de la sta
ția de decuscutare de la Brăila. La
boratorul județean de controlul se
mințelor Vrancea a analizat 11.2 tone 
de lucernâ. condiționată și decuscu- 
tată la Brăila. Din acestea. 7.6 tone 
nu corespund STAS-ului. avînd un 
număr mare de semințe de cuscută.

Legea nr. 13 privind producerea, fo
losirea și controlul calității semințe
lor și materialului săditor interzice 
cu desăvîrșire folosirea semințelor cu 
puritatea și germinația sub STAS, 
pentru care nu se eliberează buletine 
roșii de analiză. Este necesar ca direc
ția generală agricolă a județului să 
analizeze temeinic în fiecare unitate 
aspectele semnalate și să ia măsuri 
urgente pentru a se asigura semințe 
de calitate in toate unitățile agricole.

Deși în bună parte este 
nou — dotat cu o „zestre" 
tehnică modernă, mașini 
și utilaje puse în funcțiu
ne abia de cîțiva ani — în 
urmă cu doi ani și chiar 
la începutul anului trecut 
se vorbea despre Combina
tul de exploatare și indus
trializare a lemnului din 
Turnu-Severin că ar da 
semnfe de... îmbătrînire-. 
prematură, că aici s-a 

!.,stors" tot ce s-a, putut în, „ 
p (privința ridicării' dfft'ieS**': 

tei economice. Și o aseme
nea părere nu s-a născut 
din senin. Intr-adevăr, în 
unitate se făceau simți
te destule neajunsuri — 
stocuri supranormative, 
o productivitate mai scă
zută și costuri mai ri
dicate decît în alte între
prinderi similare, o slabă 
preocupare pentru valori
ficarea unor rezerve in
terne — care să îndreptă
țească formularea părerii 
pe care am prezentat-o.

Ce s-a întîmplat. însă, 
între timp ? Cu satisfacție 
constatăm că unitatea se- 
verineană nu mai pune în 
discuție certitudinea rea
lizării exemplare a planu
lui la toți indicatorii, că 
sporurile de producție în
registrate atjît anul tre
cut, cît și în acest an se 
obțin în proporție de 
90 la sută pe seama creș
terii productivității' muncii.

— Ar fi multe de discu
tat despre factorii care au 
contribuit la obținerea a- 
cestor importante succe
se — ne spunea ing. Mihaî 
Marta, directorul general 
al C.E.I.L. Turnu-Severin. 
Dintre toți însă m-aș opri 
la factorul hotărîtor : va
lorificarea stăruitoare. in 
procesul de producție, a 
creației tehnice a muncito
rilor. inginerilor și teh
nicienilor noștri. Aceas
tă creație tehnică e con
cretizată în zeci de inova
ții, raționalizări si studii. 
Nu întîmplător, în anul 
trecut numărul inovațiilor 
aplicate în producție pre
zintă o creștere de aproa
pe trei ori față de anul 1970. 
Sint inovații cu o deosebită 
eficientă economică. Toate 
contribuie în mod substan
țial la perfectionarea pro
cesului tehnologic și creș
terea productivității mun
cii, reducerea consumuri
lor sjjecifice, scăderea pre
țului de cost, continua îm
bunătățire a calității pro
duselor pe care le fabri
căm. Prin inovațiile apli
cate în anul trecut am 
realizat peste 2 200 000 lei 
economii la prețul de cost. 
In acest an, după cum a- 
rată o statistică întocmită

Garniturile de mobilă fabricate la C.I.L.- 
Pipera din București, pentru liniile lor mo
derne, însușirile funcționale, posibilitățile 
de adaptare la orice interioare, și mai 
ales pentru deosebita atenție pe care 
creatorii de aici o acordă calității 
produselor fabricate, fac ca întreprin
derea amintită să fie un tot mai soli
citat furnizor de produse din lemn, atît 
pentru cerințele interne, cit și pentru ce
rerile de export în numeroase țări. „Cali
tatea ne preocupă in cel mai înalt grad ; 
este obiectivul numărul unu pe care-1 ur
mărim la toate produsele realizate de noi, 
indiferent de destinația care urmează s-o 
ia", ne-a declarat ing. Aurel Rizca, direc
tor general la C.I.L.-Pipera. Nomenclatorul

cu produse fabricate în această unitate cu
prinde o largă varietate de sortimente : di
ferite modele noi de dormitoare, sufragerii, 
camere de zi, bucătării, casete de radio și 
televizoare, binale și altele. Aceste produse 
sint în permanență înnoite, modernizate. 
Creatorii de la C.I.L.-Pipera depun efor
turi stăruitoare pentru a conferi produse
lor lor calități competitive pe oricare 
piață a lumii. în aceeași vreme ei ridică 
productivitatea muncii, valorifică cît mai 
eficient materiile prime și materialele, ac
ționează cu fermitate în direcția dimi
nuării cheltuielilor de fabricație. (In foto
grafie : aspect de la finisarea unor noi ti
puri de mobilă ce urmează să fie livrate 
de C.I.L.-Pipera).

pe primele două luni, am 
luat un start bun. Am în
registrat deja 10 inovații. 
Multe alte inovații se află 
într-un stadiu înaintat de 
aplicare. Ne propunem să 
realizăm în anul acesta, 
prin inovațiile pe care le 
vom aplica, economii în 
valoare de ț>este 3 milioane 
lei. Punem accent deosebit 
pe, activitatea de? îndru-.. 
mare a muncii . inovato
rilor, pe orientarea for
ței lor cre’ative spre rfe-- 
zolvarea problemelor ma

derea cunoașterii pulsului 
viu al gîndirii tehnice, se
lecționării atente a proble
melor posibile de pus în 
ecuație, pentru a fi rezol
vate de inovatori. Investi
gațiile de această factură 
au un caracter de conti
nuitate, sînt întreprinse pe
riodic, în fiecare trimestru, 
constituind un ghid orien
tativ > de, activitate. Faza 
de investigații ..este . se
condată .de o serie de 
acțiuni organizatorice me
nite să ducă la rapida pu

tribuna exjperienței îriaintate

INOVAȚIILE
rezervă inepuizabilă 

pentru optimizarea 

procesului 

de producție

jore ridicate de nece
sitatea optimizării pro
cesului de producție. în a- 
cest scop, periodic sînt se
lecționate, în fiecare sec
ție — pe baza unei largi 
consultări a tuturor lucră
torilor în cadrul ședințelor 
de producție — propuneri
le și sugestiile cele mai 
valoroase.. Pe temeiul a- 
cestora, în cadrul serviciu
lui tehnic se elaborează 
liste cu propuneri de teme 
de inovații vizînd extinde
rea mecanizării perfecțio
narea procesului tehnolo
gic, scăderea consumurilor 
specifice de materii prime 
și altele.

Este vorba, așadar, de o 
activitate de investigație 
minuțioasă, efectuată de 
cadre competente. în ve

„Sfatul științific"
PIATRA NEAMȚ (corespondentul „Scînteii". Ion 

Manea). — La Stațiunea experimentală agricolă din 
Secueni (județul Neamț) a fost constituit și a avut 
loc primul „sfat științific" al cercetătorilor de aici 
care se bucură de participarea largă a unor specia
liști din unitățile de producție din agricultura ju
dețelor Neamț. Bacău și Vrancea.

în prima intîlnire de lucru a acestui sfat., care își 
propune să acționeze în scopul promovării în pro
ducția agricolă a rezultatelor cercetării științifice, au 
fost înfățișate unele concluzii desprinse din expe
riențele făcute și care pot fi utilizate în campania 
agricolă de primăvară Cu acest prilej, a luat cu- 
vintul tovarășul Ștefan Boboș. prim-secretar al Co
mitetului județean Neamț al P.C.R.. care, după ce a 
amintit specialiștilor întruniți in sfatul științific de 
cerința majoră pusă de partid in fața tuturor lucră
torilor din agricultură, aceea de a mări viteza de 
circulație a noului între unitățile de producție și 
cercetare, a jalonat principalele direcții spre care 
trebuie îndreptată atenția cercetătorilor de aici încă 
din această primăvară.

nere în aplicare a inova
țiilor. Astfel, s-a statorni
cit și generaliza’, procedeul 
aplicării în producție a ino
vațiilor prin colaborarea 
autorului cu un colectiv 
format din ingineri și teh
nicieni de la serviciul teh
nic, atelierul mecanic și 
secția beneficiară. De ase
menea, pentru realizarea 
prototipurilor de inovații 
cu structuri, complexe, a 
căror execuție ridică pro
bleme tehnice dificile, s-a 
inițiat o formă de colabo
rare a autorului inovației 
cu alți inovatori din între
prindere. în acest fel se 
realizează un ritm alert de 
valorificare în producție a 
propunerilor de inovații, 
termenele fiind scurte : în 
medie, 30—60 zile de la data 
înregistrării lor.

Asemenea investigații di
namizează activitatea ino
vatorilor cu experiență și, 
totodată, duc la descoperi
rea și promovarea de noi 
talente cu forță creativ 
tehnică. Receptarea opera
tivă a ideilor novatoa
re. aprecierea valorii a- 
cestora în forumul consi
liului tehnic al întreprin
derii. lansarea comenzilor 
de proiecte de inovații sînt 
acțiuni care generează si 
întrețin un climat optim de 
stimulare morală, de efer
vescență în rîndurile ino
vatorilor.

Maistrul Ion Meosu, un 
bărbat tînăr. face parte din 
rîndul inovatorilor fruntași 
ai combinatului. ..Pentru 
mine, a inova este echiva
lent cu a respira. Am în 
minte de pe acum idei
le de inovații pe care le 
voi realiza în următorii 
2—3 ani. Asta cred că în
seamnă inovația : gîndire 
și acțiune. Cunoaștere și 
practică".

Fie și numai cu titlu in
formativ, să ne oprim la 
cîteva din realizările ino
vatorilor severineni. Așa de 
pildă, pînă de curind. de- 
șeurile de cherestea erau 
evacuate cu vagoneți. prin 
împingere manuală. Ino
vatorii Victor Barbu. Ti- 
beriu Perjescu și Aurel 
Gradin au mecanizat ope
rația; uțilizînd : un trans
portor, du ;• bandă, care e- 
fectueâză■ și ■încărcarea în 
vagoneți a deșeurilor, rea- 
lizîndu-se astfel economii 
în valoare de 600 000 lei 
anual. Muncitorul Nicolae 
Preda, prin reproiectarea 
croirii și confecționării 
ambalajelor pentru garni
turile de mobilă ,,M-818“, 
a creat posibilitatea de a 
se economisi anual 400 mc 
de cherestea. Carmen Un- 
gureanu. Dumitru Blagoî, 
ingineri, și Horia Bălan, 
tehnician, sînt realizatorii 
pastei de lustruit „Severi n 
II", care înlocuiește un 
produs procurat înainte din 
import. Ion Cărpineanu. 
maistru la atelierul cen
trai, este autorul unei in
stalații utilizate la uscarea 
furnirului, inovație a cărei 
eficiență se ridică la ă- 
proape un milion de lei e- 
conomii anual. Maistrul 
Ion Meosu. șeful serviciu
lui energetic, a conceput 
un sistem optic și acustic 
de semnalizare a defecțiu
nilor care intervin in func
ționarea posturilor de 
transformare. Inovația a- 
ceasta a îmbunătățit facto
rii de putere activă a ma
șinilor din combinat și ge
nerează anual economii în 
valoare de 980 mii lei. O 
serie de inovații au un pre
țios aport la creșterea pro
ductivității muncii. Astfel, 
datorită utilizării unei in
stalații aerodinamice a 
fost scurtat timpul de us
care a cherestelei de la 100 
de zile la 35—40 de zile. 
Numeroase sint și contri
buțiile inovatoare care au 
eficacitate în direcția îm
bunătățirii calității produ
selor. Printre multiplele 
aspecte se remarcă utiliza
rea unei metode care de
termină creșterea gradului 
de rezistentă a furnirelor la 
umiditate.

în acest context de rod
nice căutări, de perfecțio
nare a activității de pro
ducție, se generalizează o 
nouă inițiativă ; ea constă 
în aceea că fiecare inginer 
din combinat are un plan 
propriu de intensificare a 
creației tehnice, se preocu
pă ca, prin propriile sale 
idei inovatoare; cît și prin 
valorificarea gindirii teh
nice a muncitorilor și teh
nicienilor din sectorul. pe 
care-1 conduce, să realizeze 
peste sarcinile de plan pe 
acest an o producție în 
valoare de 120 000 lei. Via
bilitatea inițiativei este 
demonstrată de reușitele 
cu care s-a soldat aplica
rea ei în anul 1971. in fază 
exjoerimentală. cînd cota 
de contribuție a fiecărui 
inginer a fost marcată de 
realizarea unei producții 
suplimentare de 100 000 lei. 
Sînt fapte care de
monstrează. o dată în plus, 
că preocuparea pentru in
tensificarea crea'iei tehni
ce constituie o latură im
portantă a organizării ști
ințifice a procesului de 
producție și, în același 
timp, a perfecționării teh- 
nico-profesionale a oame
nilor care lucrează în acest 
combinat din orașul de pe 
Dunăre.

Ion ANGHEl
corespondentul „Scinteii"

În scrisoarea sa, adresată redacției, șeful ofi
ciului juridic de la uzina „Electroputere" din 
Craiova, Petre Osiescu, insistă asupra unei 
clauze juridice a contractului economic, 

clauze care, adeseori escamotată, generează între
prinderilor mari daune. El scrie : „Pentru nereali- 
zarea, la termen, a unor comenzi, uzina este obli
gată să plătească penalizări beneficiarilor săi in
terni, deși nerealizarea produselor în cauză este de
terminată obiectiv de neprimirea, din Import, a 
unor materiale sau utilaje de producție. Arbitrajul 
de Stat a renunțat la principiul ce-1 stabilise cîndva 
în acest sens și nu mai asimilează cu „cazul de forță 
majoră" (și. deci, neimputabil) neprimirea materia
lelor sau a utilajelor din import". Mai departe, 
semnatarul întreabă : „Este oare logic și moral ca o 
întreprindere care a făcut din timp toate formele 
pentru aducerea din import a unor materiale și 
agregate, care a stăruit pe parcurs pentru obține
rea lor, dar nu le-a primit la timp, să tragă con
secințe materiale ? Sintem de părere că, dacă o 
uzină face dovada că a depus toate diligentele pen
tru aducerea din import a celor necesare însă nu 
le-a obținut, să nu fie penalizată pentru nereali
zarea unor contracte interne, considerîndu-se, ca și 
pînă acum, caz de forță majoră" — conchide semna
tarul.

Problema ridicată este intr-adevăr reală, iar im
portanța ei lesne de înțeles. La prima vedere, nu-i 
nici logic, nici moral ca o întreprindere, aflată în- 
tr-o astfel de situație, să fie penalizată, diminuîn- 
du-și astfel beneficiile obținute printr-un efort co
lectiv stăruitor. însă nu-i mai puțin adevărat că 
aplicarea aceluiași etalon în toate cazurile ar duce la 
o procedură tot atît de injustă. Cum se știe, in
dustria noastră se află într-o fază de organizare 
superioară. Există, de cîțiva ani. centrale in
dustriale. La rindu-le, acestea au sarcini exprese 
in domeniul comerțului exterior pe care trebuie să 
le îndeplinească integral. Mai mult, Unele centrale 
industriale au ele însele întreprinderi de comerț 
exterior. Cum * lucrează' cu furnizorul străin — 
aceasta este altceva. Dacă nu prevăd, in contract, 
clauze de penalizări și de recuperare a daunelor, în 
cazul nelivrării la timp a produselor din import, 
atunci sînt bune de plată pentru că se creează dere
glări în activitatea unora dintre întreprinderile 
noastre.

Așa stind lucrurile, nu se poate aduce vreo vină 
Arbitrajului de Stat pentru buna sa intenție (și 
măsură) de a-și adapta procedura juridică la situa
ția nouă, determirrată jle organizarea superioară a 
industriei noastre. Putefn însă să insistăm pentru 
un regim mai echitabil de penalizări, în care dauna 
să fie suportată, de la caz la caz, de întreprinderea 
productivă, de centrala industrială sau de între
prinderea de comerț exterior. E normal să se pro
cedeze astfel.

Prezentăm acum punctul de vedere expus cu
prinzător de ing. D. Pălrașcu, din București, 
in scrisoarea trimisă redacției. El opinează 
pentru asigurarea unui decalaj optim între 

proiectarea și execuția investițiilor, pentru a nu se 
ajunge la exagerări, la întinderea în timp, cu efecte 
nedorite, asupra eficienței economice a fondurilor 
cheltuite, pledînd pentru respectarea termenelor con
tractuale de predare a documentației, stabili te în 
concordanță cu graficele de eșalonare a fiecărei in
vestiții.

Iată argumentele semnatarului scrisorii, inginer 
cu îndelungată activitate în proiectare și execuție. 
1 — Orice proiect, dar mai cu seama cele din spe
cialitățile în care progresul tehnic este foarte rapid, 
suferă o uzură morală alerta. Cu alte cuvinte, este 
indicată crearea unui decalaj realist, judicios, intre 
proiectare și execuție 2 — Marile decalaje au 
dezavantajul de a nu putea ține seama de impor
tante aspecte de conjunctură : noile asimilări de 
produse din țară ; schimbarea cerințelor pe piețele 
externe șa. Practic, printr-un decalaj cit mai mare 
se ajunge la repetate modificări de proiect, pe par- 
cursul execuției, cu consecințele cunoscute. 3 be 
știe că, de regulă, executantul se... uită la proiect 
abia în „preziua" atacării lucrărilor noi. Singura 
utilizare a proiectelor, în acest timp, privește oi ga- 
nizarea aprovizionării tehnico-materiale. Așadar, 
un decalaj cit mai mare servește doar aprovizio
nării. însă afectarea, pențru această activitate, a 
unor termene cit mai... lejere numai obiectivă (și 
eficientă) nu poate fi ! 4 - în fine, decalajul despre 
care discutăm a ajuns. în unele cazuri, la aproape 
un an datorită încetinelii în avizarea proiectelor. 
Prin urmare, concluzia se desprinde de la sine : 
să acționăm susținut în direcția reducerii timpului 
afectat avizării proiectelor și aprovizionării tehnico- 
materiale. fapt ce va duce, pe o cale directa, la un 
decalaj optim și eficient din punct de vedere eco
nomic. între proiectare și execuție. Centralele in
dustriale și ministerele pot face multe pentru com
primarea acestui termen, mult prea larg in prezent.

Și acum, unele însemnări cu privire la blo
carea unor resurse valutare in meandrele 
decontărilor. Pe această temă, ziarul nostru a 
publicat un articol, luna trecută. De curind, 

am intrat în posesia răspunsului Departamentului 
Căilor Ferate. „Regionala Deva — se scrie în nota 
de răspuns — a stabilit că cele sesizate sînt juste 
in sensul că. în ultimul trimestru al anului 1971. la 
un număr de 11 vagoane încărcate pentru exțiort, 
in stațiile lipsite de bascule-pod a întîrziat livrarea 
duplicatelor scrisorilor de trăsură cu un total de 566 
de ore, datorită neglijenței unor salariați din stația 
Simeria Triaj. Pentru această neregulă, zece sala- 
riați (printre care și șeful stației) au fost sancțio
nați. De asemenea. Regionala Iași a cercetat cela 
sesizate și. împreună cu conducerea Uzinei de fibre 
sintetice Săvinești, a stabilit măsuri corespunză
toare. La fel au procedat și regionalele C.F.R. Bucu
rești și Galați. împreună cu beneficiarii de tran
sporturi".

Cu alte cuvinte, critica a avut ecou, cazurile sem
nalate au fost rezolvate. Acesta este, neîndoielnic, 
un lucru bun și util. Acum, altceva interesează. Se 
pune problema ca pretutindeni. în regionalele căilor 
ferate, să se întreprindă astfel de măsuri încît 
nicăieri și niciodată să nu mai apară. în sistemul 
decontărilor, „dereglări" in calea valorificării resur
selor noastre valutare.

Despre celelalte scrisori pe aceeași temă - cu o 
altă ocazie.

Ștefan ZIDARITA
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Delegația guvernamentală libiana 
a părăsit Capitala

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Sofia, delegația 
guvernamentală a Republicii Arabe 
Libiene, condusă de Abdel Salam 
Jalloud, membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Libia, 
ministrul economiei, industriei și fi
nanțelor.

■ La plecare, oaspeții au fost salu
tați de Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,

Nicolae Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior, Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Osman Assal. 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt, 
precum și Spas Gospodov, ambasa
dorul R.P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

ÎN ÎNTÎMPINAREA 
SEMICENTENARULUI U. T. C.
Sub egida Comitetului Central al 

Uniunii Tineretului Comunist, la 
«ala Dalles din Capitală s-a deschis 
sîmbătă „Salonul de artă al tinerilor 
artiști amatori și studenți ai insti
tutelor de arte plastice11, dedicat 
semicentenarului organizației revo
luționare a tineretului.

Lucrările expuse — pictură, sculp
tură, grafică și artă decorativă — 
sint oreații ale tinerilor muncitori, 
țărani, elevi și studenți din țara 
noastră. Ele întruchipează preocupa
rea tinerilor artiști de a reda prin 
intermediul artei idealurile și năzu
ințele lor, viața cotidiană din satele 
și orașele patriei noastre, aflate 
într-o continuă înflorire. Numeroa
se lucrări sînt dedicate luptei ute- 
ciștilor în anii grei ai ilegalității 
împotriva orînduirii burghezo-moșie- 
rești, pentru eliberare socială și na
țională, pentru socialism.

La vernisaj au luat parte Dan 
Marțian, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, Virgil Cazacu. prim- 
adjunct al ministrului educației și 
invățămîntului, Tamara Dobrin, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Brăduț Cova- 
llu, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, secretari ai C.C. al U.T.C., 
oameni de artă și cultură, tineri 
muncitori, studenți și elevi.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
Silvia Ilie, secretar al C.C. al U.T.C.

O expoziție înfățișînd aspecte din 
activitatea organizației U.T.C. din 
județul Dolj a fost deschisă din ini
țiativa Comitetului județean Dolj al 
U.T.C. și a filialei locale a Direcției 
arhivelor statului, la Muzeul Olte
niei din Craiova.

★
în cadrul manifestărilor consacra

te aniversării a 50 de ani de la

crearea organizației revoluționare a 
tineretului, tinerii care lucrează la 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
s-au întîlnit cu tovarășul Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., care 
le-a vorbit despre lupta revoluțio
nară a U.T.C.. desfășurată sub 
conducerea partidului. De subliniat 
că în județul Hunedoara au fost de
dicate aceluiași eveniment peste 250 
de manifestări, la care au participat 
aproape 50 000 de tineri.

O întîlnire asemănătoare a avut loc 
în orașul Oltenița. Cu acest prilej, 
peste 400 de tineri din întreprinde
rile și instituțiile orașului au audiat 
expunerea cu tema ..50 de ani de 
luptă și muncă sub conducerea 
Partidului Comunist Român" pre
zentată de tovarășul Gheorghe Ne- 
cula, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R.

în alte localități din țară au avut 
loc sesiuni, simpozioane, seri cultu
rale etc. Peste 500 de ' tineri din 
Baia Mare, de pildă, au luat parte la 
simpozionul „Tradiții revoluționare 
ale mișcării de tineret din Maramu
reș". iar tinerii din Tg. Jiu Ia se
siunea „Drum glorios de luptă și 
victorii sub conducerea Partidului 
Comunist Român". în cadrul căreia 
Constantin Drăgoescu, membru al 
C.C. al P.C.R.. secretar al Comitetu
lui județean Gorj al P.C.R., activiști 
U.T.C. și cadre didactice de la Uni
versitatea din Craiova au vorbit 
despre activitatea organizațiilor 
U.T.C. din județ, despre contribuția 
tinerilor la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

(Agerpres)

Cronica zilei
în saloanele Muzeului de artă din 

Cluj s-a deschis, sîmbătă, expoziția 
„Arta populară și artizanală din 
U.R.S.S.", organizată de Asociația 
de prietenie sovieto-română și Con- 
efliul general A.R.L.U.S. La verni
saj au fost prezenți Aurel Duca, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, președintele Consi
liului popular județean, personali
tăți ale vieții culturale și. științifice.

reprezentanți ai A.R.L.U.S. Cuvîn
tul de deschidere a fost rostit de 
prof. univ. dr. Ion Gliga, secretarul 
consiliului județean A.R.L.U.S.

Expoziția cuprinde o selecție de 
obiecte artizanale, dantelării și țesă-
turi artistice, sculpturi în os și lemn, 
ceramică, mobilier decorativ, jucării, 
costume naționale.

(Agerpres)

Simpozion cu tema:

MARKETINGUL PRESTAȚIILOR DE SERVICII
Sîmbătă a avut loc la Poiana Bra

șov cel de-al treilea simpozion or
ganizat de Asociația română de 
marketing — filiala Brașov, pe tema 
„Marketingul prestațiilor de ser
vicii".

La manifestare au luat parte oa
meni de știință, conducători de in
stituții și întreprinderi din Bucu
rești și din județele Argeș, Brașov, 
Cluj, Covasna, Harghita, Prahova, 
Sibiu și Timiș.

Participanții au dezbătut probleme 
privind calitatea prestațiilor, acti

vitatea de „service" pentru tractoa
rele și autocamioanele exportate, 
experiența sectorului de marketing 
turistic al Centrului de studii și pro
iectări pentru promovarea turismu
lui, aspecte ale marketingului turis
tic brașovean.

Cu același prilej a fost organizată 
o expoziție care prezintă cele mai 
noi realizări în domeniul industriei 
construcțiilor de mașini, electrotehni
cii și industriei ușoare, precum și 
machete și eșantioane ale produselor 
exportate de „Autotractor".

(Agerpres)

cinema

I

*

• Pădurea pierdută : PATRIA 
10; 12,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
• Sacco și Vanzetti : SCALA — 
12,30; 15,15; 18; 20,45.
• Olesia : CAPITOL — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Nu-mi place ziua de luni ; VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Puterea și adevărul : CENTRAL
— 10; 15,30; 19,15, GRIVIȚA — 9; 
12,15; 16; 19,30, GLORIA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
o Steaua Sudului ; LUCEAFĂRUL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Program de filme pentru copii : 
DOINA — 9; 10,15; 11,30; 12,45.
• Fuga : DOINA — 15,30; 19.
• Micul scăldător ; FESTIVAL —
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16.;
18,30; 20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
& Douăsprezece scaune : FLACA- 
RA — 15,30; 19.
• Osceola : EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.

Livada din stepă : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Aventuri în Ontario : LUMINA
— 9—20 în continuare, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
• Ivan cel Groaznic (seriile I și II)
— 10, Billy mincinosul — 14,15;
16.30, Ambasador Satchmo — 18,45; 
21 : CINEMATECA (sala Union).
• Neînfricatul Gyula vara și iar
na : BUZEȘTI - 15,30; 18; 20,15.
• Locotenentul Bullitt : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : UNIREA — 15,30; 18; 
20,1?.
• Farmecul ținuturilor sălbatice ; 
MOȘILOR — 15,30; 17,45; 20, TIM
PURI NOI — 9—18,30 în continuare,
• Program de filme documentare î 
TIMPURI NOI - 20,15.
• Poveste de dragoste : VIITO
RUL — 15,45; 18: 20,15.
• Ultimul războinic : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
• B. D. la munte și Ia mare : 
PACEA — 15,45; 18; 20, COSMOS
— 15.30; 18: 20,15.
• Mirii anului II : LIRA - 15,30; 
18; 20,15.
> Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
• Tick... Tick... Tick... : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.

• Filarmonica de George
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Concert aniversar Gavriil 
Musicescu — Constantin Dimitres- 
cu — 125 de ani de la nașterea 
compozitorilor — Dirijor : D. D. 
Botez.
• Opera Română : Cosi fan tutte 
— 11; Tosca — 19,30.
?i Teatrul de operetă : Se mărită 
etele — 10,30; Prințesa circului — 

15; 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : O scrisoa
re pierdută — 10,30; Săptămîna pa
timilor — 15,30; Coana Chirița — 
20; (sală Studio) : Moartea ultimu
lui golan — 10,30; 20; Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 15,30.
• Teatrul de Comedie : Intîlniri ; 
Recita! de versuri — 10,30; Croitorii 
cei mari din Valahia —15; Intere
sul general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu -Mă- 
gureanii) : Ziariștii — 10; D-ale
carnavalului — 15; Leonce și Lena 
— 20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Mincinosul — 10; Iubire pentru iu
bire — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 10,30; Balul absolvenți
lor — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Fîntîna Blanduziei — 
10; Bună seara, domnule Wilde — 
15,30: Omul care... — 19,30: (sala 
Studio) : Sus pe acoperiș... în sac 
— 10,30: Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 16: De viață, de 
dragoste — recital de poezie șî de 
muzică — 16; Măsură pentru mă
sură — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă'* : Școala 
din Humulești — 10: Snoave cu 
măști — 16: N-a fost în zadar
- 20.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile Iui 
Plum-PIum — 11; Nocturn VI — 
21.30: (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 11.
a Teatrul evreiesc de stat : Ba- 
rașeum *72 — 11: 19,30.
a Studioul T.A.T.C. „I. L. Cara- 
gîale" : Cîntîcele comice ; Trei crai 
de Ia Răsărit — 10,30» Slnziana și 
Pepelea — 20.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasileicu" : Intr-un ceas 
bun î — 10: Siciliana — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical ,,C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30: (sala din Calea 
174) : Groapa — 11; Șî 
că fotbal — 19.30.
a Ansamblul artistic 
Română" : Ghiocei...
— concert de muzică populară ro
mânească — 19,30.
a Circul de stat : Planetele rid 
sub cupolă — 10; 16; 19,30.

Victoriei nr. 
femeile joa-

, .Rapsodia 
mărgăritare
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Casa mare

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEH" TRANSMIT

PRAHOVA

Un pom, o floare...
în județul Prahova, la orașe și 

sate, a început o largă acțiune pa
triotică împotriva poluării atmos
ferei și pentru înfrumusețarea 
localităților. La această acțiune 
sînt antrenați peste 70 000 de pio
nieri. Sub îndemnul „fiecare pio
nier — cel puțin un pom, o floare", 
școlarii prahoveni vor planta în 
curțile caselor părintești, pe mar
ginea drumurilor, în parcuri și in 
zonele verzi ale noilor cartiere peste 
100 000 de pomi, zeci de mii de ar
buști ornamentali și 5 000 000 de 
flori. Consiliile populare și o- 
coalele silvice asigură materialul 
săditor, precum și asistența tehnică 
necesară. Pomii, arbuștii și florile 
sădite vor fi preluate, pentru îngri
jirea diurnă, tot de către pionieri.

acestea se remarcă în mod deosebit 
„Corcovinul", o creație a inginerului 
George Constantinescu. Vinurile de 
Corcova au obținut, în ultimii ani. 
la diferite concursuri internațio
nale. numeroase medalii de aur.

HARGHITA

De curînd, în satul Victoria, într-un 
interior de casă țărănească, au 
participat la o asemenea șezătoare 
numeroși flăcăi, fete cu furci în 
briu, bătrîni pricepuți la vorbe de 
duh și sfaturi înțelepte, cîntăreți, 
recitatori, dansatori. Au fost inter
pretate cântece și poezii patriotice, 
doine și hore de prin partea locu
lui. S-au spus, pe întrecute, ghici
tori, zicători, strigături. Șezătoarea 
de aici, ca și cele din multe alte lo
calități ale județului, a constituit 
un prilej de destindere și, în același 
timp, de valorificare, și pe această 
cale, a folclorului local.

un

viața internațională
LA ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN POLONIA A MINISTRULUI

INDUSTRIEI CHIMICE AL ROMÂNIEI

Dini perspective in colaborarea economică

rarea în producția de utilaje chimice, 
piese de schimb și în sfera realizării 
de reparații capitale. Vizita noastră 
s-a soldat, printre altele, cu stabilirea 
unei colaborări directe a uzinelor de 
azot de la Polawy și Oswiecim, cu 
Uzina chimică din Craiova, a Combi
natului petrochimic de la Plock și a 
celui din Blachownia cu combinatele 
chimice din Pitești și Ploiești. Vizita 
noastră în Polonia prietenă, in cadrul 
căreia am avut prilejul să vedem lu
cruri interesante, și convorbirile pur
tate la Varșovia și în alte orașe au 
oferit ocazia realizării unui schimb 
util de experiență în diverse dome
nii de activitate ale industriei chi
mice din țările noastre.

în concluzie se poate spune că vi
zita delegației noastre in Polonia se 
înscrie pe linia ascendentă a colabo
rării în domeniul economic și a dez
voltării relațiilor de prietenie tovă
rășească dintre țările și popoarele 
noastre".

VARȘOVIA 11. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La încheierea vizitei sale în Polonia, 
ministrul industriei chimice al Repu
blicii Socialiste România, Mihail Flo- 
rescu, a făcut o scurtă declarație co
respondentului Agerpres : „în timpul 
convorbirilor avute la Varșovia cu 
ministrul industriei chimice, Jerzy 
Olszewski, și cu Wlodzimierz Lej- 
czak, ministrul industriei grele, au 
fost discutate probleme concrete le
gate de posibilitățile de adîncire con
tinuă și de extindere a colaborării 
economice, științifice și tehnice în 
industria chimică. Primirea Ia Fran- 
ciszek Kaim, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a oferit ocazia 
de a releva importanța înțelegerilor 
realizate între ramurile chimiei din 
cele două țări.

Am discutat cu partenerii polonezi 
probleme legate de specializarea in 
producția de mic tonaj, coloranți, 
auxiliare textile, medicamente, pesti
cide, precum și în ce privește colabo-

Vitrina 
gospodarilor

La Gheorghieni s-a deschis
nou magazin de prezentare și des
facere, denumit „Hermes". Aici sînt 
expuse și puse în vînzare o serie 
de articole realizate de meseriașii 
cooperatori din comunele județului, 
în cadrul secțiilor de prestare și de 
producție : confecții, tricotaje, arti
cole de artă populară, cioplituri în 
lemn, ceramică, țesături de casă, o- 
biecte de fier forjat. încă din pri
mele zile, magazinul cunoaște o a- 
fluență deosebită de cumpărători. 
Organizatorii s-au angajat să fie 
birte aprovizionat

pentru cei mici
în comuna Bumbești-Jiu a fost 

inaugurată o modernă și spațioasă 
construcție — creșa și căminul de 
zi. Dispunînd de 340 de locuri, noua 
construcție, cu două nivele, este 
prevăzută cu 8 dormitoare confor
tabile, săli de clasă, vestiare, depen
dințe, bucătărie, spălătorie. Dotată 
cu mobilier nou, adecvat beneficia
rilor săi, . „casa mare pentru cei 
mici", cum a fost denumită, dispune 
de un personal calificat.

Aurul de Corcova

COVASNA

MARAMUREȘ

MEHEDINȚI
BOTOȘANI

A intrat în tradiția multor cămine 
culturale din județul Botoșani să 
organizeze șezători folclorice, la 
care participă numeroși localnici.

șî

Unde-s multi 
puterea crește

25 de cooperative agricole de pro
ducție din centrul și norduj județu
lui au hotărît înființarea unei între
prinderi intercooperatiste pentru 
prestări servicii, reparații și con- 
strucții-montaje, cu sediul în co
muna Găneasa. întreprinderea — 
a doua din județ de acest fel — are 
ca scop executarea de prestări de 
servicii în cadrul unităților agricole 
afiliate și a unor construcții agro
zootehnice. într-un cuvint, ea este 
menită să sprijine și mai mult acti
vitatea industrială la sate.

La Corcova, renumit centru viti
col al județului, se fac intense pre
gătiri pentru extinderea culturii vi
ței de vie cu încă 100 de hectare. 
Argumentul care a determinat a- 
ceastă decizie : în ultimii ani s-au 
realizat aici șapte categorii de vi
nuri licoroase, albe și roșii. între

Bătrînele nu se 
simt singure Plenara C.C. al P.C. din Finlanda

De 8 martie, 50 de femei din ora
șul Sfîntu Gheorghe au luat fru
moasa inițiativă de a face o vizită 
la casa bătrinelor din comuna Ha- 
ghig. în gențile și sacoșele lor — 
cadouri de 8 Martie pentru bătrî- 
nele aflate aici. Cadourile — dar 
mai cu seamă acest semn al pre
țuirii „părului alb" — le-au emo
ționat tare mult pe bătrînele de la 
Haghig.

Șezătoare 
folclorică

Complex 
meșteșugăresc

La Baia Mare a fost dat în folo
sință un nou obiectiv al cooperației 
meșteșugărești. Este vorba de un 
modern complex pentru confecții 
textile al cooperativei „Unirea". 
Darea în folosință a complexului — 
care dispune de două săli spațioase 
pentru mașini, de săli speciale de 
croit, finisaj, depozite și de un 
grup social — permite o sistemati
zare a tuturor atelierelor de croit 
din oraș, ceea ce va contribui la îm
bunătățirea calității produselor exe
cutate și a prestărilor de servicii 
către populație.

HELSINKI 11 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc plenara C.C. al 
P.C. din Finlanda. Au fost discutate 
probleme legate de pregătirea celui 
de-al XVI-lea Congres al partidului, 
care urmează să aibă loc între 31 
martie și 2 aprilie 1972. De aseme
nea, a fost analizată situația politică 
internă din Finlanda. Rapoartele în 
aceste probleme au fost prezentate 
de președintele P.C. din Finlanda, 
Aarne Saarinen, și de vicepreședin
tele partidului. Olawi Hjanninen.

Plenara a aprobat proiectul de re-

zoluție al Congresului al XIV-lea 
privind întărirea unității partidului 
și lărgirea bazei sale de mase. Ea 
s-a pronunțat pentru realizarea cît 
mai grabnică a unor convorbiri pri
vind stabilirea de relații diplomatice 
între Finlanda și R.D.G.

A fost adoptată hotărîrea ca ur
mătoarea plenară a Comitetului Cen
tral să aibă loc la 22 martie.

în rezoluție se mai prevede admi
terea R.D.G. la Conferința O.N.U. de 
la Stockholm pentru problema me
diului ambiant.

Comunicat bulgaro-coreean

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„MONDIALELE" DE HOCHEI 
(grupa C)

Rezultate surpriză • La triplu salt: 1. Saneev 16 ,97 m; 2. Corbu 16,89 m

în penultima zi
MIERCUREA CIUC (prin telefon).

— Ieri, pe patinoarul acoperit din. lo
calitate, s-au reluat jocurile, in ca
drul campionatului mondial de 
hochei pe gheață (grupa C). în pri
mul meci, reprezentativa Danemar
cei a obținut prima sa victorie, în- 
vingînd reprezentativa Olandei, al 
cărei potențial de joc a avut serios 
de suferit ca urmare a suspendării, 
de către directoratul tehnic al com
petiției, a unora 
bază. încă 
nezii au 
pauză mărindu-și avantajul la două 
goluri. în continuare, se conturează 
o anumită echilibrare a 
celași aspect îl are și 
priză. Scor final : 4—2 
2—2) pentru Danemarca.

Meciul Austria—R. P.
Vea să aibă o desfășurare extrem 
de palpitantă, cu spectaculoase răs
turnări de scor de la o repriză la 
alta. Mai întîi inițiativa a aparți
nut echipei Austriei care, marcînd 
destul de ușor două goluri, lăsa im
presia că va obține o victorie facilă, 
în continuare insă 
mări un joc mult mai hotărît 
aplaudat de public 
lor chinezi. Prin 
bine construite, în 
ei au redus scorul, 
mijlocul reprizei a 
egalarea. Rezultatul 
s-a Încheiat meciul acesta, constituie 
prima „remiză" a campionatului.

Nebănuit de bine a jucat aseară 
echipa Ungariei în compania lideri
lor, hocheiștii italieni. Cu toate că 
nu a avut pe gheață, fiind suspen
dați pe o etapă, pe unii dintre ju
cătorii cei mai buni, echipa maghia
ră a acționat cu curai și eficiență, 
conducînd la pauză cu 4—3. După a 
doua repriză avansul ei crescuse : 
6—4. Italienii, însă, nu au rămas 
„datori" ; în repriza a treia au domi
nat și au egalat (6—6). A doua remi
ză a zilei.

Astăzi, ultimele meciuri : Bulgaria
— Danemarca, Ungaria — R. P. Chi
neză și Italia — Austria (derbiul echi
pelor virtual calificate în grupa B).

BARTUNEK Istvân 
corespondentul „Scinteii”

din jucătorii de 
din primele minute, da- 

luat conducerea, pînă la

forțelor. A- 
ultima re- 
(2—0, 0—0,
Chineză a-

am putut ur- 
mult 

— al hocheiști- 
atacuri repetate, 
repriza secundă 
pentru ca, la 
treia, să obțină 
de 2—2. cu care

GRENOBLE (corespondență specia
lă). — Campionatele europene de 
atletism pe teren acoperit, competiție 
de mare anvergură la care iau parte 
peste 300 de atleți și atlete din 24 de 
țări, au început ieri în „Palatul spor
tului" din Grenoble. Proba de triplu 
salt, cea mai așteptată dintre probele 
zilei, a avut o desfășurare dramatică, 
duelul dintre campionul olimpic Sa
neev (U.R.S.S.) și românul Corbu 
reținînd atenția generală. Saneev a 
luat conducerea o dată cu prima sări
tură Corbu secundîndu-1 de aproa
pe. In cea de-a cincea săritură, mai 
întîi a sărit Corbu care, cu 16.89 m, 
a trecut la conducere. Saneev însă, 
tot în a cincea încercare, a realizat 
16,97 m, trecînd din nou tn frunte. 
Cu aceste rezultate soarta medaliilor 
de aur și de argint avea să fie defi
nitiv pecetluită : Viktor Saneev a 
ocupat locul întîi, iar Carol Corbu 
locul al doilea. Medalia de bronz a 
revenit, oarecum surprinzător, sovie
ticului Valentin Sevcenko (16.73 m). 
Performanta de ieri a lui Saneev con
stituie un nou record mondial de sală, 
cu 2 cm peste vechiul record ce-i a- 
parținea.

în proba feminină de 50 m garduri, 
ale căror serii s-au disputat, de ase
menea. dimineața. Valeria Bufanu 
s-a calificat în semifinale (destul de 
greu, e adevărat) : apoi, acuzînd o în-

A

In cîteva rînduri
• TENIS. — Ilie Năstase, învins de

Manuel Orantes. Sferturile de finală 
ale turneului internațional de tenis 
de la Washington au furnizat două 
rezultate mai puțin așteptate de unii 
specialiști. Astfel, Tom Gorman 
(S.U.A.) l-a eliminat cu 3—6, 6—4,
6—3 pe compatriotul său Cliff Richey, 
iar spaniolul Manuel Orantes l-a 
întrecut cu 6—7, 7—6, 6—0 pe Ilie 
Năstase. în celelalte două partide : 
Stan Smith — Jim Osborne 6—4, 6—2 ; 
Jim Connors — Pierre Barthes 6—4, 
6—4.

• PATINAJ ARTISTIC. - Aus
triaca Beatrix Schuba a confirmat 
succesul realizat la Olimpiada de la 
Sapporo, cîștigînd la Calgary (Ca
nada) și titlul de campioană a lumii.

• IN ZIUA A PATRA a turneu
lui internațional feminin de handbal 
de la Neubrandenburg (R.D.G.). Ro
mânia — Cehoslovacia 18—17 (10—8).

fotbal Reîncepe campionatul!
De astăzi (chiar dacă ieri încă 

ningea...), fotbalul reintră în 
toate drepturile lui firești : se 
reia campionatul divizionar A 
Noul sezon fotbalistic' — mai 
bogat și mai variat ca niciodată 
— va fi dominat, fără discuție, 
de meciurile pentru titlul națio
nal, in jurul cărora interesul 
publicului larg, ca și al specia
liștilor, va fi cu atit mai mare 
cu cît selecționatele, reprezen
tativă și olimpică, au de trecut in 
această primăvară două exame
ne severe, decisive pentru califi
carea in „fazele de boltă" ale 
campionatului european, respec
tiv olimpic. în fond, campionatul 
intern, antrenamentele necesare 
desfășurate la cluburi vor decide 
pregătirea selecționabililor. Toți 
cei ce îndrăgesc fotbalul — an
trenorii de club și cei de Iot, 
jucătorii, arbitrii, chiar și supor
terii — a> datoria să facă totul, 
încă de astăzi, din prima etapă 
a returului, pentru a da caraC-

terul specific sărbătoresc al „du
minicilor fotbalistice" Lupta 
pentru un loc mai bun în clasa
ment — ce se va duce nu numai 
pe teren, între echipe, ci și în 
tribune, între suporterii respec
tivi — va trebui să se înscrie, 
înainte de toate, în sfera depli
nei sportivități, a „fair-play“- 
ului adevărat.

Meciurile de astăzi se dispută 
astfel (în paranteză, locul ac
tual, după 15 etape, tn clasa
ment) ; Dinamo București (7) — 
C.F.R. Cluj (16), pe stadionul 
Dinamo, de la ora 16; U.T. Arad 
(1) — Rapid (8) ; Petrolul Plo
iești (14) — Steagul roșu (5) ; 
F. C. Argeș Pitești (4) — S.C. 
Bacău (2) : Farul Constanta (13) 
— A.S.A. Tg. Mureș (9) ; " ‘ 
Petroșani (10) — Crișul
Universitatea Cluj (3) — 
tehnica (12) : Universitatea 
iova (11) - Steaua (6).

Jiul 
(15) ; 
Poli- 
Cra-

I D.

tindere musculară, eă nu a mai putut 
lua startul.

La 800 m — femei, ieri s-au dispu
tat semifinalele. Ileana Silai a cîști- 
gat una din semifinale în 2’06”28/100. 
Cealaltă semifinală a revenit alergă
toarei Hoffmeister (R.D.G.) în 
2’06”18/100.

Iată ciștigătoril altor probe de 
ieri : greutate femei — Cijova 
(U.R.S.S.) 19,41 m ; lungime bărbați 
— Klauss (R.D.G.) _8,02 m ; 
plat bărbați — 
5”75/100 ; 50 m 
Erhard (R.D.G.) 
bărbați — Maior (Ungaria) 2,24 m.

Sportivii noștri care au concurat 
în aceste probe s-au clasat astfel : 
la lungime — Corbu. locul 9 cu 
7,62 m, Jurcă locul 10 cu 7,61 m : la 
aruncarea greutății — Cioltan locul 
9 cu 17,09 m, Sălăgean locul 11 cu 
16,04 m ; Ia înălțime — Czaba Dozsa 
locul 13 cu 2,05 m.

întrecerile continuă astăzi.

SOFIA 11 (Agerpres). — La Sofia 
a fost dat publicității comunicatul co
mun privind vizita în Bulgaria a de
legației guvernamentale a R.P.D. Co
reene conduse de Zăng Zun Thek. 
vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri, și convorbirile purtate de de
legația coreeană cu delegația guver
namentală bulgară condusă de Pen- 
cio Kubadinski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Comunicatul relevă cu satisfacție 
că relațiile dintre Bulgaria și R.P.D. 
Coreeană se dezvoltă și se întăresc 
pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului pro
letar. Partea bulgară salută cuceririle 
poporului coreean, care, sub condu
cerea Partidului Muncii din Coreea, 
a obținut, intr-un interval scurt, mari 
succese în industrializarea socialistă. 
Bulgaria sprijină in întregime noile 
propuneri, făcute la 10 ianuarie 1972.

de Kim Ir Sen, președintele Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
privind încheierea unui tratat de pace 
între nordul și sudul Coreei și orga
nizarea unei consfătuiri politice co
mune, propuneri care deschid posi
bilitatea lichidării încordării și sint 
menite să contribuie la reuni ficarea 
pașnică a Coreei.

Partea coreeană sprijină politica de 
pace a guvernului bulgar, care ur
mărește dezvoltarea și consolidarea 
relațiilor de bună vecinătate cu ță
rile balcanice. întărirea păcii și secu
rității în Europa și în întreaga lume.

în cadrul schimbului de opinii a- 
supra altor probleme actuale ale si
tuației internaționale, cele două părți 
și-au reafirmat hotărîrea de a-și a- 
duce și pe viitor aportul la cauza 
întăririi unității țărilor socialiste, a 
mișcării muncitorești internaționale 
și a forțelor antiimperialiste.

Festivitatea de inaugurare a ediției 1972 a Tîrgu lui de la Leipzig
50 m

Borzov (U.R.S.S.) 
garduri femei — 
6”85/100 ; înălțime

LEIPZIG 11 — Corespondentul
nostru, Șt. Deju, transmite : La O- 
pera de Stat din Leipzig a avut loc 
sîmbătă seara ședința festivă de inau
gurare a ediției de primăvară a Tîr- 
gului internațional de la Leipzig. Au 
participat numeroase delegații oficia
le, printre care și delegația guver
namentală română, condusă de Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Giinther Kleiber, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane, a rostit cuvîntul de deschidere 
a tirgului.

1' La tcentrul de presă al tirgului a 
avut ioc o conferință de presă, în ca
drul căreia directorul pavilionului ro
mânesc. Maximilian Vardan, a pre
zentat aspecte ale dezvoltării eco
nomice a României, ale colaborării și 
cooperării țării noastre în cadrul 
C.A.E.R., precum și ale colaborării și 
cooperării economice dintre România 
și țara gazdă. EI a făcut, de aseme
nea, o prezentare a principalelor ex
ponate românești la această ediție a 
tirgului.

EDIȚIA DE PRIMĂVARĂ
A TIRGULUI DE LA LEIPZIG 1972

Leipzigul — metropola comercială 
tradițională a Republicii Democrate 
Germane — este pregătit pentru a-i 
intimpina pe expozanții și vizitatorii 
ediției de primăvară a Tirgului inter
național din acest an, care se va des
fășura intre 12—21 martie, sub deviza 
„Pentru comerț mondial neîngrădit, 
pentru progres tehnic".

Cei peste 9 000 de expozanți din a- 
proximativ 60 de țări care și-au a- 
nunțat participarea la această impor
tantă manifestare economică interna
țională, vor prezenta exponatele lor 
pe o suprafață de 350 000 mp. La a- 
ceastă ediție a tirgului se așteaptă 
vizitatori din peste 80 de țări, printre 
care vor ti, pe lingă oameni de afa
ceri, un mare număr de savanți, in
gineri și tehnicieni, prin participarea 
cărora Tirgul de la Leipzig capătă, 
in măsură tot mai mare, caracterul 
unui loc de intîlniri internaționale ale 
experților.

Ediția de primăvară a Tirgului de 
la Leipzig va oferi o imagine a reali
zărilor obținute în dezvoltarea lor e- 
conomică de țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, a progreselor în apli
carea Programului complex al adînci- 
rii și perfecționării in continuare a 
colaborării și dezvoltării integrării e- 
conomice socialiste a acestor țări. 
Țările membre ale C.A.E.R. — in
clusiv țara gazdă, R. D. G. — ocu
pă aproximativ trei pătrimi din 
suprafața tirgului și, în alegerea 
exponatelor lor,, s-au orientat, în 
primul rînd, spre acele produse 
care ilustrează colaborarea econo
mică tot mai strînsă a statelor 
socialiste. Stau mărturie in acest sens, 
în primul rînd. exponatele din ra
murile : construcția de mașini-unelte, 
tehnică de automatizare, electrotehni
că și electronică, mașini agricole și 
de construcții.

Ca țară gazdă, Republica Democrată 
Germană este reprezentată la tîrg 
prin peste 4 000 de întreprinderi de 
export și de comerț exterior care o- 
feră o bogată gamă de produse pen
tru export din toate ramurile tehnicii 
și ale industriei bunurilor de larg 
consum.

Prezentarea noilor realizări tehnico- 
științifice de către expozanții din 
R.D.G. corespunde hotărîrilor celui de

ai VIII-lea Congres al Partidului So
cialist Unit din Germania și ale Ca
merei Populare a R.D.G. privind sar
cinile comerțului exterior. Printre 
numeroasele realizări noi și produse 
perfecționate se numără și aparatele 
de prelucrare periferică a datelor 
pentru sistemul unitar al tehnicii e- 
lectronice de calcul al țărilor socia
liste, instalații de comandă pentru 
conducerea proceselor in exploatările 
miniere la zi, instalații de comandă 
cu ajutorul ordinatoarelor pentru 
mașini-unelte, sisteme de aparate 
pentru conducerea și controlul auto
mat ale instalațiilor de înaltă ten
siune, precum și combina E 512 pre
văzută cu comandă automată de con
ducere și prezentată ca atare pentru 
prima oară. în ramurile bunurilor de 
consum, R.D.G. vă prezenta o ofertă 
bogată de produse, îndeosebi în ra
murile textile și confecții, atticole de 
menaj, alimente și delicatese, instru
mente muzicale, cărți.

Anul acesta vor fi încheiate modi
ficările structurale în ce privește în
fățișarea diferitelor ramuri la tîrgu- 
rile de la Leipzig. Dezvoltarea verti
ginoasă a științei și tehnicii, precum 
și extinderea dinamică a comerțului 
internațional au determinat lărgirea 
tirgului de toamnă — consacrat pînă 
în 1968 exclusiv prezentării bunurilor 
de consum — prin includerea și a ra
murilor tehnice. în acest fel s-a creat 
posibilitatea ca la tlrgurile de primă
vară să se pună la dispoziția ramuri
lor tehnice suprafețe mai mari de 
Expunere. Ca rezultat al acestor mo
dificări care vor fi încheiate în 1972 
prin mutarea ramurii mașini textile și 
pentru fabricarea de încălțăminte de 
la tirgul de primăvară la cel de toam
nă, ambele ediții vor prezenta o 
gamă tehnică specială, precum și o 
ofertă completă de bunuri de consum. 
Caracterul universal tradițional al 
tirgului va fi menținut totuși datorită 
faptului că domeniile tehnice care nu 
sînt înfățișate prin exponate, sînt 
prezente prin intermediul unor bi
rouri împuternicite să ducă tratative.

Republica Socialistă România par
ticipă pentru a 39-a oară la Tirgul 
de la Leipzig, extinzîndu-și. de data 
aceasta, suprafața de expunere la a- 
proximativ 2 400 mp. Principalele ex
ponate ale ofertei românești fac par-

te din următoarele ramuri : mașînl- 
unelte, electrotehnică, tehnica teleco
municațiilor, metalurgie, precum șl 
mașini agricole și de construcții. în 
gama variată de exponate românești 
se numără, printre altele, strunguri, 
mașini de găurit, mașini de șlefuit, 
motoare electrice, întrerupătoare, 
semiconductori, tractoare, vagoane de 
cale ferată, o locomotivă Diesel, tra
diționalele articole alimentare și deli
catese, cărți.

Oferta lărgită a României la ediția 
de primăvară a Tirgului de la Leip
zig. orientată spre principalele ra
muri ale progresului științifico-tehnic, 
oglindește atît nivelul sporit al eco
nomiei ei naționale, cît și dezvolta
rea continuă a relațiilor economice 
dintre R.D.G. și România. Se știe că, 
in 1971, schimbul de mărfuri între 
țările noastre a crescut mai mult de- 
cît media. Pe această bază, în Pro
tocolul privind schimbul reciproc de 
mărfuri pe 1972 s-a stabilit o creștere 
a acestuia cu 18 la sută fată de anul 
trecut. Trebuie subliniat că această 
creștere a schimbului de mărfuri va 
fi realizată de către ambele țări, în 
primul rînd prin exporturi reciproce 
sporite de produse ale industriilor 
constructoare de mașini și electroteh
nică. Există în 1972 perspective bune 
și pentru lărgirea colaborării econo
mice directe și dezvoltarea coope
rării. Pe baza intîlnirii de lucru a 
președinților Comisiei mixte guver
namentale de colaborare economică 
între R.D.G. și România, care a avut 
loc la Berlin in ianuarie 1972, în ul
timul timp au fost examinate diferite 
obiective de cooperare și au fost sta
bilite măsurile corespunzătoare. în 
mod deosebit acest lucru se referă la 
instalații de mare gabarit destinate 
exploatărilor miniere la zi. utilaje 
metalurgice, ca și mașini-unelte.

Se poate afirma cu certitudine că 
apropiatul Tirg de la Leipzig va con
tribui la continua dezvoltare și întă
rire a relațiilor dintre țările noastre 
socialiste.

Gunther SCHREITER 
consilier comercial 
al Ambasadei R.D. Germana 
la București



viața internațională
In sprijinul asigurării păcii, 

securității și colaborării
în Europa

propune
„Un buget care să curme

IN DRUM SPRE R. D. VIETNAM

Delegația guvernamentală
economică română a sosit la Pekin

® Opinia publică belgiană se pronunță pentru recunoaș 
terea realităților istorice

șomajul, inflația și sărăcia"
de pe continentul nostru

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
Opinia publică belgiană se pronunță 
pentru o analiză lucidă și serioasă a 
situației din Europa, pentru recu
noașterea realităților istorice care au 
luat naștere pe continent după al 
doilea război mondial, a declarat 
Albert de Smaele, președintele 
Grupului belgian pentru securitate 
și cooperare europeană, ziarului sovie
tic „lzvestia". Declarația adoptată la 
Praga de statele participante la Tra
tatul de la Varșovia, a relevat el, 
subliniază necesitatea normalizării 
relațiilor cu cele două state germane.

Sprijinim propunerea cu privire la 
recunoașterea R.D.G. pe baza drep
tului internațional și la primirea ce
lor două state germane în O.N.U., 
a spus președintele Grupului belgian 
pentru securitate și cooperare euro
peană. El a menționat că ratificarea 
grabnică a tratatelor semnate de 
R.F.G. cu U.R.S.S. și cu Polonia, pre
cum și intrarea în vigoare a acordu
lui cvadripartit asupra Berlinului oc
cidental deschid perspective pentru 
reglementarea problemelor nesolu
ționate incă.

t!® „New York Times" : Destinderea relațiilor Est-Vest 
implică în mod necesar ratificarea tratatelor încheiate 

de R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia
NEW YORK. — Problema tratate

lor încheiate de R.F.G. cu U.R.S.S. 
și Polonia preocupă cele mai largi 
cercuri ale opiniei publice mondiale, 
datorită importanței sale pentru con
solidarea procesului de destindere in 
Europa și, în consecință,, a efectelor 
salutare pe care le-ar avea ratifica
rea acestor tratate pentru colabora
rea și pacea pe continentul european 
și în întreaga lume. în legătură cu 
această problemă, ziarul american 
„NEW YORK TIMES" scrie, intr-un 
editorial din 11 martie, că „speranța 
pentru un progres substanțial spre 
destinderea relațiilor Est-Vest, în

Europa, în 1972, implică în mod ne
cesar", ca o condiție preliminară 
„vitală", „ratificarea de către Repu
blica Federală a Germaniei a trata
telor cu Uniunea Sovietică și Po
lonia". Arătînd că această problemă 
este, desigur, de competența exclu
sivă a organismelor vest-germane 
interesate, „New York Times" subli
niază însă că „membrii Bundestagu- 
lui trebuie să analizeze cu grijă 
consecințele voturilor lor, care, cu 
siguranță, se vor face simțite mult 
dincolo de hotarele Republicii Fede
rale a Germaniei".

LONDRA 11. — Corespondentul
nostru, N. Plopeanu, transmite : 
„Poporul britanic cere guvernului 
elaborarea unui buget care să curme 
șomajul, inflația și sărăcia" — se 
arată intr-o scrisoare adresată minis
trului finanțelor de John Gollan, se
cretar general al P.C. din Marea Bri- 
tanie, și publicată de ziarul „Morning 
Star". In scrisoare se cere ca bugetul 
care va fi prezentat Parlamentului, 
la 21 martie, să aibă în vedere nece
sitatea reducerii impozitelor, creșterii 
pensiilor și a alocațiilor pentru copii, 
lansarea unui vast program de con
strucții de locuințe, școli și spitale. 
Pentru acoperirea cheltuielilor nece
sare acestei dezvoltări, in scrisoare 
se propune creșterea cu 50 la sută a 
taxei asupra corporațiilor și asupra 
celor cu venituri mari, reducerea la 
jumătate a cheltuielilor militare. în 
continuare, se spune : „Pentru a pre
veni dificultățile balanței de plăți, 
așa cum s-a petrecut în perioadele de 
expansiune economică precedente, noi 
propunem să fie reduse investițiile 
particulare peste hotare, să ia sfîrșit 
cheltuielile militare în străinătate și, 
in conformitate cu dorința majorității 
poporului britanic, Anglia să rămină 
în

PEKIN 11. — Corespondentul A- 
genpres, I. Gălățeanu, transmite : în 
drum spre Republica Democrată 
Vietnam, delegația guvernamentală 
economică română, condusă de tova
rășul Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
a sosit la Pekin. In întîmpinarea de
legației române, pe aeroport au ve
nit Li Sien-nien, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez și vice- 
premier al Consiliului de Stat, Ken 
Biao, membru al C.C. al P.C. Chinez, 
șeful secției pentru relații externe a

C.C. al P.C. Chinez, Ciao Kuan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale chi
neze. Au fost prezenți ambasadorul 
României la Pekin, Nicolae Gavri- 
lesou, și însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al ambasadei R.D. Vietnam 
la Pekin, Nguyen Tien.

*
Li Sien-nien a oferit o masă în 

cinstea delegației române.
Au fost prezente personalitățile 

chineze care au venit in întîmpinare 
la aeroport, precum și ambasadorul 
României.

SEMNAREA UNUI CONTRACT LA SANTIAGO DE CHILE

afara I’ietei comune".

® Pregătiri tehnice în Finlanda pentru desfășurarea 
consultărilor multilaterale

• Manifestul Partidului Comunist din 

® 0 declarație a tovarășei Dolores
Spania 

Ibarruri

MOSCOVA 11 (Agerpres). — In 
Finlanda a fost asigurată pregătirea 
tehnică pentru desfășurarea consul
tărilor multilaterale in vederea con
vocării Conferinței general-europene 
in problemele securității și colaboră
rii. A fost aleasă sala pentru des
fășurarea consultărilor și s-au pus la 
punct celelalte amănunte strict teh
nice. S-a cerut concursul Biroului 
O.N.U. din Geneva pentru selecta
rea de colaboratori cu experiență in 
activitatea internațională. Aceste a- 
mănunte au fost anunțate de Joel 
Pekuri, ambasador în M.A.E. al Fin-

landei, însărcinat de guvernul finlan
dez cu problemele organizării con
ferinței. intr-un interviu acordat co
respondentului ziarului „Izvestia".

Același ziar informează că R. Tet- 
terman, secretar de stat în M.A.E. al 
Finlandei, a avut convorbiri cu 
ambasadorii Franței și Italiei, în 
cursul cărora au fost examinate pro
bleme legate de consultările multi
laterale. In ultimul timp, la Hel
sinki s-au aflat, de asemenea, re
prezentanți ai ministerelor de exter
ne din Suedia, Danemarca. Norve
gia și Elveția.

PEKIN 11 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al Guvernului 
ilegal de Unitate Națională al Cam- 
bodgiei a dat publicității o declara
ție în care condamnă continuarea 
bombardamentelor aviației americane 
împotriva R. D. Vietnam. Guvernul 
Regal de Unitate Națională al Cam- 
bodgiei — subliniază declarația — 
cere încetarea imediată și necondi
ționată a bombardamentelor și a tu
turor actelor provocatoare împotriva 
teritoriului R.D. Vietnam.

SANTIAGO DE CHILE 11. — Co
respondentul nostru E. Pop transmi
te : In capitala chiliana a fost sem
nat un contract pe baza căruia Româ
nia va livra Republicii Chile un nu
măr important de tractoare și plu
guri.

Contractul a fost semnat din par
tea chiliană de Kurt Druckman, vice
președinte al C.O.R.F.O. (Corporația 
pentru stimularea producției), iar din 
partea română de Alexandru Mișca, 
reprezentant al întreprinderii „Au
totractor".

Au participat Jacques Chonchol, 
ministrul agriculturii din Chile, Ale
xandru Mărgăritescu, șeful Departa
mentului mijloacelor de transport 
rutier și mașini agricole din Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, și Vasile Dumitrescu, ambasado
rul țării noastre.

După semnare, ministrul chilian al 
agriculturii, a subliniat însemnătatea 
acestui import de tractoare și livra
rea lor promptă pentru creșterea și 
modernizarea

unul dintre obiectivele principale ale 
politicii guvernului Unității Popu
lare. Tractoarele și
nești vor contribui la creșterea par
cului de mașini cu 
terenurile pe care s-a aplicat refor
ma agrară. Acest sector are, în pre
zent, numai 3 000 de tractoare, in 
timp ce sectorul particular dispune 
de 15 000, a spus ministrul.

Alexandru Mărgăritescu a exprimat 
satisfacția față de bunele relații de 
cooperare economică dintre România 
și Chile și convingerea că ele se vor 
dezvolta continuu.

Presa chiliană publică relatări largi 
în legătură cu acest eveniment. Zia
rul „La Nacion" semnalează că trac
toarele românești vor contribui la 
materializarea eforturilor de extin
dere cu 200 000 de hectare a terenu
rilor cultivate. Se menționează, de 
asemenea, asistența tehnică ce va fi 
acordată de România și faptul că un 
grup de tehnicieni chilieni se vor 
specializa în România.

plugurile româ-
care sînt dotate

„Atmosfera de tensiune și drama
tism din timpul zilei persistă. Poli
ția a ocupat radio-ul. centrele de 
comunicații telegrafice și telefonice. 
Orașul, totalmente paralizat, are as
pectul Unei localități aflate in plină 
stare de război. Străzile, pe care 
poliția patrulează neîncetat, sînt 
pustii, magazinele, restaurantele, ci
nematografele etc. sînt închise în 
semn de doliu... Infanteria marină a 
fost pusă in stare de alertă pentru 
a seconda forțele de poliție, care au 
ocupat punctele strategice ale loca
lității. S-a semnalat, de 
prezența in larg a două 
război" ■ 
Presse. . 
continuă, 
răniți.

De unde 
elementele 
pondențe de front ?

Scenele s-au petrecut în partea de 
nord-vest a Spaniei, în Galicia, la 
EI Ferrol, localitate aflată de cîteva 
zile în atenția opiniei publice inter
naționale, datorită puternicelor ac
țiuni muncitorești organizate aici și 
a sîngeroaselor represiuni poliție
nești. Concentrarea, de forțe ar
mate este îndreptată împotriva a 4 (100 
de muncitori de la șantierele navale 
„Emprensa Nacional Bazan" (între
prindere de stat aflată sub controlul 
militarilor, deoarece produce nave de 
război).

asemenea, 
nave de 

- relatează agenția France 
■Și impresionantele relatări 

vorbind despre morți și
provin aceste relatări, cu 
și tensiunea unei cores-

Ciocnirile dintre muncitori și poli
ția locală au început joi, în incinta 
șantierelor și in fața sediului poli
ției, în urma intervenției acesteia 
împotriva muncitorilor care protes
tau contra închiderii abuzive a șan
tierelor după eșuarea tratativelor 
privind încheierea noului contract 
colectiv de muncă. Au fost răniți a- 
proximativ 20 de muncitori și opt 
polițiști. Vineri, forțele armate au 
deschis focul asupra manifestanților. 
Doi muncitori, Amador Rey Rodri- 
guez (38 de ani, tată a patru copii) 
și Daniel Nibebla (38 de ani), au fost 
uciși, iar numeroși alții au fost grav 
răniți, Două spitale din El Ferrol și 
alte două din localități învecinate au 
primit răniți de la El Ferrol. In 
semn de solidaritate, medici și dona
tori de sînge s-au prezentat voluntar 
la centrele medicale respective.

Nu este pentru prima oară cînd, in 
ultimii ani. in Spania, unei acțiuni 
revendicative a muncitorilor i se răs
punde cu gloanțe. Amintim că anul 
trecut, la Barcelona, muncitorul An
tonio Ruiz a încetat din viață la 2 
noiembrie, in urma rănilor căpătate 
in timpul ciocnirilor ce au avut loc 
la uzinele SEAT, că la 13 septem
brie, tot anul trecut, muncitorul con
structor madrilen Pedro Patino fu
sese ucis de gloanțele gărzii civile, 
în timpul reprimării unei greve, iar 
în iulie 1970. tot cu prilejul unei 
sreve. căzuseră alti trei muncitori.

rr ★

BEIRUT

producției agricole,

Reuniunea extraordinară
O cuvîntare a lui E. Honecker 1?

BERLIN 11 (Agerpres). — In cuvân
tarea rostită la adunarea de la Leip
zig a propagandiștilor, Erich Honec
ker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a relevat că hotăririle' Congresului al 
VIII-lea al P.S.U.G. au inițiat o nouă 
etapă în dezvoltarea R. D. Germane 
ca stat socialist al muncitorilor iși ță
ranilor, etapă în care sporește rolul 
conducător al clasei muncitoare și al 
partidului său — P.S.U.G.

Referindu-se la evoluția situației 
internaționale, Erich Honecker a ară
tat că politica de coexistență pașnică 
intre statele cu orînduiri sociale di
ferite, acțiunile consecvente în direc
ția ținerii conferinței general-euro
pene pentru securitate și colaborare 
sint expresia dorinței țărilor socialiste 
de a elibera omenirea de pericolul u- 
mii nou război mondial și de a stinge 
focarele de război existente.

Subliniind dezvoltarea în Europa a 
relațiilor de coexistență pașnică, vor
bitorul a relevat, in context, efectul 
favorabil asupra evoluției situației 
politice de pe continent a tratatelor 
încheiate de U.R.S.S. și R. P. Polonă 
cu R.F. a Germaniei. Vorbitorul a 
subliniat că intrarea în vigoare a a- 
eestor tratate și a acordurilor în le
gătură cu Berlinul occidental va co
respunde nu numai intereselor parte
nerilor direcți, ci și celor ale tuturor 
statelor europene și va servi la trans
formarea Europei intr-un continent

al păcii și colaborării. In aceeași or
dine de idei, Erich Honecker a men
ționat rolul pozitiv al hotăririi R.D.G. 
care permite aplicarea temporară a 
unor reglementări care intră în vi
goare după ratificarea tratatelor și a- 
cordurilor menționate.

Menționind ecoul internațional fa
vorabil produs de acțiunile R.D.G., 
Erich Honecker a criticat, totodată, 
atitudinea acelor partide din Bun- 
destagul vest-german care se opun 
ratificării tratatelor R. |F. a Germa
niei cu U.R.S.S. și Polonia și a rele
vat că decizia care urmează să se ia 
în problema ratificării acestor tratate 
afectează interesele vitale ale tuturor 
popoarelor din Europa și din alte 
zone ale lumii. Numai ratificarea a- 
cestor tratate va face posibilă intra
rea în vigoare a acordurilor dintre 
R.D.G. și R. F. a Germaniei și dintre 
R.D.G. și Berlinul occidental și va 
iniția o evoluție care să ducă la o 
conviețuire pa'nică între R.D.G. și 
R. F. a Germaniei, la relații de bună- 
vecinătate in interesul păcii, relații 
care, în condițiile deplinei respectări 
a dreptului internațional, să repre
zinte expresia colaborării tuturor sta
telor europene, indiferent de orân
duirea lor socială. Erich Honecker a 
reafirmat, totodată, că R. D. Germa
nă, ca stat suveran, este dispusă 
să-și ocupe locul legitim în O.N.U. 
și în organizațiile sale specializate.

TELEGRAMA (X AL P.C.U.S
Șl GUVERNULUI SOVIETIC

in legătură cu accidentul de la
Uzina de aparate radio din Minsk

MOSCOVA 11. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Comi
tetul Central al P.C.U.S. și guvernul 
sovietic au adresat o telegramă de 
condoleanțe și profundă compasiune 
colectivului Uzinei de aparate radio 
clin Minsk, familiilor și rudelor mun
citorilor și funcționarilor care și-au 
pierdut viața și au avut de suferit in 
urma accidentului ce s-a produs la 
10 martie la secția de casete a aces
tei uzine.-

în prezent, se iau măsuri pentru, a 
acorda ajutor celor ce au avut de su
ferit și familiilor victimelor, precum 
și în scopul lichidării urmărilor acci
dentului.

Pentru elucidarea cauzelor și pen
tru lichidarea urmărilor accidentului 
a fost formată o comisie guvernamen
tală, în frunte cu Dmitri Ustinov, 
membru, supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

BEIRUT 11 (Agerpres). — In capi
tala libaneză au început sîmbătă lu
crările unei reuniuni extraordinare 
cu participarea reprezentanților țări
lor membre ale Organizației statelor 
exportatoare. de . petrol — O.P.E.C. 
Potrivit agenției" France Presse, reu
niunea este consacrată examinării 
problemelor legate de participarea 
țărilor producătoare la capitalul com
paniilor străine care dețin concesiuni 
petroliere în statele respective. Mi
nistrul sudanez al petrolului. Ahmed 
Zaki Yamani, care, în numele țărilor . 
producătoare de petrol din jurul | 
Golfului Persic — Irak, Abu Dhabi, 
Arabia Saudită, Kuweit și Qatar — 
a purtat convorbiri cu reprezentanții 
companiei petroliere americane „Â- 
ramco" în luna februarie la Djeddah, 
va prezenta participanților la această 
reuniune un raport.

După ședința plenară inaugurală, 
șefii delegațiilor participante au avut 
o intîlnire separată pentru a hotărî 
chestiunile concrete legate de măsu
rile ce vor fi adoptate la această 
reuniune.

în cercurile apropiate reuniunii ex
traordinare O.P.E.C. nu se exclude 
posibilitatea adoptării unor „măsuri 
concertate" împotriva celor patru 
principali acționari ai companiei a- 
mericane „Aramco" — respectiv 
„Standard Oil Company of Califor
nia", „Texaco", „Standard Oil Com
pany" din. New Jersey și „Mobil Oii 
Corporation" — care nu au dat un 
răspuns pozitiv la cererile țărilor pe

Refuzulteritoriul cărora acționează.
acestor societăți petroliere străine de 
a se conforma modalităților de solu
ționare a principiului participării, 
stabilite la reuniunea O.P.E.C. din ia
nuarie de la Ggneva,, a, determinat 
mai multe guverrie arabe efe a aver
tiza asupra consecințelor acestui 
refuz ce contravine intereselor națio
nale ale țărilor respective și dreptu
rilor acestora de a dispune de pro
priile bogății naturale.

MADRID 11 (Agerpres). — Con- 
damnînd acest nou act de represiune 
din partea regimului franchist, Parti
dul Comunist din Galicia a lansat că
tre toți muncitorii un apel la o grevă 
generală în semn de solidaritate cu 
greviștii de la șantierele navale „Ba- 
zan“ și împotriva acțiunilor violente 
ale poliției.

Făcîndu-se ecoul indignării stîrnite 
în întreaga țară față de reprimarea 
sîngeroasă a manifestației muncito
rești din orașul El Ferrol, Partidul 
Comunist din Spania a dat publici
tății un manifest, în care se arată că 
„escaladarea represiunii inițiate in 
Granada, continuată la Madrid și 
Barcelona, a culminat cu asasinatele 
din El Ferrol. Regimul franchist a re
luat astfel războiul împotriva clasei 
muncitoare, care nu se mai resem
nează, în prezent, in fața exploatării 
nemiloase și a lipsei de drepturi, în
tronate în Spania incă din anul 1939. 
Este același război pe care dictatura 
il duce împotriva studenților și pro
fesorilor. a maselor țărănești. în rîn- 
durile cărora se află comuniști, socia
liști, monarhiști sau catolici. Poporul 
spărij.ol..șe ridică la luptă . pentru li
bertate, pentru un regim in care 
ideile și drepturile tuturor spaniolilor 
să fie respectate". După ce trece în 
revistă acțiunile de luptă ale diver
selor categorii sociale din numeroase 
localități ale Spaniei, împotriva regi

mului franchist, manifestul cheamă 
la grevă națională, la care să ia par
te toți cei care sint victimele exploa
tării și represiunii, prilej de mani
festare, și în acest fel, a solidarității 
cu lupta justă a muncitorilor din El 
Ferrol. „în fața represiunii — se spu
ne. în manifest —răspunsul trebuie 
să fie greva generală".

Președintele Partidului Comunist 
din Spania, Dolores Ibarruri, adre- 
sindu-se militanților pentru dreptu
rile democratice din Galicia și din 
întreaga Spanie, a declarat că nu pot 
fi tolerate la nesfîrșit crimele singe- 
roase din peninsulă și politica fascis
tă și antinațională a lui Franco și a 
complicilor săi. Ea a lansat tuturor 
oamenilor cinstiți îndemnul de a-și 
manifesta solidaritatea activă cu 
muncitorii din El Ferrol, cu familiile 
victimelor. Lupta noastră, care se 
extinde de la uri capăt la altul al 
Spaniei, este de a spune „Nu" fran- 
chismului și asasinilor muncitorilor 
de la șantierele navale ,,Bazan" 
cest protest va fi 
vie și combativă a voinței de luptă 
a maselor pentru 
{aiurii singeroase .,
semna un impuls puternic de a ... 
realiza unitatea tuturor forțelor de 
opoziție pentru formarea unei alter
native care să deschidă țării noastre 
calea democrației și libertății, a de
clarat Dolores Ibarruri.

? a-
expresia cea mai
a pune capăt dic- 
franchi'ște, va în- 

ișe

ac-In politica externă principială, 
tivă, dinamică, a României socialiste, 
pusă consecvent în slujba idealuri- 
■- • omenirii contem-
r___ _____ pe care o între
prinde tovarășul Nicolae Ceaușescu 
intr-un șir de țări africane se în
scrie ca un eveniment de cea mai 
mare importanță. Prima etapă a a- 
cestei călătorii a început ieri la Al
ger, unde șefului statului român i s-a 
făcut o primire călduroasă, priete
nească. Vizita conducătorului parti
dului și statului nostru pe pămîntul 
Africii noi' va marca momente de 
cea mai mare însemnătate în dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare cu aceste țări, o noîiă și pu
ternică reafirmare a simpatiei și soli
darității internaționaliste pe care po
porul român le nutrește față de po
poarele africane, față de lupta lor 
pentru consolidarea independenței 
naționale, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru dezvoltare și propășire 
economică, pentru progres social. 
Subliniind semnificația vizitei sale în 
Africa, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta în interviul acordat unui grup 
de ziariști algerieni : „In acest sens, 
vizita pe care urmează să o fac în
tr-un număr de țări de pe continen
tul african constituie tocmai expresia 
acestor relații de prietenie și s°h- 
daritate, a sprijinului pe care Româ
nia îl acordă și este hotărîtă să-l a- 
oorde tuturor națiunilor care 
la luptă pentru 
denței lor".

lor înaintate ale 
porane, călătoria

asigurarea
se ridică 
indepen-

6ăptămînii 
„________statornică a .

lui și statului nostru pentru lărgi
rea continuă a relațiilor de prietenie 
frățească și colaborare multilate
rală cu toate țările socialiste, preocu
pare care, după cum se știe, repre
zintă elementul central al politicii in
ternaționale a României socialiste. 
Aceste preocupări sînt ilustrate, prin
tre altele, de semnarea protocolului 
privind planul de colaborare econo
mică și tehnico-științifică româno- 
sovietic in domeniul siderurgic, 
a protocolului de colaborare in 
domeniul agricol între România

Retrospectiva
tiază orientarea

eviden- 
partidu-

agențiile de presă transmit
în legătură cu politica de 

apartheid,un grup de e^perțî ai 
Comisiei O.N.U. pentru drepturile 
omului a elaborat un raport privind 
crimele împotriva umanității comise 
în Republica Sud-Africană. în docu
ment se arată că „maltratarea deți- 
nuților politici și a altor persoane pe 
motive rasiale, exterminarea sau în
cercarea de exterminare a membrilor 
unei comunități, uciderile, deportă
rile; practicile asemănătoare sclaviei 
și urmărirea luptătorilor pentru li-

bertate sînt, toate, acte generate de 
apartheid și trebuie considerate cri
me potrivit dreptului international".

și R. D. Germană, a planului de 
colaborare culturală intre țara 
noastră și R. P. D. Coreeană pe 
anii 1972—1973, a unui document pri
vind schimburile de mărfuri româno- 
albaneze pe anul in curs, lucrările ce
lei de-a 14-a sesiuni a Comisiei de co
laborare tehnico-științifică româno- 
chineză, vizita de prietenie pe care o 
va întreprinde în aceste zile în R. D. 
Vietnam o delegație guvernamentală 
economică română, precum și parti
ciparea unei delegații a Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia la 
greș al sindicatelor bulgare. Toa
te aceste acțiuni evidențiază do-

cel de-al VII-lea Con-

tratat, cu toate limitele și imperfec
țiunile sale, poate reprezenta un 
pas în direcția măsurilor de limi
tare și lichidare a dezvoltării înar
mării atomice, cerute de toate po
poarele lumii. Pentru aceasta este 
necesar să se acționeze cu perseve
rență, să se aducă la îndeplinire 
prevederile articolului VI din Tra
tat, care cer tuturor semnatarilor să 
acționeze pentru ca el să fie urmat 
de noi pași conoreți în direcția în
făptuirii dezarmării. Din păcate, 
în intervalul care s-a scurs de la 
semnarea Tratatului s-a făcut prea 
puțin în acest sens și de aceea țara 
noastră insistă să se treacă ferm și

dintre popoarele europene, numai 
în acest fel pot fi făurite relații 
fundamentate pe principiile colabo
rării egale în drepturi, coexistenței 
între state, se poate înfăptui res
pectarea independenței și integrită
ții teritoriale și asigura o pace trai
nică în Europa. Totodată, secretarul 
general al Internaționalei socialiste, 
Hans Janitschek, sublinia că „Inter
naționala socialistă se pronunță ca
tegoric pentru o conferință asupra 
securității europene". Desigur, mate
rializarea acestei năzuințe a tuturor 
popoarelor de pe continent impune 
necesitatea începerii neîntîrziate a 
pregătirilor multilaterale — sarcina

Consiliul Ligii Arabe s‘a 
întrunit sîmbătă, la Cairo, pentru a 
discuta diverse probleme politice — 
informează agenția M.E.N. Secretarul 
general al organizației, Abdel Khalek 
Hassouna, precizează agenția, va pre
zenta un raport asupra evoluției si
tuației din lumea arabă și interna
ționale și în legătură cu repercusiu
nile asupra crizei din Orientul Apro
piat. Va fi examinată, de asemenea, 
problema restabilirii relațiilor diplo
matice dintre unele state arabe și 
R.F. a Germaniei.

un co

această 
tot mai

la măguri efective de dezar-hotărît ... ____... -
mare, în primul rînd de dezarmare 
nucleară.

rința sinceră țării noastre 
a adînci pe toate planurile legătu
rile de prietenie, alianță și colaborare 
cu țările socialiste frățești, în inte
resul popoarelor noastre, al unității 
țărilor socialiste, al oauzei socialis
mului și păcii în lume.

★
In cadrul tuturor organizațiilor in

ternaționale, țara noastră se stră- 
duie sa-și aducă contribuția la pro
movarea țelurilor păcii, la realiza
rea securității internaționale, la în
făptuirea dezarmării generale. O ara
tă, între altele, activitatea delega
țiilor române la recenta sesiune 
de la New York a Comitetului spe
cial al O.N.U. pentru 'definirea a- 
j/esiunii, precum și la actuala run
dă de negocieri a Comitetului pen
tru dezarmare de Ia Geneva. In 
această săptămînă a avut loc sem
narea acordului între guvernul ro
mân și Agenția Internațională pen
tru Energia Atomică cu privire la 
aplicarea garanțiilor în cadrul Tra
tatului de neproliferare a armelor 
nucleare. Este cunoscută poziția 
României, care consideră că acest

★
Pe linia realizării marelui dezide

rat al popoarelor europene — asi
gurarea unei securități trainice pe 
continentul nostru, consemnăm și 
în intervalul acestei săptămîni noi 
acțiuni și luări de poziție în favoa
rea securității europene ale diferi
telor guverne, personalități ale vie
ții politice și sociale, organizații de 
cele mai diverse orien-iri politice, 
filozofice și religioase. Astfel, Kris
ter Wickman, ministrul de externe 
al Suediei, declara, după vizita în
treprinsă in R.P. Polonă, că cele 
două țări manifestă un interes sin
cer in consolidarea procesului de 
destindere în relațiile internațio
nale, că ele au examinat ou o deo
sebită atenție perspectivele con
vocării conferinței general-europe
ne. Subliniind însemnătatea dialo
gului larg, constructiv, Dimce Be- 
lovski, membru al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor Iugoslavi, a- 
răta că numai pe această bază se 
poate aduce o contribuție reală la 
îmbunătățirea continuă a relațiilor

primordială în această privință fiind 
organizarea de consultări cu partici
parea tuturor statelor interesate.

O nouă dovadă a utilității și rodni
ciei dialogului pentru normalizarea 
relațiilor intereuropene și favorizarea 
procesului de destindere pe continent 
au oferit-o convorbirile de la Berlin 
între M. Kohl, secretar de stat la 
Consiliul de Miniștri al R.D. Ger
mane, și E. Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria federală a R.F. a Germa
niei, în problema acordului dintre 
R.D.G. și R.F.G. în domeniul traficu
lui, în cursul cărora, după cum se 
relatează, au fost obținute progrese.

O cerință imperioasă care se face 
auzită in aceste zile este cea a ra
tificării tratatelor semnate de R.F. 
a Germaniei ou U.R.S.S. și Po
lonia. In sprijinul ratificării neîntir- 
ziate a acestor tratate s-a format 'in 
R.F.G. un larg curent de opinie. Te
legramele de presă au anunțat orga
nizarea ă numeroase acțiuni ale 
populației, luări de poziții ale unor 
lideri sindicali vest-germani, toate 
convergînd spre necesitatea unui vot 
favorabil in Bundestag față de aceste 
importante documente. De altfel, a-

ceștei probleme ziarul nostru i-a 
consacrat în numărul de ieri 
mentariu special.

★

Noi confirmări a primit în 
săptămînă una din tendințele
pregnante ale vieții contemporane — 
apărarea și consolidarea independen
ței naționale, valorificarea avuțiilor 
naționale in interes propriu, înainta
rea pe calea prefacerilor progresiste. 
Grăitoare în acest sens sînt preocupă
rile legate de înfăptuirea revoluției 
agrare în Algeria, concepută ca o 
operă complexă în edificarea unei a- 
griculturi moderne, corespunzătoare 
intereselor țării. De pe continentul 
latino-american, din Chile, au par
venit numeroase telegrame care a- 
testă hotărîrea poporului chilian de a 
da o ripostă fermă Încercărilor reac- 
țiunii interne și internaționale de a 
Împiedica preluarea de către stat a 
controlului asupra diferitelor firme 
străine și particulare. Denunțînd a- 
ceste mașinații, partidele politice din 
Unitatea Populară, toate forțele de
mocratice și progresiste din țară iși 
exprimă, adeziunea față de actualele 
transformări revoluționare din Chile. 
La o recentă intîlnire cu muncitorii 
din localitatea Taltal, președintele 
Allende a menționat că, în pofida ma
nevrelor opoziției, procesul de națio
nalizare a monopolurilor in Chile 
va continua.

într-o altă țară din .America Lati
nă — Venezuela — recentele măsuri 
economice ale guvernului, intre care 
se numără și denunțarea fostului tra
tat comercial cu S.U.A., au nemulțu
mit profund companiile străine, care 
încearcă să întrețină o stare de ten
siune. Președintele țării, Rafael Cal
dera, declara zilele trecute însă că 
politica guvernului său de apărare a 
intereselor naționale se bucură 
sprijinul întregului popor.

Sînt doar cîteva din numeroasele 
exemple care demonstrează în mod 
elocvent hotărîrea cu care popoarele 
iși afirmă dreptul la o dezvoltare e- 
conomică și socială liberă, de sine 
stătătoare.

Intre Oficiul de turism al 
R.D.G. și Oficiul de turism 
din Berlinul occidentala fost 
realizată o înțelegere privind călăto
riile turistice ale cetățenilor vest- 
berlinezi în R.D.G., în perioadele 
29 martie — 5 aprilie și 17—24 mai 
a.c., informează agenția A.D.N.

In editura vest-germană „Lud
wig Schultheis", 
a apărut recent 
(februarie-martie) 
„Kunst und Handwerk". 
cat în 
și decorative din România.

Apariția acestui număr repre
zintă o contribuție la cunoaște
rea de către iubitorii de artă 
din R.F. a Germaniei a creației 
artistice contemporane româ
nești.

din Hamburg, 
numărul 2—3 

al revistei 
dedi- 

întregime artei aplicate

Guvernul indian a pre
luat controlul asupra firmei 
britanice „Indian Copper 
Corporation", 0916 opereaza in 
regiunea zăcămintelor de cupru din 
statul Bihar — informează agenția 
United Press International. Măsura 
are în vedere exploatarea rațională 
a zăcămintelor din regiunea respec
tivă și coordonarea programului 
dezvoltare a industriei indiene a 
prului.

de 
cu-

de

Eugen IONESCU

Conferința națională a 
Partidului Socialist Francez 
și-a deschis lucrările in localitatea 
Suresne, din apropierea Parisului. 
Conferința are ca scop adoptarea pro
gramului de guvernămint, al cărui 
proiect a fost dat publicității in ia
nuarie a.c. In prima ședință plenară. 
Pierre Mauroy, membru al Secreta
riatului, a prezentat un raport asupra 
activității partidului.
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Președintele guvernului 
Ungar, Jeni3 Fock, a rostit o 'cu
vîntare la adunarea Asociației eco
nomiștilor despre unele probleme 
actuale și de perspectivă ale econo
miei naționale a R. P. Ungare.

0 ședință a Prezidiului 
guvernului polonez,în cur5ili 
căreia a fost examinat programul 
p-rivind perfecționarea sistemului de 
finanțare a construcțiilor capitale și 
a reparațiilor în cadrul întreprinderi
lor și instituțiilor de stat, precum și 
perfecționarea proiectării construc
țiilor capitale, a avut loc la Varșovia. 
Hotărîrea care a fost adoptată în 
aceste probleme este menită să creeze 
condițiile necesare pentru sporirea 
eficienței investițiilor și reducerea 
ciclurilor de investiții.

Abrogarea legii excepțio
nale în Uruguay. Adunare. 
Generală 
— ambele 
reunite in 
gat legea privind 
ționale de 
urmă cu trei ani de către fostul pre
ședinte Jorge Pacheco Areco.

Președintele Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto, va face, in 
luna martie, o vizită oficială in Uniu
nea Sovietică, transmite agenția 
T.A.S.S.

80 000 de funcționari ai 
băncilor argentinene au de
clarat o grevă în sPriîinul unor 
revendicări economice, intre care și 
îmbunătățirea condițiilor de Y'ai în 
raport cu creșterea costului vieții, 
întreaga activitate financiară a țării 
a fost paralizată.

Amintore Fonf ani, actualul 
președinte al Senatului italian, a fost 
numit vineri senator pe viață de către 
președintele Italiei, Giovanni Leone.

Guvernul Unității Popu
lare din Chile a acționat în ju- 
decată conducerea Partidului națio
nal, de extremă dreaptă, pentru în
călcarea legii privind securitate» sta
tului — informează agenția Prensa 
Latina. Potrivit declarației ministru
lui chilian de interne, guvernul a luat 
această hotărire după ce Sergio 
Onofre Jarpa, președintele Partidului 
național, a rostit la postul de radio 
„Agricultura" (ai cărui proprietari 
au fost acționați, de asemenea, in 
judecată) o cuvîntare calomnioasă la 
adresa politicii autorităților.

a Congresului Uruguayan 
camere ale parlamentului 
ședință comună — a abro- 

măsurile excep- 
securitate instituită în
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