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FIECARE CULTURA
SEMĂNATĂ LA TIMP-
o garanție în plus pentru recolte bogate!

Desfășurată sub semnul unei prietenii trainice,

încununată de succes, se încheie astăzi

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN ALGERIA
Intîlnire cu tradiția 

multiseculară 
a unui harnic popor

Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a vizitat Muzeul de et
nografie și preistorie „Bardo" din 
Alger.

In cursul vizitei, oaspeții români 
au primit explicații din partea pro
fesorului universitar Mahfoud Ka- 
dache, cu privire la principalele 
exponate, mărturii ale unei vechi 
civilizații și culturi.

Muzeul „Bardo" are o valoare 
deosebită, Algeria ocupînd, prin te
ritoriile sale din nord cit și prin 
zona sahariană, un loc considera
bil în trecutul istoric al Africii.,

în Algeria s-au descoperit unele 
dintre așezările preistorice cele 
mai vechi din lume, inclusiv Ain 
iianech.ra cărui vîrstă este estima
tă la peste un milion de ani. Oa
menii de știință algerieni aprecia
ză că țara lor a cunoscut primele 
civilizații paleolitice cu aproape 
două milioane de ani în urmă.

Muzeul „Bardo" reflectă lupta 
milenară a oamenilor de pe aceste 
meleaguri împotriva unei naturi 
ostile, pentru edificarea unor civi
lizații înfloritoare, considerate prin
tre cele mai reprezentative de pe 
continent.

Oaspeților le-au fost prezentate, 
astfel, mărturii de seamă ale civi
lizației și culturii algeriene.

Rînd pe rînd se vizionează vitri
ne în care sînt expuse obiecte de 
artă sahariană din epoca neolitică, 
obiecte cioplite din piatră și șle
fuite în aceeași epocă, fresce și re
produceri după fresce rupestre de 
la Tassili și Mertouter.

Sînt vizitate apoi sălile care cu
prind colecțiile de obiecte ale așe
zărilor preistorice descoperite atît 
în zonele sahariene ale Algeriei, 
<-:ît și în cele din nordul acesteia.

Un viu interes stîrnesc sălile în 
vitrinele cărora sînt expuse renu
mitele bijuterii kalyliene lucrate 
în argint, email și onix : diademe, 
coliere, brățări, cercei, centuri ș.a.

O sală consacrată etnografiei 
Africii oferă o imagine a străluci
telor civilizații de pe acest conti
nent.

în încheierea vizitării celebru
lui muzeu din' capitala Algeriei, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au sem- 

z nat în cartea de onoare.

La muzeul „Bardo" din Alger

Convorbiri între președintele Nicolae Ceausescu 
și președintele Houari Boumediene

Miercuri, 15 martie, la vila Dje- 
nane El-Mabrouk din Ain Benian, 
în apropierea Algerului, a avut loc 
o convorbire între secretarul gene-

Miercuri seara, tovarășul .Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit la Pala
tul Poporului din Alger un dineu 
în onoarea președintelui Consiliu
lui Revoluției, președinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Al- 

ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu,-și președintele 

geriene Democratice și Populare, 
Houari Boumediene.

Au luat parte Raid Ahmed, 
membru al Consiliului Revoluției, 
responsabilul aparatului de partid 
ai Frontului de Eliberare Națională, 
Abdelaziz Bouteflika, membru al 
Consiliului Revoluției, ministru al 
afacerilor externe, Tayebi Larbi, 

Consiliului Revoluției, președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Algeriene Democratice și Popu
lare, Houari Boumediene.

membru ăl Consiliului Revoluției, 
ministrul agriculturii și reformei 
agrare, Rabah Bitat, ministru de 
stat însărcinat cu transporturile, 
Layachi Yaker, ministrul comerțu
lui, înalți demnitari ai Președinției 
Consiliului Revoluției, secretari ge
nerali ai ministerelor, cadre de. con
ducere ale partidului Frontul de 
Eliberare Națională, ale organiza
țiilor de. masă și obștești, reprezen
tanți ai instituțiilor centrale, națio
nale, economice, instituțiilor cultu
rale, ai autorităților regiunii și ora
șului Alger, personalități ale vieții 
publice, ziariști algerieni și co
respondenți ai presei străine.

De asemenea, au participat șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi-. 
tați la Alger.

Au luat parte tovarășii Ion Pă- 
țan, Corneliu Mănescu, Bujor Al- 
mășan și celelalte persoane oficiale 
române care însoțesc pe conducă
torul partidului și statului nostru 
în vizita sa în Algeria, precum și 
Ștefan Mihai, ambasadorul Româ
niei la Alger.

în timpul dineului, tovarășul- 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Boumediene au rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă d'e cordialitate și căldură.
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HOUARI BOUMEDIENE

După o foarte scurtă perioadă de timp friguros, vre
mea s-a încălzit din nou, creindu-se. condiții bune de 
lucru în cîmp îndeosebi în sudul și vestul țării. Evoluția 
timpului, ca și faptul că în multe, zone se înregistrează 
un procent redus de umiditate în sol, constituie argu
mente puternice care trebuie să determine reluarea 
lucrărilor agricole : pregătirea terenului și însămînța- 
rea culturilor din prima urgență, folosindu-se întreaga 
capacitate de lucru a mijloacelor mecanice. Acum este 
necesar să se organizeze temeinic întreaga activitate, 
astfel încît să se execute numai lucrări de bună calitate, 
să se respecte toate elementele tehnologiei specifice 
fiecărei culturi.

Potrivit informațiilor sosite la redacție rezultă că nu
meroase întreprinderi agricole de stat și cooperative a- 
gricole din județele Ialomița, Constanța, Bihor, Dolj, 
Teleorman, Brăila, Olt și altele continuă lucrările de în- 
sămînțare la mazăre, legume de prima apariție, borceag, 
lucerna și alte culturi. în unitățile agricole ale jude
țului Ialomița, de pildă, specialiștii au urmărit zi de 
zi starea cîmpului și evoluția temperaturii, astfel încît 
lucrările se desfășoară cu o intensitate crescîndă. Fină 
în prezent au fost însămînțate peste 13 000 hectare 
cu culturi din prima urgență. în I.A.S. și cooperativele 
agricole din comunele Ciulnița, Slobozia Nouă. Valea 
Ciorii, Scînteia, Perișoru, Gheorghe Lazăr, Sf. Gheor- 
ghe și altele s-a terminat însămînțarea mazării, bor- 
ceagului’ și altor culturi. Și în județul Olt s-a trecut la

executarea lucrărilor pentru menținerea apei în pâmint 
și la semănatul mazării, borceagului, lucernei, sfeclei 
de zahăr etc.

Paralel cu eforturile pentru terminarea însămînțării 
culturilor din prima urgență este necesar să se treacă 
cu toate forțele la executarea lucrărilor de pregătire a 
solului acordindu-se cea mai mare atenție menținerii 
umidității, evitării oricăror pierderi de apă pe_ toate 
terenurile destinate însămînțărilor de primăvară.

Una dintre cele mai urgente lucrări de sezon este 
fertilizarea griului pe întreaga suprafață prevăzută 
prin administrarea în mod diferențiat a îngrășăminte
lor. Urgentarea acestei acțiuni se impune cu atît mai 
mult cu cit în multe locuri culturile au nevoie de în
grășăminte pentru o vegetație normală, în vederea 
realizării unei producții sporite. Totodată' este nevoie 
să se acorde atenția cuvenită lucrărilor în legumicul- 
tură și pomicultură, să continue cu toată intensitatea 
acțiunile de îmbunătățire a pajiștilor naturale.

Concentrarea forțelor și mijloacelor pentru execu
tarea Ia timpul optim a lucrărilor de sezon, 
intervenția rapidă și hotărîtă a organelor de 
partid și agricole județene, manifestarea deplină a 
inițiativei conducerilor unităților agricole, a specialiș
tilor — singurii în măsură să hotărască cînd și cum tre
buie să se ■ însămînțeze fiecare cultură — asigură suc
cesul lucrărilor agricole de primăvară.

PĂȘUNILE
întreținerea, fertilizarea—acțiuni la care trebuie 
să participe în aceste zile toți locuitorii satelor, 

de la mic la mare

O suprafață de peste 4 milioane 
hectare, adică circa 30 la. sută din te
renul agricol al țării noastre, o repre
zintă pășunile și fînețele naturale. 
Prin întindere, dar și prin potențialul 
productiv care poate fi dublat sau tri
plat, pajiștile constituie una din cele 
mai mari resurse pentru echilibrarea 
balanței furajelor, o bogăție care se 
cere fructificată cit mai deplin. în 
Programul național de dezvoltare a 
zootehniei, în numeroase documente 
ale partidului a fost relevată nece
sitatea măsurilor pentru punerea în 
valoare a pajiștilor naturale. De alt
fel,, se poate spune, pe drept cuvint, 

;<m -nimeni. în lume- nu. ,a inventat -p 
mașină' care să poată’ recolta iarba 
mai ieftin decît o pot face animalele 
prin pășunat. Așa se și ekplică de ce 
în perioada de vară se pot obține 
cele mai ridicate producții de carne 
și lapte, la prețul de cost cel mai 
redus. în județul Argeș, pe pășunile 
de la Albota. Izvoru. Slobozia.' Că- 
teasca. -Teiu. Nucșoara și altele s-au 
obținut, anul trecut. între 25—30 de 
tone de iarbă la ha. în comparație cu 
numai 3—5 tone cît se realiza înainte 
de aplicarea lucrărilor de ameliora
re. Dună cum ne relata ing. Marinică 
Deceniu. directorul întreprinderii 
Pentru .execuția lucrărilor de îmbu
nătățire și exploatare a pajiștilor din 
județ, asemenea producții s-au obți
nut Pe 7 127 ha însămînțate. în ulti
mii ani. cu semințe de. ierburi gra- 
minee si leguminoase. Pe alte 20 000 
ha izlazuri apartinînd consitolor 
populare, prin lucrări de curățire, 
fertilizare, supraînsămîntare. tarlali- 
zare etc., s-a reușit ca producția de 
iarbă să crească, la 10—15 tone, fată 
de numai 3—4 tone cît produceau 
înainte. în acest an. lucrările amelio
rative vor fi extinse, urmărindn-se 
devansarea sarcinii înscrise în Pro- 
grarmll național de dezvoltare a zoo
tehniei. care prevede să se obțină. în 
medie. 12100. kg de masă verde la ha. 
în 1975. Asemenea producții sînt d»m 
minime pe pășunile Bascoavele. Mi- 
cesti. Dedulești Vîlcele Davidesti si 
altele, unde lucrările aplicate.. între 
care_ferti1izarea cu doze moderate de 
îngrășăminte chimice din doi în doi 
ani. au ridicat nivelul producției de 
4—5 ori.

Pajiști model au existat de multi 
ani si există și în prezent. în toate 
iudetele. dar acestea reprezintă pro
cente infime în raport cu suprafața 
totală a. pășunilor naturale. în iude
tele Maramureș, Harghita. Hunedoa
ra, Vîlcea și altele, unde pajiștile 
naturale constituie sursa principală

AUTOUTILAREA - 
în întreprinderile bucureștene

IN ZIARUL DE AZI:

Autoutilarea a găsit cimp fa
vorabil de desfășurare in mai 
toate unitățile industriale din 
Capitală. Astfel, pentru anul în 
curs specialiștii uzinei de uti
laj chimic „Grivița roșie" și-au 
propus să confecționeze, pentru 
cerințele întreprinderii, utilaje 
și instalații in valoare de circa 
11 milioane lei. sumă de peste 
4 ori mai mare tată de realiză
rile anului trecut. Pentru obți
nerea acestor rezultate, colecti
vul care se ocupă de problema 
autoutil ării a fost completat cu 
noi cadre tehnice, iar suprafața 
de producție destinată acestui 
scon a fost mult mărită. De a- 
semenea, a sporit numărul 
muncitorilor care lucrează în 
secția de autodotare.

La o altă mare întreprindere 
bucureșteană. „Electroaparataj". 
s-au realizat, prin forțe proprii, 
mai multe pupitre pentru con
trolul și reglarea releelor, mo
toarelor electrice și panourilor 
de comandă.

Și colectivul Uzinei de utilaie 
si niese de schimb pentru indus
tria alimentară realizează ma
șini și dispozitive în cadrul oro- 
gramului de autodotare. între 
acestea se remarcă macaralele 
nivotante. diferitei» băi nentru 
degresarea și , călirea pieselor 

de hrană a animalelor, suprafețele 
ameliorate sînt mici, iar în unele co
mune nici măcar nu compensează, 
ceea ce se acoperă în mod natural cu 
arborete sau se degradează. Ce este 
necesar să se întreprindă pentru spo
rirea producției de masă verde pe 
cele peste 4 milioane ha de pajiști 
naturale ? Din discuțiile cu numeroși 
specialiști și crescători de animale 
rezultă că în primul rînd este necesar 
să se acorde pajiștilor aceeași atenție 
din partea organelor agricole, a con
siliilor populare și. conducerilor uni
tăților agricole, ca și culturilor de 
cîmp. în legătură cu aceasta se sim- 

-t e nevoia unor acțiuni-hotărî te..pentru 
a combate concepția eronată potrivit 
căreia „iarba crește singură și fără 
lucrări de îmbunătățire".

— începuturi bune sînt multe, dar 
în ceea ce privește extinderea lucră
rilor pe suprafețe mari întâmpinăm 
numeroase greutăți — ne spunea ing. 
Dumitru Găină, directorul general al 
Direcției agrico'e Bacău.- Avem unele 
rezultate bune la Dărmăriești, Comă-- 
nești. Agăș. Ghimeș și alte comune, 
unde orin lucrări aplicate în com- 
n’ex. de la curățire si fertilizare pînă 
la organizarea păsunatului sistematic 
"? t-mle’e. am reușit să mărim pro- 
dncț:a de masă verde la hectar la 
S'1-—2? tone față - de numai 5—7 tone 
cit se obținea în trecut. In acest an 
voui extinde pajiștile model, pentru 
că, într-adevăr, acestea canătă va
loare economică numai în măsura în 
care sînt generalizate. în acest scon. 
pe 20 000 ha se vor efectua. în mod 
organizat, lucrări de curățire de ar
borete. fertilizare. împrăstiere a 
mușuroaielor, grăpare sau desecare n- 
colo unde este cazul, în primul rînd, 
prin contribuția în muncă a crescă
torilor de animale și acțiunile volun- 
tar-patriotice, inițiate de organizațiile 
U.T.C. Ameliorarea pajiștilor deoinde 
foarte mult de acțiunile pe care le în
treprindem în cadrul județului, mai 
ales în ceea ce privește executarea ac
țiunilor <le întreținere prin antrenarea 
la muncă a cetățenilor. Dar pentru 
lucrări mai dificile, cum ar fi defri
șarea. este nevoie ca întronrinderi’e 
de îmbunătățire a pajiștilor să fie 
dotate cu utilaje corespunzătoare. în
deosebi pentru defrișarea a mii de 
hectare de arborete nefolositor. ca 
si pentru alte lucrări strict necesare 
în zona de munte, fără de care gene
ralizarea „modelelor" ar dura prea 
mnUi ani.

Ameliorarea pajiștilor pe supra
fețe cît mai mari deoinde. în primul 
rînd. de utilizarea unor cantități spo

metalice, un cuptor pentru us
carea miezurilor la turnătorie 
și altele.

Succese importante în aceas
tă privință a înregistrat și co
lectivul întreprinderii „Marmu
ra", unde au fost executate trei 
gatere de mare capacitate. Va
loarea lor se ridică la aproape 
1.5 milioane lei. Tot aici au 
fost realizate mai multe mașini 
pentru șlefuirea plăcilor de 
marmură.

Acțiuni asemănătoare, cu o ri
dicată eficiență econpmică și 
efecte pozitive asupra calității 
produselor, se desfășoară și în 
alte unități industriale din-. 
București, cum sînt uzinele „E- 
lentrorrtagnetica". ..Automatica". 
„Republica". „Vulcan". uzina 
mecanică de material rulant 
„Triaj". Fabrica de mașini- 
unelte si agregate și altele. 
Multe dintre ele și-au organizat 
secții sau ateliere specializate 
pentru proiectarea și construcția 
de utilaje necesare producției 
proprii. Au fost desemnate, de 
asemenea, colective speciale, 
care, analizînd .condițiile con
crete de la locurile de muncă, 
fac Dropuneri importante pentru, 
lărgirea dotării întreprinderilor 
orin forțe proprii.

(Agerpres) 

rite de îngrășăminte chimice și 
naturale. Fertilizarea are o eficiența 
economică excepțional de mare. 
Cheltuielile efectuate în cumpărarea 
îngrășămintelor chimice aduc mari 
beneficii în același an in .care sînt e- 
fectuate. Calculele arată că fiecare 
kilogram de îngrășăminte chimice 
substanță activă administrate pe pă
șuni aduce un spor de 70—100 kg de 
iarbă, iar pe pajiștile semănate și iri
gate se obțin 200—250 kg de iarbă ver
de La kg de ingrășâmînt. în acest din 
urmă caz, cu cîțiva lei cheltuiți pen
tru cumpărarea de îngrășăminte, spo
rul de masă verde . realizat este'su- 

. ficipnț.. pentru a pbtine . .40.-50 1 de 
lapte. Anul acesta, cantitatea de în
grășăminte chimice repartizate pen
tru pajiști este' de 145 000 de tone, 
cantitate mult mai mare fată de anii 
trecuți. Este necesar însă mai mult 
discernămînt in repartizarea și ad
ministrarea acestora pentru a realiza 
maximum de spor de producție. Pînă 
în ziua de 10 martie a.c., întreprin
derile de îmbunătățire a pajiștilor 
dip județele Caraș-Severin, Iași, Me
hedinți, Prahova și Galați n-au pri
mit nici un kilogram de'' îngrășă
minte chimice, deși au repartiții de 
mii de tone. Este adevărat, alte ju
dețe ca Dolj. Neamț și Sibiu au pri
mit aproape integral cantitățile soli
citate. în prezent, este important ca 
uzinele producătoare să lichideze res
tanțele acumulate, iar organele a- 
gricole să înlăture tendința de a da 
altă destinație îngrășămintelor, Pînă 
în ziua de 10 martie a.c., din 30 000 
tone de îngrășăminte azotoase pre
văzute pentru trimestrul in curs, 
s-au primit doar 12 000 de tone, iar 
cantitatea de superfosfat livrată nu 
reprezintă nici jumătate din ceea ce 
s-a planificat. Din această cauză au 
fost fertilizate numai 101 200 ha din 
pășunile consiliilor populare și ale 
cooperativelor agricole, ceea ce re
prezintă foarte puțin. Cele mai mici 
suprafețe fertilizate se înregistrează 
in județe ca Suceava, Gorj. Hune
doara, Harghita. Neamț, Vrancea jși 
.altele, unde pășunile însumează mul
te zeci de mii de hectare. Ținînd 
seama de cantitățile reduse de în
grășăminte chimice, în comparație cu 
cerințele este necesar să se trans
porte pe pajiști îngrășăminte organice 
și îndeosebi mustul de graid, să se 
confecționeze „porțile de tîrlire" pen
tru fertilizarea a mii de hectare prin 
această metodă.

C. BORDEIANU

(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS
Procesele... 
accidentelor

Conducătorii auto aflați în 
autobaza I.T.A. Tirgu-Jiu au 
fost invitați la o ședință fulger. 
Obiectul ei : cazul șoferului 
Nicolae Fuiorea de pe autobuzul 
31—GJ—204, care. în ziua pre
cedentă, în stare de ebrietate, a 
intrat într-o turmă a fermei 
Curtișoara, omorînd 45 de oi. 
Prezentînd acest accident, re
prezentanții serviciului de circu
lație din cadrul I.M.J. Gorj au 
făcut, de fapt, un adevărat 
chizitoriu tuturor factorilor 
punzători : șef de coloană, 
piegat de mișcare ș.a., care
dat drumul în cursă șoferului 
într-o asemenea stare. De cîtva 
timp, ori de cite ori pe drumu
rile publice din județ, se produc 
astfel de fapte, ele sînt urmate 
de asemenea „procese" la care 
participă toți cei ce, într-un fel 
sau altul, au contribuit la pro
ducerea lor. O acțiune utilă, 
care slujește respectării cu 
strictețe a regulilor de circula
ție, meritînd să fie continuată.

re- 
răs- 
im- 
i-au

Intimitate 
asfixiantă

Cristian Petre Paraschiv, șofer 
la întreprinderea de turism și 
odihnă din Sinaia, își pusese în 
gînd să organizeze o petrecere 
împreună cu două cunoștințe. 
Dar nu într-un restaurant, în 
văzul lumii, ci undeva, într-un 
loc mai intim. Si, tot căutind în 
dreapta și în stingă, cei trei 
s-au oprit, în cele din urmă, la... 
garajul vilei „Pogoniciu". Locul 
ales pentru agapă avea însă un 
inconvenient : era friguros. Din 
această pricină, petrecăreții au 
început să consume „pentru 
încălzire" băuturi tari. Dar at
mosfera din încăpere continua 
să rămină rece, tn această si
tuație, unul din ei a dat drumul 
motorului autoturismului aflat 
in garaj. Rezultatul a fost tra
gic. Gazele produse i-au 
xiat pe toți trei.

Încă trei 
decenii

asfi-

Cea mai veche mențiune do
cumentară despre existența o- 
rașului Focșani (publicată în 
colecția de „Documente privind 
istoria României — B. Țara Ro- , 

-rnânească (voii ' IV) 1571—1580") 
se datora, pînă nu de mult, I 
unor diaci de la curtea lui Ale
xandru Mircea. La 25 ianuarie I 
1575 ei pomeneau numele Foc- 
șaniului în legătură cu bătălia 
lui loan Vodă de la Jiliștea. , 
Prin urmare, peste trei ani, o- 
rașul urma să împlinească pa- I 
tru secole. O descoperire re
centă însă, făcută de profesorul 
Aurelian 
a permis 
fapt, el 
virstă ! 
vamă în 
Arhivele 
se pomenește despre un oare
care negustor Harthan din Foc
șani care, în ziua de 24 octom
brie 1546, împreună cu alți ne
gustori de la 
pornea spre 
ale Moldovei 
mărfuri. Astfel

Ăxente din localitate, 
să se constate că. de 
av-ea de mult această 
într-un registru de 
limba latină, aflat la 
Statului din Brașov,

Roman și Bîrlad, 
alte meleaguri 

cu diferite 
Focșaniul a 

mai dobîndit aproape trei de
cenii. O corectură care, chiar 
o virstă- matu.salemică, 
tocmai de neglijat.

nu
la 
e

I
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Recenta conferință a cadrelor de 
conducere din întreprinderi și cen
trale industriale și de construcții și 
cel de-al doilea congres al țărăni
mii cooperatiste au pus în fața or
ganizațiilor de partid, ca unul din 
principalele obiective, întărirea rolu
lui lor conducător în unirea tuturor 
eforturilor colectivelor de muncă 
pentru înfăptuirea programului e- 
laborat de Congresul al X-lea al 
P.C.R. Care sînt cîteva din direc
țiile și semnificațiile actuale ale în
deplinirii, de către organizațiile de 
partid, a rolului lor de conducător po
litic al întregii activități economice ? 
Aceasta a fost întrebarea adresată, cu 
prilejul anchetei de față, unor ac
tiviști de partid și secretari de or
ganizații de partid din întreprinderi 
și unități agricole socialiste.

— Pe bună dreptate, în "cuvîntarea 
rostită la Conferința pe țară a ca
drelor de conducere din industrie și 
construcții, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a subliniat, ca o sar
cină de primă importanță, creșterea 
continuă a rolului conducător al or
ganizațiilor de partid la fiecare loo 
de muncă — ne spunea tov. Nico
lae Andrițoî, secretarul comitetului 
de partid al secției laminoare a 
Combinatului siderurgic Reșița. A- 
ceastă îndatorire rezultă din faptul 
că obiectivele pe care le are de re
zolvat astăzi partidul nostru sînt 
mai complexe și mai mari. A munci 
mai bine, a organiza și canaliza în 
cele mai eficiente direcții eforturile 
întregului colectiv este o îndatorire 
fundamentală a comuniștilor, o con
diție de a cărei înfăptuire depinde 
progresul multilateral al economiei 
naționale, bunăstarea poporului.

Aceste țeluri au constituit dintot- 
deauna scopul luptei și activității 
partidului. Pentru transpunerea lor 
în viață, comuniștii au organizat și 
condus lupta maselor largi împotri
va exploatării și asupririi burghezo- 
moșierești. Cucerirea puterii politice, 
naționalizarea mijloacelor de produc
ție au constituit premisele amplei 
construcții economice de azi. De a- 
ceea, noi trebuie să considerăm per
fecționarea modului de a conduce și 
rezolva problemele economiei o par
te integrantă a aceleiași lupte a par
tidului, dusă pe un alt teren și cu 
alte mijloace, în funcție de etapa 
în care ne aflăm, ca o continuare a 
aceleiași activități revoluționare.

în practica muncii de fiecare zi, 
această idee a perfecționării neîn
trerupte a modului de exercitare a 
rolului conducător al organizației de 
partid poate fi întîlnită aici pe mul
tiple planuri. în luna decembrie a- 
nul trecut, de exemplu, la linia re
versibilă au apărut unele dificultăți- 
care puneau în pericol îndeplinirea 
planului sortimental pe 1972. Orga
nizația de partid a trecut imediat la 
studierea multiplă și competentă a 
realităților secției, evidențiind re
sursele umane și materiale ce se ce
reau puse în valoare, a desfășurat 
o muncă politică sistematică, la o- 
biect, demonstrînd că planul poate 
fi îndeplinit în structura sortimen

tală prevăzută. Cît de eficace a fost 
acțiunea comuniștilor, ce emulație a 
stîrnit în rîndul colectivului rezul
tă și din faptul că. numai în februa

rie a.c., aici s-au realizat 1 000 tone 
produse finite peste plan.

Ancheta ne-a purtat pașii și la 
cooperativa agricolă din Berzovia, 
județul Caraș-Severin.

— Sînt de părere că direcția în 
care trebuie să acționăm mai cu 
seamă este aceea ca prin munca de 
partid să convingem întregul co
lectiv că fiecare succes în produc
ție, în economie, in orice domeniu 
reprezintă, de fapt, un succes po
litic — arăta tov. Vasile Mingea, se
cretar al organizației de bază din 
cooperativa agricolă. Acesta este 
scopul pentru care în primele luni 
ale anului, în adunările de partid, în 
munca . politică de masă, am urmă
rit să scoatem în evidență contri
buția hotărîtoare a comuniștilor, a 
activității de partid la obținerea re
zultatelor bune de anul trecut — re
colte de grîu și porumb cu 400—500 
kg la hectar mai mari decît cele

tinderea acordului global la toate 
formațiile de lucru; automatizarea u- 
nei părți din lucrările dificile.

...La fabrica de polietilenă din ca
drul Combinatului petrochimic Pi
tești avem prilejul să cunoașțem „pe 
viu" una din implicațiile exercitării 
de către comuniștii de aici a mi
siunii lor de a concentra toate e- 
nergiile spre îmbunătățirea generală 
a activității. Este vorba de discipli
na în producție, uneori deficitară, 
mai ales la instalația eompresie-reac- 
ție. unde demarajul în producție la 
începutul anului a fost slab. Atît 
conducerea instalației, cît și membrii 
biroului organizației de bază de aici 
tratau problema la „modul general" 
Se formase chiar o mentalitate : „să 
nu ne supărăm unul pe altul". O 
dezbatere recentă, organizată de co
mitetul de partid, vizînd respectarea 
disciplinei și a normelor de fabri

țul Sălaj. Dar oare întotdeauna 
privim lucrurile astfel ? Iată o si
tuație care impune anumite conclu
zii. Lună de lună, timp de un an 
întreg, comitetul comunal de partid 
aprecia munca politică desfășurată 
de organizația de bază din sectorul 
zootehnic al cooperativei agricole de 
la noi mai mult decît satisfăcătoare. 
Lucrătorii din acest sector au fost 
primii care au trecut la aplicarea 
acordului global, în organizație se 
țineau săptămînal expuneri privind 
creșterea producției de lapte. în sfir- 
șit. „nu aveam nici un fel de pro
blemă" cu această organizatie.de 
bază. Pînă într-o zi, cînd. la o ana
liză a zootehniei pe județ, coopera
tiva noastră a apărut printre ultime
le la producția de lapte. Ne-am 
aflat astfel în fața unei contradicții : 
munca politică mergea bine, dar re
zultatele economice erau slabe. Dar 
oare era aici o contradicție reală ?

ORGANIZAȚIA DE PARTID 
conducător politic 

al activității economice
viața de partidplanificate, cantități suplimentare de 

lapte livrate la fondul de stat etc. 
Dezvoltînd aceeași idee. tov. 

Gheorghe Stan, secretarul comitetu
lui de partid de la Trustul de con
strucții industriale Pitești., afirma : 
„Nu este o noutate că omul mun
cește mai bine atunci cind știe clar 
ce are de făcut, care-i sînt obiecti
vele mai apropiate și cele mai în
depărtate. A explica oamenilor le
gătura dintre aceste sarcini și în
făptuirea politicii generale a parti
dului se înscrie printre obiectivele 
principale ale muncii de partid. A- 
cest lucru l-am înțeles și mai bine 
după consfătuirea cadrelor de con
ducere din economie. Bunăoară, 
multă vreme trustul nostru a lu
crat cu pierderi mari. La o analiză 
atentă, ne-am dat seama că tocmai 
legătura, în fapt indisolubilă, dintre 
economic și politic nu era bine în
țeleasă chiar de către unele cadre 
de conducere. Acum cîteva zile. în 
lumina indicațiilor rezultate din cu
vîntarea secretarului general al 
partidului la conferința pe țară, am 
inițiat dezbateri la toate loturile și 
șantierele, sub deviza „toate cele 19 
obiective economice înscrise în plan 
să fie date în folosință înainte de 
termen", tn acest scop, fiecare din
tre noi poartă o răspundere, se sim
te mobilizat în realizarea, în tri
mestrul I, a cel puțin 20 la sută 
din planul anual de producție, ex

cație, în cadrul unei adunări gene
rale de partid, și apoi alta, cu toți 
cei care participă la bunul mers al 
instalației au fost de natură să ducă 
la dezvăluirea neajunsurilor și la 
stabilirea unor măsuri foarte preci
se pentru înlăturarea lor. „în con
cluzie — comenta acest episod tov. 
Cornel Nicoară, secretarul comitetu
lui de partid al fabricii de polieti
lenă — exercitarea rolului condu
cător al organizației de partid, 
in activitatea economică a în
semnat, mai presus de orice, desfă
șurarea unei activități concrete, cu o- 
biective precise. Mi se pare că munca 
politică abstractă este asemenea unei 
roți de angrenaj 'care merge în gol. 
Munca de partid nu se poate desfă
șura decît în intimă legătură cu sar
cinile pe care le avem de îndeplinit 
și aceasta este direcția principală pe 
care vom merge și mai hotărît de 
aici înainte.

— Care ar fi, deci, principalul cri
teriu de apreciere a muncii poli
tice ?

— Firește, rezultatele economice — 
este de părere și tov. Dumitru Ro
man, secretarul comitetului de 
partid din comuna Nușfalău. jude

Este clar că atîta timp cit munca 
politică se desfășoară in gol, fără 
eficiență economică concretă, ea 
nu poate fi calificată decît ca nesa
tisfăcătoare. Atunci a intervenit co
mitetul comunal de partid și. după o 
adunare extraordinară a organiza
ției de bază, s-au luat o seamă de 
măsuri de îndreptare a lucrurilor. 
Nu e cazul să le înșirăm, dar este 
un fapt că. în numai o lună, produc
ția zilnică de lapte s-a dublat. Re
pet. deci, ceea ce experiența noas
tră a confirmat cu prisosință : nu se 
poate vorbi de o muncă politică 
bună — indiferent de diversitatea și 
ingeniozitatea mijloacelor folosite — 
atîta timp cît și activitatea econo
mică nu se soldează cu rezultate po
zitive.

Despre acest aspect important am 
discutat și cu ing. Cristian Iosivoni, 
secretarul comitetului de partid de 
la marea întreprindere bucureșteană 
U.R.E.M.O.A.S „Una din concluziile 
esențiale ale propriei noastre experi
ențe — tie împărtășea dînsul — este 
aceea că organizațiile- de partid tre
buie să depună eforturi din ce în 
ce mai mari pentru a aborda pro
blemele economice cît mai compe
tent. cît mai profund și mai califi
cat. acestea fiind condiții fără de 
care intervenția lor nu se poate 
bucura de prestigiu, de autoritate. 
Pentru exemplificare, nu mă voi 
referi la împrejurări care au avut

un curs normal, ci la altele, mai 
deosebite. într-o vreme. în secția 
băi treburile nu mergeau bine. Or
ganizația de bâză plutea in genera
lități. A discutat, de exemplu, si
tuația planului într-un trimestru. 
S-a văzut că ceva nu merge, dar nu 
s-a hotărît nimic pentru îndreptarea 
lucrurilor : s-a discutat despre chel
tuielile neeconomicoase. dar nu s-a 
adîncit analiza pe repere și conturi 
de cheltuieli — spre a vedea pe ce 
pedală trebuie apăsat. Un asemenea, 
stil de muncă — superficial, necaii-' 
ficat — și-a spus cuvîntul la înche
ierea anului 1970 cind. intre altele, 
secția și-a înscris în bilanț reali
zări sub posibilități. Ajutorul acor
dat în acest moment critic orga
nizației de bază de către comitetul 
de partid, mutarea centrului de greu
tate a muncii politico-organizatorice 
pe soluționarea în cunoștință de 
cauză a problemelor economice con
crete au dus la obținerea unui succes 
important : la sfîrșitul anului 1971. 
secția s-a numărat printre frunta
șele uzinei.

— O altă direcția, in care cred că 
trebuie să se perfecționeze în pre
zent conducerea de către organizații
le de partid a economiei, este stimu
larea exigenței față de neajunsuri — 
ne-a spus conf. dr. Gheorghe Drăgan, 
prim-secretar al Comitetului de par
tid al sectorului 7 din Capitală. Im
perativul este extrem de actual și 
pentru sectorul . nostru Bunăoară, 
întreprinderea de produse din lemn 
și mobilă — aparținînd industriei lo
cale — nu reușește șă-și realizeze 
planul la producția-marfă. Aceasta 
este, neîndoielnic, și o consecință a 
slăbiciunilor organizației de partid 
din întreprindere, al cărei principal 
obiectiv ar trebui să fie imprimarea 
unui spirit de răspundere și exigen
tă întregului colectiv pentru a-și 
realiza în bune condiții sarcinile de 
producție, găsirea resurselor pentru 
depășirea greutăților și înlăturarea 
deficiențelor. în opoziție, aș men
ționa exemplul organizațiilor de 
partid de la F.C.T.B. unde, după 
conferința pe țară — pentru a mă 
referi doar Ia o situație recentă — 
se acționează cu fermitate deosebită 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor. Incit să nu mai fie nici o 
deosebire între cele livrate pieței 
interne și cele date la export. Exi
gența trebuie să fie pretutindeni cu
vîntul de ordine al comuniștilor, do
vada maturității lor politice, a în
țelegerii răspunderii ce Ie revine în 
activitatea economică.

...Iată, deci, cîteva din înțelesurile 
de foarte mare actualitate ale ne
cesității creșterii rolului conducător 
al organizațiilor de partid din eco
nomie, toate subordonate aceluiași 
comandament major : perfecționarea 
îndeplinirii sarcinilor de producție, 
ridicarea activității economice la un 
nivel superior. Sînt semnificații pe 
care, de altfel, ne propunem să le 
detalierii într-un viitor ciclu de ar
ticole.

Anchetă întreprinsă de :
Marla BABOIAN 
Florea CIOBANU 
Gheorghe CÎRSTEA 
Vasile RUSU

ELECTROBANAT" 
TIMIȘOARA

Cine era 
vînătorul ?

S-a întîmplat într-una din zi
lele cină, la Constanța, marea 
era înghețată pe o distanță, a- 
preciabilă de la țărm. Un vină- 
tor care nu a fost încă identifi
cat a tras intr-un stol de păsări 
aflat pe gheață. Cine să-i aducă 
trofeul ? „Eu" — s-a oferit 
Laurențiu Morozov, un puști 
venit, ca mulți alții, să vadă și 
el marea înghețată. Cițiva pași 
în larg și gheața a cedat. 
In timp ce copilul se zbatea
printre sloiuri, 
bir cu fugiții. 
fără ieșire. Din 
copilul a fost 
constructori de .
din apropiere care i-au venit in 
ajutor. Internat și îngrijit apoi 
la spital, el este acum în afara 
oricărui pericol. Un singur lu
cru ar mai rămîne de elucidat : 
cine era vînătorul care 
nunțat atît de ușor nu 
trofeu, cit la obligația 
de a încerca să salveze 
aflat in pericol ?

vînătorul a dat 
Situația părea 
intîmplare insă, 
văzut de cițiva 
pe un șantier

a re- 
atit la 
morală 
copilul

„Rateu?4 
de la bufet

Bufetul Parc-Bucoveni din 
Buftea. Paznicul civil contrac
tual, Constantin Ungureanu, ve
nise să-și cumpere țigări. în a- 
cest timp, profitind de neaten
ția sa, Gheorghe Voicu. un cu
noscut infractor, s-a apropiat 
pe nesimțite de el și. deschizîn- 
du-i tocul de la centură, i-a sus
tras pistoletul. După plecarea 
paznicului, Gh. V. a scos arma 
și, amenințindu-1 pe barman, a 
cerut de băut. încercarea s-a 
soldat însă cu un „rateu". Pen
tru că, din fericire, pistoletul 
nefiind încărcat, infractorul a 
putut fi imobilizat și predat, cu 
ajutorul mai multor consuma
tori, organelor de miliție. Ur
mează ca acum Gh. V. să-și 
apere propria-i piele în fața 
instanței de judecată.

Rubrică redactată de 
Dumitru TSRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"
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TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana), — în
treprinderea „Electrobanat" din 
Timișoara este, la ora actua
lă. principalul producător de 
corpuri de iluminat și elemente 
galvanice din țara noastră. în 
nomenclatorul de fabricație au 
apărut, o dată cu începerea a- 
cestui an. noi produse cu largă 
întrebuințare. în special la echi
parea autovehiculelor.

— Este vorba — ne spune in
ginerul Dumitru Gligorescu, di
rectorul uzinei — de asimilarea 
în fabricația de serie a corpu
rilor de iluminat și de semna
lizare pentru autoturismul „Da
cia—1300“ : lampă-față (semna
lizare direpție și poziție), lampă 
de parcare, lampă plafonieră, 
lampă spate (semnalizare stop, 
direcție, poziție).. Tot din acest 
an se produce și primul set de 
patru lămpi pentru noul autoca
mion Roman-Diesel care se rea
lizează la Brașov, precum și 
lampa de semnalizare-față pen
tru autoturismul de teren ARO. 
în acest fel. întreprinderea 
noastră realizează 95 Ia sută 
din întreaga producție de cor
puri de iluminat și semnali
zare optică pentru autovehicule, 
autotractoare, locomotive Die- 
sel-electrice, vagoane și va
poare. importul acestor produse 
redueîndu-se substanțial.

Pentru asigurarea unei cali
tăți ridicate, la nivelul cerințe
lor beneficiarilor, fabricația noi
lor sortimente a fost structurată 
pe baze moderne, punîndu-se în 
funcțiune utilaje și instalații de 
înalt randament. între acestea, 
se află și noua linie de galva
nizare cupru-nichel-crom, cu 
ciclu automat, care conferă gru
pei 'de corpuri de iluminat pen
tru autovehicule performante la 
nivelul celor mai înalte exigente 
calitative.

Tot din acest an, întreprinde
rea timișoreană a introdus în 
producția curentă noua serie u- 
nitară de corpuri de iluminat 
fluorescente pentru interior. Pu
nerea în exploatare a unei linii' 
automate de vopsire electrosta
tică asigură și acestor produse, 
mult solicitate nu numai de be
neficiarii interni, ci și de cei de 
peste hotare, caracteristici cali
tative deosebite.
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Bugetul de timp al femeii salariate, 
ușurarea eforturilor ei în gospodărie 
fac obiectul unor preocupări majore 
în țara noastră. Nu este de mirare. 
Femeia — ca salariată, mamă și so
ție — e de multe ori în „criză de 
timp". Este normal, deci, ca sectoare 
importante ale economiei, organisme 
de stat și obștești să-și propună cău
tări și eforturi pentru a veni cit mai 
mult în sprijinul ei.

Cum se concretizează în practică 
asemenea preocupări ? Ce inițiative, 
ce experiențe există în acest dome
niu 7 Pentru a discuta astfel de pro
bleme. intr-un cerc cît mai compe
tent, am organizat la Cluj — cu aju
torul primăriei orașului și comitetu- ■ 
lui municipal al femeilor — o „masă 
rotundă", care a reunit în jurul ei re
prezentanți ai comerțului; cooperației 
meșteșugărești și, bineînțeles, repre
zentantă ale gospodinelor din oraș.

— Organizarea unei discuții de a- 
cest fel — remarca tovarășa prof. 
Olimpia Dociu, președinta comitetu
lui municipal al femeilor — este cît 
se poate de bine venită. Circa 50 la 
sută din populația Clujului o formea
ză femeile (105 000), iar dintre aces
tea aproape 40 000 sînt salariate în 
diverse sectoare de activitate.

între reprezentanții sectoarelor fur
nizoare de servicii și gospodine s-a 
înfiripat un dialog viu care a relevat, 
pe de o parte, experiențe deosebit de 
valoroase — existente într-un sector 
sau altul — iar. pe de alta, numeroa
se sugestii și soluții ce au fost în
scrise pe agenda de lucru a munici
palității, a diverselor foruri și or
ganisme din oraș.

— Sîntem preocupați permanent — 
arăta Vasile Botaș, director al I.C.S. 
„Alimentara" — pentru adoptarea 
unor forme de comerț care să ajute 
cît mai direct, mai substanțial, fe
meia în pregătirea meniului in gos
podărie. Eforturile noastre în această 
privință sînt concentrate în două di
recții : a) introducerea unor forme 
rapide de servire și b) determinarea 
industriei de a produce preparate, și 
semipreparate care să poată fi vîn- 
dute prin acest sistem.

.Directorul I.C.S. Alimentara a în
fățișat apoi o serie de rezultate pe 
care gospodinele Clujului le apre
ciază ca fiind deosebit de valoroase. 
Crearea in oraș a 18 magazine-com- 
plexe, organizate pe principiul auto
servirii, se înscrie în rîndul unor 
importante măsuri care ajută femeia 
în economisirea timpului destinat 
cumpărăturilor. Dacă adăugăm și 
faptul că aici au fost înființate și 
cinci case „Mercur" pentru co
menzi la domiciliu, situate în puncte 
diferite ale orașului, ajungem la 
concluzia că organizatorii comerțului 
alimentar clujean se străduiesc, in
tr-adevăr, să dea efectiv o mînă -1" 
ajutor gospodinelor. O dovadă 
plus o constituie și modul cum

să găsim preambalate și alte produse 
de cerință curentă : carne, pui, o 
serie de semipreparate congelate — 
ciorbe, sarmale etc. Știu că. aici, la 
Cluj, există o întreprindere „Antre
pozit" și cred că aportul acesteia la 
ușurarea eforturilor noastre, ale gos
podinelor, prin conservarea unor 
preparate și. semipreparate. ar putea 
fi mai mare.

Propunerea și-a găsit soluționarea 
pe loc. Tovarășa Garofița Pavel, vice
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal, a fă
cut cîteva precizări care merită să 
fie reținute.

— Vom avea în zilele următoare — 
a spus domnia sa — o discuție cu con
ducerea „Antrepozitului" și vom sta
bili măsuri corespunzătoare pentru

tatea oamenilor apelează la noi, în 
primul rînd, pentru serviciile curente 
și apoi pentru recepții și petreceri. în 
consecință, am luat măsuri pentru a 
crea localuri care să satisfacă, cit mai 
bine, aceste cerințe ale majorității. 
Un loc distinct în rețeaua noastră îl 
ocupă tipul de unități create pentru 
a da o mînă de ajutor. în mod special, 
femeii-gospodine.

Tovarășul director ne-a informat în 
continuare că in orașul Cluj există a- 
cum 10 unități tip „Gospodina" situate 
— în principal — în. zonele aglomera
te. O imagine reală asupra rolului a- 
cestor unități în viața gospodinelor nu 
se poate obține decît apelînd la cî
teva cifre. Meniul care poate fi ofe
rit de unitățile „Gospodina" cuprinde 
zilnic, în medie, circa 32 de prepara-

Experiența clujeană în organizarea 
serviciilor casnice

extinderea gamei produselor ce pot! fi 
conservate prin .congelare. In altă or
dine de idei, aș. vrea să arăt că gos
podinele din orașul nostru vor primi 
un ajutor mult mai mare decit pină 
acum și din partea combinatului pen
tru panificație și industria morăritu- 
lui. Sint in curs de a fi introduse in 
comerț o serie de preparate și semi
preparate foarte solicitate, cum ar fi 
coca pentru clătite, făina nutritivă, 
făina de orez cortical, sortimente a- 
limentare pentru femei gravide etc. 
Pînă la sfîrșitul trimestrului UI. com
binatul va organiza o unitate de pro
ducție și vinzare, ale cărei prpduse 
vor fi omologate — pe baza unor con
sultări publice — de către gospodine 
înseși.

...Ne obișnuisem ca despre aportul 
comerțului cu legume și fructe la 
ușurarea muncii gospodinei să se vor
bească. în general, critic. In cadru) 
mesei rotunde, respectivul sectoi al 
comerțului a primit o notă maximă. 
De ce ? Explicațiile tovarășului loan 
Pontican, șeful centrului C.V.I.L.F., 
sint concludente :

— Pentru a veni în ajutorul gospo
dinelor noi am acționat pe două căi: 
a) reducerea timpului de pregătire a 
mesei; b) reducerea timpului de cum
părare. .Cum am procedat ? Am luat 
măsuri pentru creșterea volumului și 

sortimentelor semi- 
în 

de produse semiin-

te și semipreparate — de la obișnuita 
carne tocată pentru perișoare. pînă la 
prăjituri de casă și de cofetărie.

Un alt tip de unitate, menit să ușu
reze eforturile gospodinei, ii consti
tuie bucătăriile de bloc. Prin aces
te unități se asigură zilnic două 
meniuri la alegere și un meniu-pro- 
gram, pe bază de abonament, pen
tru o săptămînă. Cele două bu
cătării de bloc — una în centru, alta 
in cartierul Gheorghieni — au zil
nic peste 1 200 de abonați : salariați, 
pensionari, elevi. Același rol il în
deplinesc, prin profilul lor, și cele 
10 pensiuni — patru pentru copii și 
șase pentru adulți.

N-a scăpat atenției nici ajutorul pe 
care poate să-1 dea alimentația pu
blică femeii la locul de muncă. în a- 
cest scop au fost create 25 de bufe
te de incintă, unde, pe lingă anu- 
...ÎL. —„.e necesare gustărilor 

prînz, se aduc 
„Gospodina" 

cumpără direct 
pierde timpul 

la lucru.

de 
în 

.__ a
fost organizată aici desfacerea unuia 
din produsele cele mai solicitate în 
oripe gospodărie — laptele. Circa 75 
la sută din necesarul zilnic de lapte 
(45—48 000 litri) se desfac pe bază 
de abonamente la domiciliu. Indife
rent că e ploaie sau viscol, în fiecare 
zi, între orele 4—7, cei peste 40 de 
„comisionari" ai I.C.S. Alimentara 
sînt la datorie : laptele ajunge în 
casa abonatului la prima oră a dimi
neții.

în prezent aci se studiază posibi
litatea extinderii sistemului de abo
nament și la pîine. ape minerale, ră
coritoare. produse de cofetărie 
ș.a.m.d.

— Noi apreciem aceste eforturi ale 
comerțului, a intervenit în discuție 
gospodina Ana Sabău, muncitoare 
la fabrica „Porțelanul" — dar aștep
tăm ca ele să se facă simțite pe un 
plan mai general. Am dori, de pildă.

diversificarea 
industrializate. Avem permanent 
vinzare 15—20 
dustrializate : ardei umpluți cu var
za roșie, roșii umplute cu orez, suc 
de roșii etc. De asemenea. începind 
din toamnă, principalele sortimente 
specifice — cartofi, ceapă, rădăcinoa- 
se și deshidratate — au fost puse in 
vinzare preambalate, în proporție de 
50 la sută. Pentru economisirea tim
pului gospodinei am reorganizat și 
programul rețelei, astfel că. astăzi, 
mai mult de jumătate din unitățile 
noastre lucrează cu program conti
nuu (6—21). în urma acestor măsuri, 
poate constata oricine, a dispărut 
complet aglomerația din unitățile 
noastre : în 4—5 minute orice coman
dă este onorată.

După cum se vede, fie într-un sec
tor. fie in altul nu a fost nevoie de 
cine știe ce studii, de investiții și tru
dă. Dimpotrivă, pentru perfecționarea 
activității comerțului, accentul a că
zut pe inițiativă, pe măsuri organi
zatorice simple dar eficiente.

Care sînt aceste inițiative, de ce sînt 
atît de apreciate ? Iată ce spunea to
varășul Teodor Popuța. directorul în
treprinderii locale de alimentație pu
blică :

— Am pornit de la ideea că majori-

mite sortimente 
pentru pauza de 
semipreparate tip 
care salariatele le 
aici, fără a mai 
oraș, la ieșirea’de

...Pensiuni, bucătării de bloc, case 
.de comenzi, servicii la domiciliu, u- 
nități „Gospodina" la locul de muncă. 
Toate aceste inițiative ale comerclan- 
ților clujeni se soldează zilnic cu mii 
de ore economisite din bugetul de 
timp al femeii salariate, cu reduce
rea substanțială a eforturilor fizice 
cerute de treburile casnice.

...în cadrul discuției organizate la 
Cluj, prestările de servicii cu pro
fil casnico-gospodăresc au ocupat un 
loc aparte.

„Cooperația meșteșugărească poa
te participa din plin la ușurarea e- 
forturilor femeii in gospodărie 
precia tov. Gh. Cozma, vicepre
ședinte al U.J.C.M. în primul rînd 
am luat măsuri pentru crearea u- 
nor secții și unități de reparare a 
bunurilor electrocasnice .și a unor 
servicii de împrumut pentru acele 
gospodine care n-au temporar posi
bilitatea să-și cumpere asemenea a- 
parate. Am înființat, de pildă, uni
tăți pentru încărcat agregatele fri
gorifice, pentru adaptarea frigidere
lor cu absorbție la agregate cu com
presie ; împrumutăm, pe timp limi
tat, ustensile gospodărești — roboți 
pentru curățenie, aspiratoare, fiare 
de călcat, mașini de spălat etc. în 
al doilea rînd. am introdus o serie 
de prestații casnice și gospodărești 
la domiciliu. Mă refer, de Pildă. Ia 
unele servicii de strictă necesitate 
pentru o femeie în gospodărie, cum 
ar fi : curățenie generală, spălat și 
călcat lenjerie, curățat și lustruit par-

Ieri, în Cișmigiu Foto : S. Cristian
Constanstin PRIESCU 
Alex. MUREȘAN

pe care le-am între-

cu-
populației, să depui 

să profilezi unitățile

FANTEZIE IN CULORI

chet, spălat și curățat covoare (in
clusiv transportul de la și la domi
ciliu).

Pentru viitor ne gîndim să orga
nizăm și alte servicii menite să scu
tească gospodinele aflate în produc
ție de unele munci casnice. Pe scurt, 
in cursul acestui an vor fi înființa
te „servicii de bunicuțe" (femei care 
să îngrijească, să supravegheze sau 
să plimbe copii pe duratele solici
tate — de la o oră la o zi) ; servi
cii pentru reparat lenjerie la domi
ciliu și executarea unor reparații 
mărunte ; servicii de inițiere a ti
nerelor fete în domeniul menajului ; 
servicii de comisioane pentru plata 
unor taxe sau impozite, expedieri și 
ridicări de colete poștale ; servicii 
pentru procurarea biletelor de spec
tacole și de călătorie etc.".

Acesta a fost, pe scurt, „filmul" 
mesei rotunde. Ce concluzii, de or
din general, se desprind ? Ele au 
fost punctate cu claritate de tova
rășul Remus Bucșe, primarul orașu
lui, care a participat la această dis
cuție.

După părerea mea, în orice oraș 
se pot organiza astfel de servicii. Se 
impun însă cîteva condiții : să 
noști cererea 
puțin efort, , ....... .....
în funcție de nevoile publice. în 
toate acțiunile . 1. __
prins am pornit de la consultarea cu 
cetățenii, atît în cartiere cît și la lo
cul de muncă. Pe baza acestor con
sultări am elaborat studii și progra
me de perspectivă pe care le-am pus 
în fața organizațiilor comerciale, coo
perației meșteșugărești și am stabilit 
termene pentru înfăptuirea lor. Am 
obținut unele rezultate bune, dar nu 
ne declarăm încă mulțumiți. Noi con
siderăm că ne aflăm în fața unui în
ceput.

a-

Creație a industriei noas
tre socialiste. Fabrica de 
confecții din Bacău dispune 
de linii tehnologice mo
derne, instalate în spații 
luminoase, bine întreținute. 
De circa două decenii în a- 
telierele și secțiile de aici, 
oameni, pasionați de me
seria ‘lor realizează 
bogat nomenclator de pro
duse. Muncind cu hărnicie; 
colectivul, unității a livrat 
de la începutul anului și 
pînă acum, peste sarcina 
de plan, confecții în va
loare de aproape 3.5 mi
lioane lei. Aplicarea unui 
ansamblu de măsuri teh- 
nico-organizatorice a făcut 
ca producția să crească de 
la an la an. Dar cea mai 
importantă realizare care 
a adus fabricii băcăuane un 
binemeritat prestigiu atît 
în țară, cit și în străinătate, 
o constituie calitatea ire
proșabilă a confecțiilor. De 
ani de zile fabrica n-a mai 
primit nici o reclamație 
privind calitatea produselor. 
Și trebuie spus că aici se 
realizează o gamă variată 
de produse. în prezent, u- 
nitatea produce peste 120 
de sortimente de confecții 
moderne, destinate copiii ir 
și bărbaților. Cum se ex-

un

plică faptul că unitățile 
comerciale solicită noi și 
noi confecții de la această 
întreprindere ?" Răspunsul 
îl găsim atît în grija de
osebită acordată de fiecare 
muncitor realizării, în sec
ții și ateliere. în condiții 
cit mai bune a produselor 
respective, cît și în preocu
parea de a crea noi și noi

importantele 
cătoare de 
pentru copii 
se realizează 
pardesie pentru toate vîr- 
stele, uniforme școlare, 
pantaloni tip sport. Produ
sele pentru adolescenți se 
disting printr-o linie ele
gantă, armonizată cu vîrsta, 
prin îmbinarea cu gust a

unități produ- 
imbrăcăminte 

din țară. Aici 
paltonașe și

O 
va 
in

LA FABRICA DE CONFECȚII DIN BACĂU

modele, în linii 
elegante. Sectorul de 
ție al fabricii a fost 
drat cu cei mai buni 
ciali-ti și muncitori. 
neru.1 Pascal Berdilă, 
torul de maistru Ioan Go- fecțiilor realizate la Bacău 
doi, muncitoarele Eleonora 
Grecu, Maria Bratu. Elena 
Vernica. Florentina Năstu- 
ras sînt numai cițiva 
dintre aceștia. Inventivita
tea și hărnicia lor. la care 
se adaugă un plus de fan
tezie și pasiune, se încor
porează an de an Intr-un 
larg evantai de modele 
culori.

Fabrica de confecții 
Bacău a devenit una

moderne, 
crea- 
înca- 
spe- 

Ingi- 
aju-

și
din 
din

țesăturii cu garniturile și 
accesoriile folosite. Mai 
mult de 35 la sută din pro
ducția anului este destinată 
copiilor de toate virstele. 
Calitatea superioară a con-
a contribuit la creșterea 
continuă a prestigiului fa
bricii atît pe piața internă, 
cît si în Elveția, 
Uniunea Sovietică 
alte țări ale lumii.

Avînd în vedere 
dusele Fabricii de 
ții din Bacău 
mult solicitate, 
dezvoltarea în 
întreprinderii, 
actualul cincinal.

Canada, 
și în

că pro- 
confec- 
tot maisînt

s-a prevăzut 
continuare a 

Astfel. în 
produc-

cu- 
Un

ția globală industrială 
crește cu 17 la sută, 
parte din acest spor se 
realiza prin intrarea 
funcțiune a unor noi capa
cități de producție. Dar cea 
mai mare parte din sporul 
amintit se va obține prin 
creșterea productivității 
muncii. în acest scop s-au 
inițiat o serie de măsuri 
de natură să contribuie la 
mai buna folosire a spa
țiilor și capacităților de 
producție existente. O a- 
tenție deosebită se acordă 
creșterii competenței pro
fesionale, îmbogățirii 
noștințelor tehnice.
mare număr de muncitori, 
ingineri și tehnicieni ur
mează cursurile de ridica
re a nivelului profesional. 
Au fost organizate, de a- 
semenea. cercuri de infor
mare cu noutățile ’ tehnice 
aDărule în ramura confec
țiilor. cercuri pentru pre- 

■gătirea șefilor de echipe și 
de brigăzi, precum și di
ferite alte forme care să 
ducă la continua perfec
ționare a cadrelor din in- 
trepri ndere.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

i

organizatie.de
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ALGERIA
Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Dragi prieteni,
Am deosebita plăcere ca, în nu

mele meu și al tovarășei mele, al 
colaboratorilor mei să vă salut hi 
această seară, la acest dineu prie
tenesc.

Aș dori, domnule președinte, să 
vă mulțumesc încă o dată pentru 
primirea călduroasă ce mi s-a re
zervat pe pămîntul Algeriei prie
tene.

In' aceste zile pe care le-am pe
trecut în țara dumneavoastră am 
putut cunoaște eforturile pe care 
le face Algeria pentru dezvoltarea 
sa economico-socială. Am vizitat 
unele întreprinderi, o universitate, 
instituții de cultură și ne-am în- 
tîlnit cu mulți reprezentanți ai 
Frontului Național de Eliberare, cu 
conducători ai activității economice 
și sociale. Peste tot am fost întîm- 
pinați cu sentimente prietenești, 
atît de către reprezentanții Fron
tului Național de Eliberare și ai or
ganelor de stat, cît și de locuitorii 
orașelor și satelor prin care am 
trecut. Doresc să vă mărturisesc că 
am văzut în manifestările căldu
roase cu care am fost întîmpinați 
peste tot o expresie a prieteniei 
dintre popoarele noastre. Ca să vă 
spun cinstit, de multe ori am avut 
impresia că mă aflu acasă, în vizită 
în diferite localități. De aceea, aș 
dori să-mi permiteți să exprim 
mulțumiri tuturor activiștilor de 
partid și de stat, populației care 
ne-a întîmpinat cu calde sentiițien- 
te de prietenie.

Sîntem aproape de încheierea vi
zitei în țara dumneavoastră. Am 
avut convorbiri deosebit de fruc
tuoase. Ele s-au desfășurat intr-un 
spirit de sinceritate și prietenie. Pu-

tem să afirmăm că, intr-adevăr, 
vizita pe care am făcut-o în țara 
dumneavoastră, convorbirile pe 
care le-am avut împreună consti
tuie un moment important în evo
luția relațiilor dintre România și 
Algeria. S-au evidențiat posibilități 
largi pentru dezvoltarea cooperării 
economice, tehnico-științifice, cul
turale între popoarele noastre, în
tre țările noastre, între partidele 
noastre.

De asemenea, a reieșit că Româ
nia și Algeria sînt animate de do
rința de a conlucra pentru instau
rarea în lume a unor relații de e- 
galitate, de respect al independen
ței, suveranitate și pace. Doresc să 
vă mărturisesc că apreciem că re
zultatele convorbirilor și vizitei sînt 
bune — și sîntem convinși că anii 
care vin vor ridica pe o treaptă cu 
mult superioară relațiile dintre 
țările, popoarele și partidele noas
tre.

Vom duce cu noi cele mai plăcute 
impresii despre munca și hărnicia 
poporului algerian care, sub con
ducerea Frontului de Eliberare Na
țională, iși făurește o viață nouă.

Doresc să urez poporului algerian 
să obțină succese tot mai mari în 
măreața operă pe care o întreprin
de. Puteți fi siguri, domnule pre
ședinte, că în România veți avea 
totdeauna un colaborator și un 
prieten de nădejde. Sînt convins că 
atunci cînd veți vizita România — 
și sper că nu prea tîrziu — veți 
putea să constatați, de asemenea, 
sentimentele de căldură cu care 
veți fi primit de poporul nostru.

Doresc să urez o dezvoltare con
tinuă a prieteniei dintre popoarele 
și partidele noastre.

Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre România și Algeria !

în fața unor mărturii istorica

Vizita tovarășei Elena Ceaușescu 
la Școala națională politehnică
Tovarășa Elena Ceaușescu a vizi

tat, miercuri după-amiază, Școala 
națională politehnică din El Ha- 
rach, localitate aflată în împrejuri-: 
mile Algerului.

La vizită au participat tovarășii 
Ion Pățan, Bujor Almășan și alte 
persoane oficiale care îl însoțesc 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Oaspeții români au fost salutați 
cu cordialitate de Ouabdeslam, di
rectorul Școlii naționale politehnice, 
care a prezentat pe larg activitatea 
acestei instituții de învățămînt su
perior, în contextul eforturilor de

puse pentru formarea de cadre pro
prii necesare dezvoltării economiei 
naționale a Algeriei. Cu acest pri
lej, s-a remarcat faptul că Școala 
națională politehnică a beneficiat 
în cadrul relațiilor bilaterale, sau 
al programelor O.N.U., de asistența 
de specialitate a României.

Au fost vizitate apoi laboratoare 
și ateliere școală ale unor secții, 
printre care secțiile de mecanică, 
electrotehnică, chimică, precum și 
sectorul de informatică și progra
me, dotat cu calculator.

Toastul președintelui
Houari Boumediene

Domnule președinte,
Dați-mi voie să vă mulțumesc în 

numele meu personal, al poporului 
algerian, în numele Consiliului Re
voluției pentru cuvintele frumoase 
adresate poporului algerian.

Vizita dumneavoastră, domnule 
președinte, ne-a oferit ocazia să 
facem un schimb personal de pă
reri atît în probleme internaționale, 
cît și bilaterale, probleme care fră- 
mîntă popoarele noastre. Pot să 
mărturisesc că atît în întrevederile 
noastre personale, cît și în lucrările 
pe comisii, punctele noastre de ve
dere am observat că sînt comune. 
Pot să spun că această vizită a des
chis, așa cum ați arătat și dumnea
voastră, o pagină nouă în relațiile 
dintre țările noastre.

Primirea care v-a fost rezervată 
de poporul nostru atit în Capitală, 
cît și în celelalte localități pe care 
le-ați vizitat, nu este, domnule pre
ședinte, decît o dovadă a sentimen
telor de prietenie și stimă față de 
poporul dumneavoastră prieten. Nu

este numai o prietenie bazată pe 
sentimente, ci o prietenie bazată 
pe colaborare în t-oate domeniile 
de activitate.

Pe plan internațional, țările noas
tre luptă pentru păstrarea și men
ținerea personalității, pentru păs
trarea suveranității de stat, p.en- 
tru apărarea intereselor națio
nale, pentru respectarea dreptului și 
a justiției în relațiile internaționale.

Vă mulțumesc, domnule președin
te, pentru vizita pe care ați făcut-o 
în țara noastră, iar aceste mulțu
miri le transmit în numele meu, al 
Consiliului Revoluției și al guver
nului algcrian. Această vizită va în
scrie, așa cum v-am mărturisit, o 
nouă pagină în relațiile dintre ță
rile noastre.

în încheiere, vă mărturisesc că 
abia aștept să cunosc țara dumnea
voastră minunată și harnicul dum
neavoastră popor.

Trăiască prietenia algeriano- 
română !

SEMNAREA
UNOR ACORDURI

ROMÂNO-ALGERIENE
Cu prilejul vizitei oficiale în 

Algeria a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, miercuri , 
seara a avut loc ceremonia semnă
rii acordului privind crearea Co
misiei mixte româno-algeriene de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică, a protocolului privind t 
prima sesiune a acestei comisii și 
a unui acord cu privire la transpor
turile aeriene civile româno-alge
riene.
.•iffiunisia mixtă fomâhoi-algeriăiiă' 

va-anajiza periodio stadiul relațiilor' - 
de cooperare economică, științifică 
și tehnică dintre cele două țări, pre
cum și căile, metodele și formele 
concrete de natură să asigure dez
voltarea schimburilor comerciale și 
a cooperării economice și tehnice 
bilaterale.

în 'conformitate cu acordul sem
nat a avut loc la Alger prima sesi
une a acestei comisii, care a ana
lizat stadiul dezvoltării colaboră
rii economice și a stabilit măsuri 
concrete pentru extinderea, atît a 
schimburilor, cît și a cooperării eco- 
nomice și tehnice, în domenii ca cel 
petrolier, minier, al industriei con
structoare de mașini,. precum și în 
alte sectoare de interes comun.

t

■ Ferhat Lunes, directorul Direcției 
economice din Ministerul Aface
rilor Externe, Abdelhamid Adjali, 
directorul Direcției afacerilor poli
tice din M.A.E., precum și Larbi 
Demaghlatrous, ambasadorul Al
geriei la București.

Acordurile au fost semnate de 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al României, și Abde
laziz Bouteflika, ministrul afaceri
lor externe al Algeriei.

La ceremonia semnării au asistat 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei, Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, pre
cum și Ștefan Mihai, ambasadorul 
României la Alger.

Au asistat, de asemenea, Driss 
Djazairi, consilier economic la Pre
ședinția Consiliului Revoluției,

Tovarășa Elena Ceaușescu la Școala națională politehnică

oameni au venit în întîmpinarea înalților oaspeți români

deschisă cooperării 
reciproc avantajoase

REVISTA PRESEI, ALGERIENE
Presa, posturile de radio și televi

ziune din Alger continuă să infor
meze, pe larg, despre vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Ziarul „EL 
MOUDJAHID" relatează despre pri
mirea făcută oaspeților la cele două 
baze ale complexului Hassi-Mes- 
saoud — „Repal“ și „24 februarie". 
Sînt reliefate momente principale ale 
vizitei la instalația românească de 
foraj „3 DH-250", parametrii funcțio-

ÎNTÎLNIRI
ROMÂNO-ALGERIENE

Miercuri au avut loc la Palatul 
Consiliului de Miniștri din Alger 
convorbiri între Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
ministrul comerțului exterior, și 
Layachi Yaker, ministrul algerian 
al comerțului.

într-o atmosferă prietenească s-au 
examinat stadiul actual al schim
burilor economice româno-algerie- 
ne, precum și măsurile practice 
pentru dezvoltarea și diversifica
rea lor.

*
Miercuri 15 martie, tovarășul Bu

jor Almășan, ministrul minelor.

La ora cînd apar aceste rînduri, 
vizita oficială de partid și de stat 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o întreprinde în Algeria, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, la 
invitația președintelui Houari 
Boumediene, se apropie de sfîrșit. 
Desigur, Declarația comună, care 
urmează să fie dată publicității, va 
defini, în limbajul sobru al docu
mentelor oficiale, semnificația a- 
cestui eveniment în evoluția rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare și. im
plicit, va contura perspectivele ce 
se deschid acestor relații, dar acest 
document nu va putea reda, și de 
altfel nici nu este rostul său, căl
dura ce a caracterizat din primul 
moment primirea făcută conducăto
rului nostru de partid și de stat, ce
lorlalți oaspeți români.

Entuziasmul popular cu care au 
fost pretutindeni întîmpinati solii 
României socialiste, la Alger, ca și 
în provincie, la Constantine. Skikda, 
Hassi-Messaoud, a constituit o ilus
trare din cele mai emoționante a 
stimei și prețuirii de care se bucu
ră politica externă a țării noastre 
pusă în slujba idealurilor de 
pace, independență națională și 
progres ale tuturor popoarelor, o 
expresie a înaltei considerații 
față de personalitatea tovarășului 
Nicolae Seaușescu, a oglindit trăi
nicia și profunzimea sentimentelor 
de prietenie și respect pe care al
gerienii și românii le nutresc re
ciproc unii față de alții.

Atmosfera de cordialitate. de 
căldură prietenească în care au 
decurs convorbirile între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Houari 
Boumediâne s-a îmbinat în mod fe
ricit cu înalta ospitalitate manifes
tată față de secretarul general al 
partidului nostru. în care populația 
Algeriei a salutat pe purtătorul me
sajului de solidaritate al poporu
lui român față "de poporul 
algerian. fată de toate popoarele 
care luptă pentru dreptul de a-și 
hotărî singure destinele. pentru 
progres econoptic și social, pentru 
afirmarea ființei și demnității na
ționale.

Este un motiv de satisfacție re
ciprocă. subliniat în cuvîntările lor 
de cei doi conducători de partid și 
de stat, că în ultimii arii relațiile 
româno-algeriene au cunoscut . un 
curs ascendent, care s-a tradus în 
extinderea și diversificarea schim
burilor economice. în dezvoltarea 
cooperării și colaborării tehnico-ști
ințifice, în aprofundarea legăturilor 
culturale. Rodnicia conlucrării ro
mâno-algeriene se datorează toc
mai faptului că ea este clădită pe

și geologiei, a avut o în- 
cu Belaid Abdessalem, 
algerian al energiei și

prilej s-au discutat noi 
de lărgire a

petrolului 
trevedere 
ministrul 
industriei.

Cu acest 
posibilități 
bilaterale în domeniul 
petrolului.

De asemenea, au fost 
revistă. obiectivele miniere 
te ca urmare a activității geologilor 
români care lucrează . în Algeria 
conform acordurilor existente. S-au 
discutat măsuri practice pentru 
continuarea cercetărilor geologice 
și punerea în valoare a zăcăminte
lor descoperite.

cooperării 
industriei

trecute în 
apăru-

temelia trainică a principiilor res
pectării depline a suveranității și 
independentei naționale, a egalității 
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
principii care se afirmă tot mai 
mult în lumea contemporană ca 
singurele în măsură să asigure în
tronarea unei atmosfere a înțelege
rii și colaborării internaționale. în 
care fiecare popor să se poată dez
volta potrivit aspirațiilor sale, să 
participe plenar la circuitul de va
lori materiale și spirituale. Există

nali înalți ai acestei instalații, rela
țiile bune de colaborare intre tehni
cienii și specialiștii algerieni și cei 
români. Relatarea este însoțită de o 
fotografii pe 
șîndu-1 pe 

' Ceaușescu în
tite.

Același ziar

patru coloane înfăți- 
tovarășul Nicolae 

fața instalației amin-

publică, sub titlul „Al
geria, al doilea partener african 
României", continuarea amplului 
portaj al trimisului său special 
București — „în țara dacilor".

. reportaj se arată între altele : , 
lațiile între țara noastră și Republi
ca Socialistă România datează încă 
din perioada războiului de eliberare 
națională. în acei ani, România, ca și 
alte țări socialiste, și-a manifestat 
sprijinul față de revoluția noastră. A 

afosh.jje, aceea,.normal ca, în 1962,-.să 
jse''sțâblîeas<ja relații diplomatice îfj- 
tre; efeie' dotiă’ 5 țâri". în* continuare, 
după ce sînt enumerate pe larg acor
durile și înțelegerile de colaborare în
cheiate de-a lungul anilor între cele 
două lari, se menționează aportul im
portant al specialiștilor români la lu
crările de foraj, la 
geologice, în domeniul 
țiilor etc.

Relevindu-se cursul
dent al schimburilor comerciale bila
terale, se arată că acestea au cunos
cut o dezvoltare rapidă în cursul ul
timilor cinci ani, volumul lor, în am
bele sensuri, atingînd, în prezent, 16 
milioane de dolari. Se prevede ca, 
pînă în 1975, această cifră să crească 
mai mult de trei ori. De asemenea, 
ziarul subliniază că „structura eco-

al 
re
ia 
în 

,Re-

prospecțiunile 
hidroameliora-

mereu ascen-"

propierea între popoare. Acest 
punct de vedere este larg împăr
tășit de opinia publică de aici, care 
consideră ca un motiv de satisfac
ție faptul că dialogul âlgeriano-ro- 
mân, edificînd o platformă trainică 

■în vederea intensificării colaborării 
reciproc avantajoase, a reafirmat 
totodată hotărîrea celor două țări 
de. a conlucra activ pentru a con
tribui la cauza păcii și înțelegerii 
în lume.

Desfășurată sub asemenea auspi
cii, vizita a dobîndit caracterul unei

Manifestări convingătim 
ale dorinței reciproce 

de dezvoltare a prietenei 
si colaborării

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL ROMULUS CAPLESCU

încă mari posibilități de dezvoltare 
pe mai departe a colaborării bilate
rale. în cele mai variate domenii 
și înțelegerile care urmează să 
fie încheiate, ca urmare nemijlo
cită a vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vor contura cadrul a- 
decvat în vederea fructificării cres- 
cînde a acestor posibilități. Abor
darea rodnică a problemelor de in
teres comun privind relațiile dintre 
cele două țări, ca și largul tur de 
orizont asupra unor probleme ac
tuale ale situației internaționale, la 
care au procedat cei doi președinți 
confirmă o dată mai mult utilitatea 
si însemnătatea contactelor între 
factorii de răspundere la nivelul cel 
mai înalt ai națiunilor, pentru dez
voltarea colaborării reciproce și a-

adevărate sărbători a prieteniei în
tre România socialistă și Republica 
Algeriană Democratică și Populară, 
intre poporul român și cel algerian. 
Numele țării noastre, numele con
ducătorului ei pot fi citite și auzite 
aici, în aceste zile, la tot pasul. 
Este de ajuns să deschizi paginile 
cotidienelor centrale sau ale săptă- 
mînalelor de mare tiraj pentru a 
întîlni. alături de ample reportaje a- 
supra vizitei, de fotografii care sur
prind momentele cele mai semnifi
cative ale acestui eveniment, ima
gini ce înfățișează oameni și fapte 
atît de cunoscute nouă, imaginile 
construcției pline de avînt a socia
lismului în România. Televiziunea, 
radioul transmit, la rîndul lor. bo
gate relatări asupra acestui eveni

noraică și dezvoltarea celor două 
țări creează perspectivele unui pu
ternic avînt al cooperării româno- 
algeriene".

în încheiere se arată că vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu va des
chide, în mod cert, calea unor noi 
acorduri și înțelegeri reciproc avanta
joase în cele mai diferite 
activitate.

Cotidianul de limbă 
CHAAB“ („Poporul") se

domenii de

arabă „ES 
ocupă de 

aceeași problemă a cooperării româ
no-algeriene, intr-un comentariu în 
care subliniază, între altele : „Vizita 
în țara noastră a ilustrului reprezen
tant al României prietene — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — con
stituie un remarcabil moment pentru 
întărirea relațiilor de prietenie ' și 
colaborare între cele două popoare., 
Primirea care i-a fost rezervată de 
poporul nostru,, entuziasmul cu care; 
a fost .întîmpinat stau mărturie soli
darității dintre cele două popoare, le
gate printr-o veche prietenie, care a 
fost cimentată în focul luptei pentru 
independența Algeriei. Popoarele ro
mân și. algerian luptă astăzi împreu
nă pentru dezvoltarea celor două țări 
pe toate planurile, pentru construirea 
unei orînduiri mai drepte, pentru e- 
gaiitate socială, pentru aplicarea 
principiilor dreptății și demnității", 

' în cursul serii de luni, televiziunea 
algeriană a consacrat un program de 
o jumătate de oră României, program 
filmat de trimișii săi Speciali în țara 
noastră. în cadrul acestei emisiuni 
au fost, prezentate pe larg preocupă
rile .actuale ale poporului român pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

ment, intercalate cu programe de 
muzică populară românească sau 
convorbiri cu personalități din țara 
noastră asupra preocupărilor actua
le ale poporului român, angaiat 
plenar în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Scoțînd în relief însemnătatea po
litică a vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. comentariile pe care le 
publică în aceste zile presa 'algeria
nă insistă în mod deosebit asupra 
faptului că ..România s-a arătat în
totdeauna solidară cu mișcările care 
luptă împotriva colonialismului și 
neocolonialișmului" („El Moudia- 
hid“). Este aceasta o semnificativă 
recunoaștere a principialității și 
consecventei cu care poporul ro
mân — care a cunoscut și el în tre
cut vicisitudinile dominației străine, 
— se situează de partea popoarelor 
care luptă pentru eliberare sau care 
își concentrează eforturile pentru 
consolidarea independentei politice 
și economice, pentru recuperarea 
bogățiilor naționale de sub contro
lul monopolurilor străine. pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare po
trivit voinței si năzuințelor nronrîj. 
„Poporul algerian nu-si uită nici
odată prietenii" — această lozincă am 
putut-o întîlni de, nenumărate ori 
de-a lungul parcursului pe ca-e 
l-au străbătut oaspeții români. Tn 
Algeria se vorbește acum despre 
„cea de-a doua revoluție", în care 
eforturile întregului popor sînt con
centrate asupra industrializării tă
rii, a modernizării agriculturii, a 
formării de cadre naționale. Po
porul nostru, care si-a manifestat 
sprijinul față de lupta de eliberare 
a poporului algerian. urmărește cu 
aceleași sentimente de simpatie și 
solidaritate .această bătălie pe care o 
desfășoară Algeria. O bătălie paș
nică, constructivă, cu ale cărei as
pecte solii poporului nostru au 
putut lua nemijlocit contact în a- 
ceste zile.

în acest context, vizita în Algeria 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
prima etapă, a unei suite care inclu
de opt țări africane — constituie un 
aport de seamă la întărirea frontului 
larg al tuturor forțelor revoluționa
re și progresiste ale omenirii.

îmbrăcînd asemenea bogate și 
multiple semnificații, atît pe planul 
relațiilor bilaterale, cît și pe cel — 
mai larg — al împlinirii Unor dezide
rate majore ale contemporaneității, 
etapa algeriană reprezintă. în mod 
cert un debut fericit al vizitei în 
Africa a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.
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NICOLAE
TITULESCU

90 de ani de la naștere
La 90 de ani de la naște

re, Nicolae Titulescu apare 
în fața noastră ca o strălu
cită personalitate care și-a 
pus talentul și pregătirea 
sa excepțională de om po
litic, jurist, economist și o- 
rator în slujba promovării 
unei politici externe expri- 
mînd interesele vitale ale 
poporului român, voința lui 
de a-și aduce contribuția 
activă la cauza păcii, cola
borării internaționale și a 
progresului umanității.

Prodigioasele resurse spi
rituale ale lui Titulescu 
și-au găsit larg cîmp de 
afirmare atit în activi
tatea didactică și știin- „ 
țifică desfășurată la uni
versitățile din Iași și 
București, ca membru activ 
al Academiei române, doc
tor honoris causa al unor 
universități de peste hota
re și președinte al Acade
miei diplomatice interna
ționale, ca ministru pleni
potențiar la Londra, iar ul
terior ca ministru de exter
ne intr-un șir de guverne, 
precum și ca președinte al 
Adunării Societății Națiuni
lor, ales în această funcție 
de două ori succesiv — în 
pofida regulii statornicite — 
drept recunoaștere unani
mă a marelui său presti
giu internațional.

Fără îndoială, condițiile 
epocii respective, mediul 
social din care a provenit, 
grupările politice în cadrul 
cărora s-a format, influen
tele ' ideologiei și politicii 
burgheze nu au putut să nu 
imprime anumite limite 
concepțiilor și activității lui 
Nicolae Titulescu : determi
nante pentru definirea per
sonalității sale s-au dove
dit însă înflăcăratul patrio
tism, dăruirea în slujirea 
marilor interese naționale, 
a cauzei păcii și înțelegerii 
între popoare. Cu elanul, 
vigoarea și perseverența 
proprii temperamentului 
său, și-a consacrat Titu
lescu forțele luptei pentru 
instaurarea unor relații in

ternaționale ciare să cheză- 
șuiască egalitatea în drep
turi a tuturor statelor, mari 
și mici, pentru raporturi 
bune cu țările vecine, sta
tornicirea unui mecanism 
al securității colective 
menit să împiedice a- 
gresiunea, să permită re
zolvarea problemelor di
vergente nu prin pre
siuni și forță, ci prin nego
cieri purtate în dorința de 
a ajunge la soluții reciproc 
acceptabile. Suveranitatea 
națională și pacea au re
prezentat pentru el piloni 
trainici pe care se poate 
sprijini progresul comuni
tății umane.

In perspectiva istoriei a- 
par cu adevărat impresio
nante clarviziunea și cu
rajul cu care el a avertizat, 
încă la scurt timp după in
staurarea dictaturii hitle- 
riste, asupra primejdiei de 
moarte pe care o reprezenta 
nazismul pentru popoarele 
Europei, chemîndu-le să 
zădărnicească intențiile a- 
gresorilor cit mai era timp, 
în acele vremuri tulburi, 
cînd Partidul Comunist Ro
mân mobiliza forțele vii ale 
națiunii, toate, grupările de
mocratice, pentru apărarea 
suveranității țării, împotri
va politicii cercurilor reac
ționare tinzînd să înfeudeze 
România hitlerismului. este 
meritul lui N. Titulescu de 
a se fi alăturat personalită
ților proeminente ale vieții 
noastre publice care s-au 
ridicat cu energie atît îm
potriva politicii trădătoare, 
antinaționale a Gărzii de 
Fier, eît și împotriva încăl
cării brutale de către pu
terile fasciste a dreptului 
popoarelor la o existentă 
liberă, suverană. Sfidînd a- 
menințările grupărilor fas
ciste, ale cercurilor reacțio
nare strîns legate de mo
narhie. ca și presiunile 
exercitate din afară, el si-a 
intensificat eforturile pen
tru a crea un sistem de a- 
lianțe care să bareze calea 
agresiunii, a înfierat de la

tribuna Adunării Națiunilor 
atacul Italiei fasciste asupra 
Etiopiei, a dat o apreciere 
elogioasă acțiunii de solida
ritate, inițiată de Partidul 
Comunist Român, prin tri
miterea de voluntari în a- 
părarea Spaniei republi
cane.

Diplomat cu largă per
spectivă, N. Titulescu a 
fost nu numai un teoreti
cian, ci un militant neobosit 
pentru realizarea efectivă a 
securității europene. Efor
turile sale în acest domeniu 
au fost orientate, în primul 
rînd, spre încheierea unei 
convenții pentru definirea 
agresiunii (fiind unul dintre 
primii și cei mai activi spri
jinitori ai propunerii pre
zentate în acest șens de 
Uniunea Sovietică). Totoda
tă, prin acțiunea consacrată 
încheierii unor pacte re
gionale în Balcani și sud- 
estul Europei, el a urmărit 
să facă din această zonă, 
multă vreme focar de con
flicte armate, un teren al 
colaborării multilaterale a 
popoarelor vecine. în scopul 
întăririi securității în Bal
cani, al apărării păcii gene
rale.

Patriotismul luminat, rea
lismul l-au determinat pe 
N. Titulescu să se situeze 
alături de numeroși alți oa
meni politici lucizi de dife
rite orientări ideologice 
care, înțelegînd rolul deci
siv al Uniunii Sovietice în 
lupta pentru salvgardarea 
păcii împotriva agresiunii 
hitleriste, au mers în în- 
tîmpinarea cerinței expri
mate de cercuri largi ale 
opiniei publice din tara 
noastră, sub influența in
tensei acțiuni desfășurate 
de forțele progresiste, în 
frunte cu P.C.R., privind 
stabilirea de relații diplo
matice cu Uniunea So
vietică. Acordul încheiat 
în acest sens în iunie 
1934 a fost salutat cu sa
tisfacție de masele largi 
ale poporului nostru. în rîn- 
durile căruia comuniștii des

„Astfel cu care sint pămîntean, adine pămîn- 
tean, eu care particip de atîția ani la viata in
ternațională fără a uita că sint român, eu care 
sint un soldat al țării mele în tranșeele păcii și 
care n-a cunoscut încă demobilizarea... am văzut 
toate țările la ele acasă sau la muncă spre a 
ajunge la concluzia că nimic nu poate prețui mai 
mult ca glia strămoșească**.

★
„Sinonimul păcii nu este lipsa războiului. Pacea 

înseamnă, înainte de toate, o stare de spirit alcă
tuită din încredere, din înțelegere reciprocă și din 
nădejde în ziua de mîine. Pacea nu se proclamă. 
Pacea nu se cucerește. Iar strădaniile depuse pen
tru ca ea să izbîndească sint mai grele și mai în
delungate decît cele pe care le implică orice altă 
cucerire. Iată de ce lupta pentru pace are un ca
racter sacru, căci ea trebuie să nimicească pe cei 
mai înverșunați dușmani ai muncii creatoare : în
doiala și descurajarea**.

Nicolae TITULESCU

fășurau o intensă activita
te de popularizare a politicii 
de pace a Uniunii Sovietice, 
a realizărilor ei în construc
ția socialistă.

Consecvența și pasiunea 
cu care N. Titulescu reflec
ta în acțiunile sale năzuin
țele forțelor democratice și 
patriotice, de împotrivire 
față de asaltul fascismu
lui pe plan intern și extern, 
au stîrnit furia oarbă a duș
manilor țării. Sub presiu
nea statelor fasciste, a le
gionarilor și cercurilor 
reacționare din țară, el a 
fost înlăturat, în august 
1936, de la conducerea di
plomației românești.

Perioada de grele încer
cări cu care a fost confrun
tată țara noastră. în anii 
care au urmat pînă la dez
lănțuirea războiului, și, ul
terior. în anii dictaturii fas
ciste și ai ocupației naziste, 
au confirmat în mod strălu
cit justețea orientării pro

movate de eminentul om 
politic și de stat român.

în condițiile actuale, cînd 
politica externă a României 
socialiste, pusă in slujba 
cauzei păcii și colaborării 
între state, a progresului u- 
manității, se bucură de un 
mare prestigiu internațio
nal, cînd țara noastră are 
nenumărați prieteni pe toa
te meridianele globului. își 
găsește împlinire dorința 
fierbinte a lui Nicolae Titu
lescu de a-și vedea patria 
definind un rol demn în 
rîndurile națiunilor lumii 
prin aportul ei substanțial 
la lupta pentru făurirea u- 
nui sistem trainic de secu
ritate și colaborare în Eu
ropa. pentru instaurarea 
unei păci trainice în lume și 
'a unor relații internaționale 
bazate pe deplina egalitate 
în drepturi a popoarelor, pe 
respectul independenței și 
suveranității lor.

Un patriot luminat
La nouăzeci de ani de la nașterea 

lui Nicolae Titulescu — remarcabil 
om de stat român, strălucit diplomat, 
militant pentru relații internaționale 
întemeiate pe respectul normelor de 
drept și morală — gîndirea sa po
litică se menține în actualitate.

Desigur, lumea de astăzi nu este 
aceea din deceniile trei și patru ale 
veacului acesta. Omenirea a trecut 
prin cel de-al doilea război mondial, 
socialismul a devenit forța princi
pală, s-au petrecut și se petrec mu
tații substanțiale în viața internațio
nală. s-a declanșat o extraordinară 
revoluție tehnico-științifică și mai cu 
seamă conștiința politică a maselor 
a crescut pînă la a deveni unul din 
factorii determinanți ai evoluției so
cietății. Nici Europa de astăzi nu 
mai este aceea din vremea Ligii Na
țiunilor. Raportul de forțe a fost 
complet schimbat. Și totuși, gîndirea 
politică a lui Titulescu își păstrează 
valoarea ei, își. găsește aplicarea în 
realitățile acestui sl'îrșit de veac. Co
ordonatele acestei gîndiri au fost pa
triotismul, colaborarea și legalitatea 
internațională.

Nicolae Titulescu a așezat la baza 
întregii sale activități ipbirea de 
țară. „Nimic nu poate prețui mai 
mult ca glia părintească**, spunea el 
și a dovedit aceasta prin ceea ce a 
realizat de-a lungul vieții. Dar cei 
ce l-au cunoscut sau îi cercetează o- 
pera își dau seama că nu de un pa
triotism orb. împins pînă la națio
nalism și șovinism a fost animat 
el. ci de o concepție izvorîtă din cer
cetarea și cunoașterea autentică a 
realităților veacului nostru. Să-ți 
iubești țara și poporul înseamnă să-ti 
știi trecutul și marile lui valori, să 
ții seama de frămîntările și realită
țile prezentului și să lupți pentru 
construirea viitorului. Patriotismul 
este sentimentul nobil care în veacul 
nostru animă acele popoare conștien
te de rolul lor în istorie, dornice ca, 
pe măsura capacităților, lor, să con
tribuie la dezvoltarea omenirij, la e- 
voluția societății spre acele forme în 
care omul este deplin liber să-și va
lorifice însușirile lui creatoare.

Cu excepționala sa capacitate de' 
a sesiza sensul evenimentelor. Titu
lescu și-a dat seama. în acei ani din
tre cele două războaie mondiale, că 
independența, integritatea teritorială 
și însăși ființa națională a multor sta
te se aflau în pericol. Apariția 
fascismului, acapararea de către 
el a puterii în unele țări, creș
terea contradicțiilor dintre marile 
puteri imperialiste constituiau tot 
atîtea cauze ale acestui pericol. Pen
tru Titulescu, dreptul fiecărui 
stat și ai fiecărui popor de a 
decide liber, singur, fără amestec 
din afară. în politica internă și ex
ternă însemna temelia pe care tr<A 
buia edificată viața comunității in
ternaționale. De aceea, s-a oous ca
tegoric tuturor încercărilor de a se 
defăima suveranitatea, de a se su
gera popoarelor să abdice de la po
sibilitatea să-și hotărască singure 
destinele. „A preconiza drept soluție 
pentru instituirea păcii permanente, 
în starea de fapt actuală, abolirea 
suveranității — afirma Titulescu — 
înseamnă ,nu numai a preconiza o 
soluție imposibilă, ci și, dacă am 
porni pe această cale, a arunca lu
mea în haos și anarhie**.

Această concepție, nu reprezenta o 
politică de izolare, de necolaborare, 
de ignorare a tendințelor firești de 
dezvoltare a relațiilor dintre state. 
Puțini oameni politici din vremea a- 
ceea au militat cu atîta convingere 
pentru colaborare internațională rum 
a făcut-o Titulescu : dar el era adine 
convins că această cooperare nu tre
buie să devină un mijloc de amestec 
în treburile altor state Pentru el, 

■Liga Națiunilor nu trebuia să fie un 
Instrument de impunere a voinței ce

lor mari și puternici, ci un factor de 
coordonare a eforturilor conjugate 
ale tuturor statelor spre servirea in
tereselor comune. Și, dueîndu-și ideea 
mai departe. Titulescu preciza : „Nu 
există loc în organizarea actuală a 
comunității internaționale pentru un 
suprastat... La ora actuală, legea in
ternațională apare pentru toată lumea 
nu ca o lege de subordonare, ci ca o 
lege coordonatoare, iar situația fie
cărui stat față de celelalte nu apare 
ca o stare de dependență, ci una de 
independență**.

La sfîrșitul primului război mondial 
lumea întreagă era sătulă de ororile 
și consecințele cataclismului prin care

cu Polonia, din primul ceas în care 
definiția dumneavoastră a devenit 
publică, toată importanța ei pentru 
menținerea păcii generale și de a o 
fi susținut din toate puterile noastre 
în dezbaterile de la Geneva. Cu eît 
această definiție va fi acceptată de 
un mai mare număr de state, cu atît 
se va fi lucrat mai mult pentru con
solidarea păcii generale**.

Pornind de la concepția că pacea 
nu se proclamă, ci se cucerește și 
că strădaniile pentru ca ea să izbîn
dească sînt mai grele și mai înde
lungate decît cele pe care le impli
că orice altă cucerire. Titulescu a 
depus o activitate excepțională pen-

„Om uimitor, care nu a avut și nu va avea niciodată pereche... Ce om 
extraordinar ! Acest ministru a] unei țări mici face politică mare**.

Edouard HERRIOT,
fost prim-ministru al guvernului francez

„Ceea ce Titulescu a făcut pentru poporul etiopian este înscris în 
Inimile tuturor etiopienilor și amintirea faptelor sale va trăi veșnic**.

Haile SELASSIE, 
împăratul Etioaiei

„Titulescu e unu] din cei mal înteligenți și talentați diplomat! al 
Europei contemporane**.

M. M. LITVINOV,
fost ministru de externe al Uniunii Sovietice

„In condițiile unui puternic curent de opinie în România în favoarea 
statornicirii unor legături de bună vecinătate cu U.R.Ș.S., Titulescu a 
reușit să înfrîngă influențele reacționare din țara sa și în anul 1934 
au fost stabilite relații diplomatice între Moscova și București. Aceasta 
a fost o mare contribuție la cauza normalizării relațiilor dintre cele 
două țări vecine. Ia întărirea păcii generale... Titulescu a fost un diplo
mat de mare talent, un militant energic împotriva militarismului și 
războaielor agresive**.

Acad. I. M. MAISK1,
fost ambasador al Uniunii Sovietice în Analia

trecuse. Oamenii voiau să trăiască în 
pace. Apariția Uniunii Sovietice a- 
ducea pe scena internațională, prin 
crearea primului stat socialist, prin
cipala forță în lupta pentru pace. în 
toate țările se mobilizau acei factori 
care militau pentru excluderea răz
boiului din rindul mijloacelor de re
zolvare a diferendelor internaționale 
și pentru organizarea unei păci trai
nice.

încă de la începutul activității sale 
diplomatice, încă din vremea nego
cierilor pentru încheierea Tratatului 
de pace. Nicolae Titulescu s-a re
marcat prin atitudinea lui categorică 
în problema păcii și a războiului. 
„Pentru a împiedica războiul ca fe
nomen social, trebuie să începem 
prin a stăvili războiul ca instituție 
legală**. în acest context, se înscrie 
activitatea Iui Titulescu pentru adop
tarea, după venirea la putere a lui 
Hitler, a definiției agresorului, defi
niție propusă Societății Națiunilor de 
către guvernul sovietic, definiție care 
incriminează faptul ca un stat să 
înceapă războiul împotriva altui stat, 
de a-1 ataca prin forța armată, de 
a-i invada teritoriul, indiferent de 
motivul invocat pentru justificarea 
acestei recurgeri la forță.

La 3 iulie 1933, cînd se semna la 
Londra Convenția de definire a a- 
gresiunii. Nicolae Titulescu a rostit 
un discurs în care a spus. între al
tele : ..Sint multi ani de cînd în lu
crările noastre de Ia Geneva ne-am 
străduit să găsim o definiție accep
tabilă a agresiunii și trebuie să măr
turisesc că rezultatele nu au cores
puns întotdeauna sforțărilor noastre. 
Dumitale, domnule Litvinov, și dele
gației sovietice îi revine onoarea de 
a fi precizat pentru prima dată in 
viata internațională ou curaj, fran
chețe și claritate definiția agresiunii. 
Eu nu revendic pentru țara mea șl 
pentru statele Micii înțelegeri de- 
cit meritul de a fi înțeles, impreuni

tru organizarea păcii, atît în ca
drul Ligii Națiunilor, pe care nu a 
idealizat-o — așa cum în mod gre
șit s-a afirmat uneori — dar în ale 
cărei teluri nobile a crezut, cit și în 
cadrul relațiilor bilaterale și multi
laterale. Ca șef al diplomației româ
nești. Titulescu a acționat pen
tru relații bune, prietenești și de co
laborare cu țările din vecinătatea 
României. Așa cum este cunoscut, în 
țara noastră cei mai buni patrioți, în 
frunte cu comuniștii, au militat con
secvent pentru relații de bună veci
nătate și prietenie cu primul stat so
cialist, Uniunea Sovietică, pornind de 
la convingerea fermă că aceasta răs
punde intereselor naționale vitale ale 
poporului român, intereselor păcii și 
progresului. Este un merit esențial 
al lui Nicolae Titulescu de a fi înțe
les înalta semnificație a acestei lupte 
și de a fi acționat. în pofida tendin
țelor cercurilor reacționare. pentru 
realizarea acestui deziderat popular. 
Ca o încununare a acestei lupte, la 
9 iunie 1934 a fost încheiat acordul 
prin care s-au stabilit relații diplo
matice între România și U.R.S.S., 
considerat de Titulescu ca unul din 
cele mai importante acte ale activi
tății sale politice. Concomitent. Titu
lescu a activat pentru strîngerea re
lațiilor de prietenie cu țările din 
Balcani, din centrul Europei, concre
tizate în acorduri și tratate de co
laborare.

Lucrînd cu pasiune și talent pen
tru organizarea a cit mai multor 
pacte și înțelegeri, a unui sistem de 
angajamente și de măsuri concrete 
care să garanteze popoarelor și sta
telor libertatea de a se dezvolta con
form cu interesele lor și să le nună 
la adăpost de pericolul forței sau 
amenințării cu forța. Nicolae Titu
lescu a militat pentru securitatea 
europeană. Cînd afirma : „A defini 
agresiunea ca fapl pur și simplu, in

dependent de orice considerație teo
retică, a se angaja cu fermitate de 
a nu face operă de agresor, înseam
nă a substitui vagilor aspirațiuni de 
ideal care au stăpînit pînă astăzi 
eforturile națiunilor și ale conducă
torilor lor. o bază practică și solidă, 
care constitui^ punctul de plecare al 
unei întregi vieți noi". cînd declara 
toate acestea, diplomatul român dă
dea o perspectivă temeinică operei 
de construire a securității europene, 
perspectivă valabilă și astăzi. Pen
tru că sistemul care să garanteze 
securitatea popoarelor nu poate fi 
construit decît pe baza unor prin
cipii acceptate unanim, pe baza unor 
angajamente ferme și clare, a unor 
măsuri concrete care prin natura lor 
să Constituie structura securității. 
Titulescu a întrevăzut toate acestea, 
a avut o concepție unitară, a simțit 
dimensiunile operei și nu a ezitat 
să 'acționeze chiar dacă și-a dat sea
ma că adversarii securității erau mai 
puternici.

în mod firesc, gîndirea lui Ni
colae Titulescu a purtat amprenta 
unor anumite limite izvorîte din 
apartenența lui de clasă, din condi
țiile istorice în care și-a desfășurat 
activitatea. Precumpănitoare a fost 
însă> intuirea marilor interese per
manente ale poporului român, a prin
cipalelor direcții de dezvoltare a re
lațiilor internaționale în secolul nos
tru, ceea ce asigură ideilor sale ma
jore de politică externă o certă va
loare practică și in zilele noastre. El 
a pus întotdeauna în concordantă 
concepția sa de politică externă cu 
marile principii umaniste de repu
diere a războaielor, de legare a 
perspectivei de progres a popoarelor, 
a omenirii de asigurarea păcii prin 
cooperarea liber consimțită a statelor 
suverane.

Titulescu și-a consacrat opera po
litică garantării securității României. 
A militat pentru ca România să fie 
Ia adăpostul primejdiilor care o a- 
menințau în vremea1 aceea. A avut 
multe forțe potrivnice și 'în țară și 
peste graniță, dar nu s-a. clintit de 
pe poziții.

Prin ideile și faptele lui, s-a așe
zat în rindul acelor înaintași lumi
nați care au contribuit la dezvolta
rea României și la apărarea dreptu
rilor poporului român, la promova
rea intereselor lui de pace și secu
ritate. Multe din ideile pentru care a 
militat Titulescu, dezvoltate într-o 
concepție nouă, superioară, decurgînd 
din ideologia marxist-leninistă, și-au 
găsit concretizare în anii noștri. Po
litica externă a României socialiste 
reflectă în cea mai înaltă măsură in
teresele fundamentale ale națiunii 
noastre ; urmărind crearea condiții
lor optime pentru desfășurarea ope
rei constructive în care sîntem anga
jați, această politică — principială, 
activă, constructivă — slujește con
comitent cauzei socialismului, pro
gresului umanității, păcii în lumea 
întreagă. Prietenia cu Uniunea So
vietică. cu toate țările socialiste, a 
devenit realitate majoră, factor cen
tral al întregii noastre activități, in
ternaționale. Dezvoltăm relații de co
laborare cu toate țările lumii, adu
cem o contribuție susținută la înfăp
tuirea securității europene, la efor
tul pentru destindere și soluționarea, 
în interesul popoarelor, a probleme
lor internaționale arzătoare ale con
temporaneității. Niciodată România 
nu a fost atît de prezentă pe arena 
internațională, niciodată nu s-a bucu
rat de un asemenea înalt prestigiu 
ca în zilele noastre.

Din această perspectivă cinstim 
așa cum se cuvine memoria patrio
tului luminat care a fost Nicolae Ti
tulescu.

George MACOVESCU

In cinstea semicentenarului Uniunii Tineretului 
Comunist

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
Cu prilejul celei de a 50-a aniver

sări a creării Uniunii Tineretului 
Comunist, la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia, s-au deschis miercuri lucrările 
sesiunii științifice „Locul și rolul ti
neretului în viața social-politică a 
României". Această manifestare este 
organizată de C.C. al U.T.C., Acade
mia de științe sociale și politice. In
stitutul de studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R.. Consi
liul Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România, Ministerul Educației și 
Invățămîntului, Academia „Ștefan 
Gheorghiu” pentru pregătirea ca
drelor de conducere a activității de 
partid, social-politice, economice și 
administrației de stat, și Centrul de 
cercetări pentru problemele tine
retului.

La ședința plenară inaugurală au 
participat tovarășii Petre Lupu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei de 
științe sociale și politice, Cornel 
Burtică, secretar al C.C. al P.C.R.

Au luat, de asemenea, parte vechi 
militanți ai partidului comunist și 
ai mișcării de tineret, activiști de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai U.T.C. și 
U.A.S.R., cadre didactice și cercetă
tori științifici, numeroși tineri din 
Capitală și din alte centre ale țării.

La lucrările sesiunii sînt prezenți 
reprezentanți ai organizațiilor de ti
neret din R. P. Bulgaria. R. S. Ceho
slovacă, R. P. D. Coreeană, Cuba, 
R. D. Germană, R. S. F. Iugoslavia, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

Sesiunea a fost deschisă de tovară
șul Marțian Dan, prim-secretar . al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, care a arătat că 
aniversarea semicentenarului Uniunii 
Tineretului Comunist constituie un 
fericit prilej de evocare a tradițiilor 
luptei eroice pe care organizația re
voluționară de tineret a dus-o de-a 
lungul acestei perioade, a dăruirii și 
abnegației cu care tineretul nostru 
s-a înrolat sub steagul partidului 
pentru înfăptuirea, pe pămîntul ro
mânesc, a idealurilor socialismului și 
comunismului.

Subliniind atașamentul profund, 
înaltele sentimente de dragoste și de
votament pe care tineretul le mani
festă față de partidul comunist, față 
de conducerea sa, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul 
a relevat caracterul consecvent-revo- 
luționar și științific al politicii parti
dului, grija deosebită și încrederea 
care au fost acordate întotdeauna 
Uniunii Tineretului Comunist, tinerei 
generații pentru a se putea integra 
cu toate energiile, forța talentului și 
aspirațiilor sale în procesul dinamic 
al dezvoltării societății românești. 
Referindu-se Ia preocupările actuale 
ale Uniunii Tineretului Comunist, 
care reunește în rîndurile sale tineri 
de toate categoriile profesionale, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, vorbitorul a arătat că 
angajarea activă a tineretului in 
munca pentru realizarea politicii eco
nomice a partidului, participarea sa 
efectivă la propășirea patriei consti
tuie cea mai de seamă întruchipare 
a responsabilității sociale, a noului 
profil politic și moral ce caracteri
zează tinăra noastră generație.

Bogăția tematică a celor peste 150 
de comunicări înscrise pe agenda 
reuniunii, a spus în încheiere vorbi

torul, dezbaterile care vor avea loc 
vor contribui, fără îndoială, la relie
farea unor aspecte variate ale expe
rienței, preocupărilor și modalităților 
de acțiune a U.T.C.

Au fost prezentate apoi comunică
rile : „Crearea U.T.C. — necesitate 
a dezvoltării mișcării revoluționare 
de tineret din România", de Ștefan 
Teodorescu. vechi militant al mișcă
rii comuniste de tineret, participant 
activ Ia crearea Uniunii Tineretului 
Comunist ; „Partidul Comunist Ro
mân — îndrumătorul permanent 
al organizației revoluționare de 
tineret din țara noastră", de Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R. ; „Momente ale 
luptei comune a uteciștilor români 
și a celor aparținînd naționalităților 
conlocuitoare pentru înfăptuirea o- 
biectivelor politicii P.C.R. în perioa
da interbelică", de Alexandru Senco- 
vici. membru al C.C. al P.C.R. : „As
pecte ale influenței Uniunii Tinere
tului Comunist asupra pregătirii și 
luptei tineretului studios din Româ
nia între anii 1938—1946", de prof. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, membru 
al C.C. al P.C.R.. prim-viceoreședinte 
al Institutului român pentru relații 
culturale cu străinătatea : ..Uniunea 
Tineretului Comunist — factor activ 
în organizarea luptei tineretului, sub 
conducerea P.C.R., împotriva exploa
tării. asupririi și fascismului", de 
Emerich Stoffel, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al revistei „Neue 
Literatur".

In după-amiaza aceleiași zile sesiu
nea s-a desfășurat in ședințe de lu
cru pe comisii.

Lucrările sesiunii științifice con
tinuă.

DECERNAREA DRAPELULUI JUBILIAR 
AL C. C. AL U. T. C.

Cu prilejul semicentenarului Uniu
nii Tineretului Comunist, organiza
ției U.T.C. de la uzinele „23 August", 
păstrătoare a unor frumoase tradiții 
revoluționare ale mișcării de tineret 
din marea uzină bucureșteană, i s-au 
decernat miercuri, într-un cadru fes
tiv. Drapelul jubiliar și Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C.

Luînd cuvîntul în cadrul festivită
ții, tovară'ul Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal-București al P.C.R.. a fe
licitat călduros pe tinerii uzinei, ară- 
tînd că aceștia, alături de întregul ti
neret al Capitalei, își aduc o contri
buție deosebită la înfăptuirea măre
țelor sarcini pe care Ie pune condu
cerea partidului în fața întregului 
nostru popor.

Uteciștii uzirifei au fost felicitați de 
tovarășul Marțian Dan, membru su

pleant al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, care a înmi- 
nat organizației Drapelul jubiliar și 
Diploma de onoare a C.C. al U.T.C.

Secretarul organizației U.T.C., Va- 
sile Cristea, secretarul comitetului 
de partid, Marin Enache, și directorul 
general al uzinei, Alexandru Roșu, au 
arătat Că tineretul uzinei reprezintă 
astăzi o forță activă pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor economi
ce ce revin întregului colectiv.

Mulțumind pentru distincțiile acor
date organizației lor. Marin Șurub, 
muncitor în secția de motoare. Sorin 
Păunescu, elev al școlii profesionale 
de ucenici, și Gheorghe Corcan,'mun
citor la secția locomotive, au expri
mat angajamentul întregului tineret 
din uzină de a nu-și precupeți nici în 
viitor eforturile pentru a obține suc

jB; h'iioimad

Note mari pentru

micii meșteri

cese și mai mari în muncă și în acti
vitatea obștească.

★
Tot cu ocazia semicentenarului 

U.T.C. a fost înmînat, în cadru fes
tiv, Drapelul jubiliar al- C.C. al 
U.T.C. organizațiilor Uniunii Tine
retului Comunist ale unor mari uni
tăți industriale : Combinatul side- 
rurgic-Galați, Sistemul hidroenerge
tic și de navigație de la Porțile de 
Fier, Uzina de tractoare și Uzina de 
autocamioane din Brașov, Șantierul 
naval din Constanța, Uzina de va
goane din Tr. Severin și Uzina de 
fibre și fire sintetice de la Săvinești, 
precum și organizației orașului 
Moreni, a comunei Oltina din jude
țul Constanța, și a liceului „Matei 
Basarab" din București.

★
în cadrul acelorași manifestări, 

Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii și C.C. al U.T.C. au organizat, 
miercuri după-amiază, în Capitală 
simpozionul „Participarea tineretu- 
luferomân daul.uRtaJîmpotriva fasciș^. 
mului și războiului.' pentru pace și 
independență națională".

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., și conf, univ dr. ton Babici. 
în continuare a fost prezentat un 
spectacol artistic susținut de ansam
blul Rapsodia română.

(Agerpres)

din atelierele-școală,

felicitări
Cu aproape un an în 

’ urmă consemnam ini- 
țiativa școlilor din sec- 

1 torul 3 al Capitalei
• de a prezenta într-o
> expoziție primele rea- 
) lizări din orele de lu- 
k crări practice, primele 
l „produse" lucrate de 
J mina elevilor în ate- 
' lierele-școală. aflate la 
J începutul existenței
> lor. Obiectele executa- 
’ te de elevi din școli 
’ generale și licee, din
• școli profesionale re-
> țineau plăcut atenția 
) prin varietate și 
$ funcționalitate. prin 
j ingeniozitatea și fan- 
. tezia cu care dădeau 
’ formă și utilitate celor 
’ mai obișnuite materia-
> le (sîrmă. tablă, placaj. 
1 deșeuri de textile, fire 
) si fibre artificiale etc.).
> Expoziția de atunci 
) sugera, mai ales, vizi- 
. tatorului căi si direcții 
' în care — sub tndru- 
’ marea competentă și 
’ entuziastă a nrofesori-
> lor si maiștrilor — 
1 neretul școlar urma
> ia contact direct 
) munca, cu munca 
( largă valoare socială. 
. ed"cafivă. formativă.

Si iată-i astăzi, pe 
’ micii meșteri mari din 
’ aceleași școli, la o
> nouă confruntare cu
> publicul. într-o expo-
> ziție, organizată la Li- 
k ceu] nr. 15. pe care o 
[ consacră apropiatei săr- 
L bători ă semicentenaru- 
f lui U.T.C. Răstimpul 
r care a trecut a permis 
J școlilor să facă progre- 
‘ se în direcția transpu-
> nerii concrete în viață
> a importantei recoman-
> dări a conducerii parti- 

dului și statului nostru,
u personal a tovarășului 
f Nicolae Ceaușescu. de
* legare mai organică a 
’ 'școlii, a
* vilor de
> ductivă.
f După
> inaugurală a fost tăiată 
) de tovarășul Dumitru 
) Popa, prim-secretar al 
ț comitetului 
k de partid.
. general al 
' se vizitează 
[ O primă
> ..maturizarea'
> se poate spune aceasta 
) vorbind despre copii 
) si tineri între 10 și 
k 18 ani — a „producă- 
k tarilor" din atelierele- 
. școlare. îndrumați cu

ti
să 
cu 
de

activității ele- 
munca pro-

ce panglica

municipal 
primarul 
Capitalei, 
expoziția, 
impresie : 

i“ — dacă

pentru profesori
grijă și pricepere de 
dascălii lor, de mun
citori din producție, 
elevii își consacră cea 
mai mare parte a 
timpului afectat pregă
tirii tehnico-productive 
realizării — pe bază 
de contract — a unor 
piese, instalații și sub- 
ansamble din produc
ția curentă a între
prinderilor economice 
de profile diferite din 
sector, care patro- 
hează atelierele-școlare 
respective. Lista unor 
asemenea produse —

0 expoziție 

reprezentativa 

a școlilor 
■din sectorul :3

al Capitalei

prezentată sugestiv în 
expoziție — este de
osebit de bogată și 
reprezentativă : piese 
pentru motorul LDE, 
statoare de bobinat 
(liceul „23 August"), 
ansamble de piese de 
mașini de 
sîrmă emailată, dife
rite întrerupătoare e- 
lectrice și auto, obiecte 
de marochinărie (li
ceul „Al. Sahia"), mon
taje 
rame 
cleme de legătură (Li
ceul nr. 15). casete de 
siguranță auto de di
ferite tipuri, compase 
și trăgătoare, tablouri 
de bord auto si diferite 
cablaje (liceul .,Mihai 
Viteazul")... Si exem
plele ar putea con
tinua.

Se remarcă, și de a- 
ceastă dată, fantezia 
și îndemînarea elevi
lor din școlile gene
rale care. învățind 
a.b.c.-ul unor Înde
letniciri 
folositoare 
ia dintre 
trec in a 
piese mai 
tile pentru producția 
din uzine, cit și obiecte 
de cel mai larg con
sum : șorțulețe, bluze, 
rochițe pentru copii și

rebobinat

de manometre, 
de susținere,

care.
unor 
deosebit de 

: fiecăru-
i ei. se în- 

realiza atît 
simple, u-

ingenioase obiecte de 
artizanat (Școala gene
rală nr. 46), diferite ti
puri de balamale lu
crate de elevi, dar și 
pînză și covoare țesu
te de eleve (Școala ge
nerală nr. 51), ca să 
dăm numai cîteva e- 
xemple. Sint prezente 
în expoziție și nume
roase aparate și mate
riale didactice desti
nate completării labo
ratoarelor și cabinete
lor școlare, mașini și 
utilaje executate cu 
migală de elevii șco
lilor profesionale și ai 
liceelor de specialitate, 
obiecte de cel 
interes.

Privești cu 
toate aceste 
și nu poți să nu te gin- ’ 
dești la bogatele lor • 
semnificații, la valoa- < 
rea lor. O valoare ex- ( 
primată succint în ci- < 
fre : în anul 1972 va- , 
loarea produselor exe
cutate în școlile sec- ’ 
torului va fi de aproa- î 
pe 9.5 milioane lei (din < 
care, pînă la 1 martie. 1 
s-au și realizat peste < 
3 milioane lei). Dar și < 
o valoare etică, con- . 
cretizată pe tărîm edu
cativ în dezvoltarea ’ 
dragostei de muncă a < 
elevilor, în stimularea < 
dorinței lor de a rea- 1 
liza lucruri utile și a ( 
fi de folos, după pu- , 
terile lor. societății, în ' 
descoperirea și cultiva- • 
rea aptitudinilor și in- 1 
clinațiilor pe făgașul ( 
firesc al muncii pro- « 
ductive, al cunoașterii < 
și alegerii 
profesiuni.

Prezentînd 
meritorii ale 
expoziția este deopo
trivă o excelentă rea
lizare — demnă de 
toată lauda — a profe
sorilor și profesorilor- 
maiștri 
cat cu 
mării 
ductive 
relevă, 
tul forurilor de partid 
și de învățămînt, al 
conducerilor de între
prinderi, care au spri
jinit școlile în organi
zarea atelierelor, con
tribuind astfel la mai 
buna pregătire pentru 
viață, la educația co
munistă a elevilor.

mai larg

îneîntare 
exponate

viitoarei

lucrările 
elevilor,

care s-au dedi- 
pasiune îndru- 
activității pro- 
a tinerilor. Ea 
totodată, meri-

Florica 
DINULESCU

EXCURSII
PRIN OFICIUL 

DE TURISM 
BUCUREȘTI

Oficiul de turism București 
organizează, în perioada 29 a- 
prilie — 2 mai 1972, excursii pa 
toate traseele turistice din țară. 
Vor fi vizitate monumente isto
rice și de artă, muzee, case me
moriale, obiective de mare inte
res, turistic. în zona montană sa 
organizează excursii la cabanele 
din masivele Bucegi. Piatra 
Mare, Gîrbova, precum și în sta
țiunile Bușteni și Predeal. La 
rîndul lor, amatorii de pescuit 
și plimbări de agrement pe apă, 
pot merge în Delta Dunării și 
la Snagov. De asemenea, pe li
toral turiștii pot petrece cîteva 
zile în stațiunile Mamaia, Efo
rie Nord și Neptun.

Transportul in excursii se va 
asigura cu autocare și trenuri 
suplimentare cu locuri' rezer
vate.. Cazarea se va face în ho
teluri de categorie superioară, 
moteluri, cabane și vile. Costul 
excursiilor poate fi achitat în 
rate, la Înscriere plătindu-se 
cel puțin 100 lei. Informații su
plimentare și rețineri de locuri 
— la filialele Oficiului de tu
rism București din Calea Vic
toriei nr. 100 și b-dul Republi
ci- nr. 68. La filiala din b-dul 
Republicii nr. 4. se oferă locuri 
în perioada 29 aprilie — 2 mai 
1972 pentru stațiunile de pe li
toral.

Abonamente 
la ziare 
și reviste 

pentru 
trimestrul 
al doilea

în cursul acestei luni, oficiile 
P.T.T.R., factorii poștali șl difu- 
zorii de presă din întreprinderi, 
instituții și de Ia sate efectuea
ză reînnoirea abonamentelor Ia 
Ziare și reviste pentru trimestrul 
II 1972. La oficiile P.T.T.R. se 
poate consulta Catalogul presei 
române. în care se află înscrise 
termenele pînă la care se pot 
achita abonamentele Ia fiecare 
publicație. pentru ca primirea 
acestora să înceapă cu primul 
număr din luna aprilie.



PAGINA 5

i > :

SÂNTEI A —joi 16 martie 1972

de unități de cercetare științifică
■ ' ■

o HOTARÎRE a consiliului de miniștri

-tsis'i

Mitingul de la Corsico

Consiliul do Miniștri a emis recent 
o hotărire privind utilizarea unor fon
duri valutare obținute de unități de 
cercetare .științifică. Este vorba de 
fondurile valutare pe care unitățile 
de cercetare Științifică, unitățile 
mixte de cercetare-prolcctare cu per
sonalitate juridică șl Instituțiile de !n- 
vățâmînt superior le realizează, tn a- 
fara planului, prin exportul unor a- 
parate șl substanțe obținute din octi- 
vltatea de mlcroprocîucțle. precum șl 
din prestări de servicii constind din 
efectuarea unor lucrări do cercetare sl 
de laborator cu excepția activității de 
proiectare. Potrivit notărlril, W la 
sulă din acesie fonduri rămln la'dis
poziția unităților respective șl pot fi 
uilUzate pentru Importuri urgente 
necesare activității de cercetare. Ho- 
(ărirea- se aplică experimental pe pe
rioada 1072—1073.

Exporturile de genul celor amintite • 
urmează rtl se efectueze prin între-

Indoren do comerț oxtarlo- „Tehno- 
port“, sau prin întreprinderi siml-

lare de profll. In funcție de specifi
cul produsului exBortat sau serviciu
lui prestat Conulllul național pentru 
știință șl tehnologie va aviza în pre
alabil aceste exporturi. Unind scama 
In mod special de asigurarea nrotee- 
Uel prin brevete de Invenții In tară sl 
străinătate, precum șl de eficiența e- 
conomlcă a exporturilor respective. 
Se prevede ca ministerele șl celelalte 
organe centrale să acorde sprijin ac
tivității de exoort a unităților de cer
cetare științifică din subordlncn lor. 
De asemenea. Camera de Comerț țl 
întreprinderile de comerț exterior vor 
contribui la Înlesnirea participării 
unităților respective la UrgurL expo
ziții șl alte manifestări fnternațlo- 
nole.

Se' precizează că prevederile aces
tei reglementari nu afectează fondu
rile valutare ce se acordă anual uni
tăților de cercetare pentru importu
rile curente.

PltOGUAMUr. I
Deschiderea emisiunii de dl- 
mirteslă.
rUun. tinerețe, dana.
Curs de limba engleză.. Lce
lla a î-a.
Teierinematecai ..Absenta tn-; 
d«iunga(â“ Regia : Henri 
Colpl. Cu : Georges Wiison 
Allda Valii.

15,03 Telejurnal.
18.M - 17.03 Curs de limba ger-; 

maaâ. Lecfla a 9-a.
17J3 Deschiderea;

după-amlazâ. ■ Emisiune 
limba maghiară.

13.30 Confruntări ‘
1S,M Medalion : Nlcolae Tllutescu.
13.13 Publicitate. ■
18.M l&îl de steri : „FUopal Șl Pa- 

tofll-.
îsjfâ Telejurnal.
33.03 Reflector
M.18 Tinerii despre el înșiși 
rî.is Aventuri tn epoca de piatră 
31.M Mal aveți o întrebare 7 „Care 

slnt performantele ?! limitele
■ organismului uman 7“. Pre- 
_ zlritâ : ton Petru.

3S.M „34 de ore"
Cemnlonate'.e mondiale de 
patinaj anlstlc — proba de 
dans (partea D. înregis
trare de la Calgarv (Canada!.

a.30 închiderea emisiunii progra- 
- mdiul I.' : '

PROGRAMUL ii

sp,05 Concert simfonic. Orchestra 
simfonica 'ș* Hndiotelevlzlunll; 
Dirijor : Emil Simon. Tn nro- 
gram : Claude Deburay — Trei 
Imagini pentru orcheslrfl (Ibe
ria. GSbb. Rondelele primăve
rii). Prezintă : Alfred Hof
mann.
Desen animai.

' Agenda.
..im serial: Planeta jigăn
iilor

i Melodii ______ ________
de muzlcfi ușoara — resltrata 
de televiziunea sovietica..

SLM CSril 81 Idei. Corelația dintre 
acumulare șl consum de oro" 
unlv dr. Emlllan. Bobrescu.

Cuvîntarea to

Lucrările de ieri

Cuvîntțil tovaFășiîlui

emisiuni! de
In

nocturne. Emisiune

(Agerpres)

32.03Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
'Ș'toîan Voltec, a adresat o telegramă 
00 felicitare lui Jorse SapellI cu ©ca
ria recenta! sale alegeri In funcția 
de președinte al Senatului Republici,I 
Uruguay.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste Rbm&nla, Comellu 
Mănescu. a transmis o telegrama de 
felicitare ministrului relațiilor exter
ne al Republicii Orientale a Urugua- 
yulul. Jose Antonio More Olero. cu 
ocazia numirii raia tn această func
ție.

★

Ministrul afacerilor oxtemo al Re
publicii Socialiste România. Cornelia 
Mănescu. a trimis o telegramă minte- 
irului afacerilor externe al Republicii 
Fillplne. Cnrios Romulo. In legătură 
cu accidentul de automobil suferit de 
acesta recent.

*
Delegația orașului Hamburg din 

R.F. a Germaniei, condusă de pre
ședintele Senatului. Peter Schulz, 
care se află In vizită In țara noaslră 
La invitația președintelui Consiliului 
popular al județului Constanța. Va- 
idle VUcu, o sosit miercuri In orașul 
de pe litoralul Mării Negre. La amia
ză, oaspeții au fast Drlmlțl la sediul 
consiliului popular Județean de nre-

~ ședințele comitetului executiv. Va- 
fille VBcu. Au fosl de față Ion Tudor, 
p-im-ylceprcședlnte al consiliului 
popular județean, Petre Nlcolae. pri
marul municipiului Cohstanta.^sl-alle.^i 
oficialități locale. în ' tlmpisl'Intreve- . 
de-if. desfășurata'Intr-O atmbsfeTă 
cordială, a-a făcut un schimb do o- 
pinll privind unele aspecte ale acH- ■

vitâțll economice, soc tal-cui turale șl 
turisSJcc din cele două orașe.

După-nmlnză, membrii delegației 
orașului Hamburg au test oaspeții 
întreprinderii agricole de stat Mur- 
toîtar, unde nu vizitai podgoria el
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alo mișcării muncitorești, el slnt nc- 
cesare cele tnaL largi înțelegeri și 
alianțe.

Actuala bătălie electorală — a con
tinuat Lulgl Longo — trebuie să tie 
un nou prilej pentru a promova po
litica noastră de unitate. Noi. comu
niștii. ne angajăm in această bătălie 
electorate conștlențl -de faptul că pon
derea voturilor comuniste va influ
ența In mod hotărltor asupra cursu
lui politic din următorii ani In Italia. 
Trebuie să facem >:ă explodeze în
tregul potențial de) entuziasm șl de 
tortă al tinerilor, care s-au călit în 
focul morilor bătălii sociale șl poli
tice din acești ultimi ani. deschl- 
zlnd calea spre o cotitură democra
tică menită să permită Italiei Înain
tarea In condiții de pace, de liber
tate spre noi orizonturi de viată ci
vilizată șt socială.

în continuare. Nllde JotlL membră 
u Direcțiunii P.C.L, cure prezida șe
dința. o anunțat celor prezent! că, 
astăzi, tovarășul Lulgl Longo împli
nește 72 de ani. îl spunem tovară
șului Longo — a declarat Nllde Jotti 
— că slntem fericiți ca In acest mo
ment să-l manifestăm din nou toata 
dragostea șl respectul nostru pentru 
Întreaga sa viață de militant comu
nist înflăcărat. tn aplauzele puter
nice ale celor prezențl. tovarășului 
Longo 1 “se Inmlnează o plăcuță de 
argint dedicată Congresului al 
XlII-len al P.C.L

Llilnd apoi cuvlnlul. Luciano Lama 
s-a referit pe larg la principolele 
probleme ce se pun astăzi In fața 
mișcării sindicale italiene.

în pauza lucrărilor congresului, 
membrii delegației P.C.R.. In frunte 
cu tovarășul Gheorghe Pariă. nu adre
sat tovarășului Lulgl Longo călduroa
se felicitări din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. personal din partea tovarășului 
N'col ne Ceaușescu. salutul frățesc și 
urările c!o viață lungă șl șănătate, 
spre binele P.C.I. șl al clasei munci
toare Italiene, al întregului popor 
muncilor al Italiei.

* ■
Miercuri la prlnz, delegația P.C.R. 

condusă de tovarășul Gheorghe Pană 
a fost oaspete. împreună cu celelalte 
delegații străine Invitate in .Congresul 
P.C.L. al primarului orașului Milano, 
Aldo Anlasl. Prlmlndu-i la Palazzo 
Marino, sediul administrației orășe
nești, primarul Anlasl l-a salutat căl
duros pe cel prezențl, in rinduțile 
cărora se aflau, de asemenea, Enrlco 
Berllnguer. ylcesecretar, general ! al 
P.C.I., șl alțJ conducători al parttehi-

MTLANO 15 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Pulcea, transmite: In 
ședința din 15 marile a Congresului 
al Xlli-iea ol P.C.L au continuat 
discuțiile asupra raportului' prezen
tat de Enrico Berllnguer. Au luat cu- 
vlnlul Lulgl Lotigp. secretar general 
al partidului. Giancarlo Pajella. 
membru al Direcțiunii. Luciano Lama, 
membru ol C.C.. secretar general al 
Confederației Generale a Muncii din 
Italia Renato Zangheri. primarul ora
șului Bologna, muncitorul otolar 
ft Anglolinl, studenta Marla Zlngale 
și alții.

Declorlndu-sa total de acord cu n- 
nallza situației tăcute In raporta! 
prezentat de Enrlco Berllnguer. Lulgl 
Longo a declarat că actualul congres, 
dală fiind complexitatea problemelor 
ce li stau In față, doblndește o im
portanță nu numai națională, el șl in
ternațională; Evenimentele — a spus 
vorbitorul — nu confirmat Intru totul 
linia de luptă a P.C.L urmată plnă 
in prezent Această linie a Uns spre 
promovarea cauzei muncitorilor In 
toate domeniile șl realizarea unor 
transformări de structură care să n- 
fecleze pozițiile privilegiate ale cla
selor avute ®l grupurilor monopoliste, 
cu obiectivul esențial de a schimba 
în mod radical bazele și modul de 
dezvoltare ale Inh 
și sociale. Urraind 
noi am reușit. In 
treagti mișcare 
populară să facă 
să se maturizeze 
luptă mereu mai 
tetele obținute reprezintă tot atilea 
confirmări ale justeței acțiunilor 
noastre. Noi știm bine că oricărui 
atac care afectează cu ndavărat pri
vilegiile claselor avute șl ale grupu
rilor monopoliste, forțele conserva
toare II răspund furibund cu toate 
mijloacele de care dispun. Noi slntem 
conșliențl do pericolul linul atac reac
ționar. dar forțele In măsură să-l 
combaî.ă slnt mari. Pentru a tace 
să eșueze orice aventură reacțio
nară. este esențial să se înfrun
te șl să se rezolve de urgeniă 
problemele nerezolvate ele tării, asa 
cum cer masele largi jnuncltoare. De 
aceea subliniem noi '“cu atlta forță 
necesitatea de n imnune o cotitură 
democratică, pentru ca intre curen
tele populare, democratice, antifas
ciste să se realizeze o politică sub
stanțială de convergente, alianțe, de 
forme de unitate de orice Up. caou- 
blle ®ă reflecte In modul cel mal 
deolln creșterea/tuturor forțelor de
mocratice ale larii noastre. Date 
fiind vastitatea sl gravitatea proble
melor pe cure trebuie să le înfrun
tăm și să le rezolvăm, nu slnt sufi
ciente numai forțele de avangardă

dezvoltarea acestor raporturi prlete-: 
jTOști' de: InUlnlrilel șl, convorbirile 
dintre cadrele de conducere alo 
partidelor noastre îl. In primul rlnd.l 
dintre * tovarășii Lulgl Longo șl 
Nlcolae Ceaușe.scu.

Parildiil ComunLst Român, millltnd 
penlni prietenia șl Mgldarltalea cu 

. toata partsdalo comunisto șl rnunci- 
. toreșU, iși exprimă convingerea - că 

1 ntenslflcurea șl tn viilor a relațiilor 
sale cu Partidul Comunist italian, a 
contactelor reciproce, a schimburilor 
rodnice de vederi șl de experiență 
răspunde Intereselor ambelor partide, 
dezvoltări! prieteniei dintre popoarele 
român șl italian, ouzel unități! miș
cării comuniste, asigurării păcii și 
securității In lume.

După ce a prezentat, In continuare, 
princ'pak-Io preocupări ale Partidu
lui Comunist Român șl ale oameni
lor muncit din țara noastră, In di
recția înfăptuirii programului' com
plex do dezvoJlara economică, so- 
cLală șl culturală, elaborai de Con
gresul al X-lua al P.C.R., precum șl 
unele aspecte ale politicii externe 
promovata de țara noasLră, tovară
șul Gheorghe Pană a spus : Rezulta
tele obținute In edificarea noii socie
tăți sortaII«o constituie o confirmare 
a justețe! politicii sectoare, marxist- 
leniniste, a Partidului Comuntal Ro
mân, a consecvenței șl capacității cu 
care el ișl Îndeplinește rolul de tor
ță politică conducătoare in ‘ patria 
naistră. Toate acestea reprezinte, 
totodată, aportul material-al poporului 
nostru la creșterea torței întregului 
sistem mondial socialist, la sporirea 
prestigiului șl influenței «odollsmulul 
in lume. ■" ' ■ -■ 1

în centrul poUUcil externe n țării 
noastre, partidul șl guvernul sitfloază 
Ln mod ferm prietenia șl alianța tră- 
țooscâ cu toate țările socialisto, de 
care sinlem legați prin comunitatea 
de orlndulre șl teluri, prin ideologia 
marxlst-lenlnislă, prin lupta 'comună' 
pentru socialism, progres si pace in 
lume. Toate aspirațiile, toate năzuln- 
țele lnnlntatc ale umanității, cucerirea' 
de no! victorii ale cauzei comunismu
lui șl păcii sinț legato de iinitateu 
mișcării comuniste — factorul deci
siv al progresului social, in unitate 
stă torta noastră, elă victoria noastră..

IPornlnd de la cerințele esențiale 
ale acestui Imperativ — a epus vor
bitorul — partidul nostru extinde șl 
diversifică continuu legăturile de 
solidaritate IriternațkmaHstă șj co
laborare cu toate partidele comuniste 
șl muncitorești — colaborare princi
pială, liberă, Intre egali, cu respec
tarea deplină a dreptului fiecărui 
partid de a-ș! elabora de sine Stătă
tor prcgirln ea politică Internă șl 
temă, fără Ingerințe din exterior. 
Numai prin transpun crea In viață a 
aceste'* principii — a adăugat tovu- 

“ rășul G heorgh'e' Pană — prin’ dezba teri 
tovărășeșilî ■purtate in spiritulVsUracl- 
si respectului reciproc,, fără nici un 
fel de etichetări caii excomunicări, 
condamnări șj aprecieri sumare, osl- 
gurlndu-se «ă prevaleze întotdeauna 
ceea ce este comun, pe deasupra 
deosebirilor <Je vederi, se poate n- 
jungo la depășirea actualelor, difi
cultăți din mișcarea comunistă șl 
muncitorească Internațională, Ia re
facerea șl întărirea, acesteia. Partidul 
ComunUt Român va acționa șl In 
viitor pentru a-ri aduce contribuția 
Ia cauza 'colaborări! șl unității țftrl- 

' lor eoclalislc. a partidelor comunisto 
șl muncitoreștii a tuturor tortelor 
anlllmperlallsîe Sințemț deosebii de 
bucuroși că șl Congresul Partidului 
Comunist Italian frățesc a reafirmat 
aceste principii și această dorință.

în încheiere, tovarășul Gheorghe 
Pană a adresat comuniștilor Italieni, i 
tuturor torțelor muncitorești șr de
mocratice cele mai bune urări de noj 
ffuceoțe in activitatea lor nobilă 
pentru bunăstarea șl viitorul luminos 
al poporului Italian, pentru pace.

. democrație și progres.
Țț.

Înîreagn desfășurare a vizitei, ca
racterizată printr-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a constituit o vie ex
presie n legăturilor de trainică prie
tenie și' solidaritate internaționalist 
dintre P.C.R.' și P.C.I., dintre elasa 
muncitoare șl popoarele român șl 
italian.

★
Celelalte delegații ale partidelor co

muniste șl muncitorești și ale miș
cărilor de eliberare națională, — par
ticipante la Congresul al 13-lea al 
P.C.I. — au luat parte la manlfesiări 
ce s-au desfășurat In regiunile Lom
bardia, Piemonte șl Emilia-Romagna.

MILANO 15. — Corespondentul A; ’ 
gtnprcs. NT. Pulcea,* transmite : In 
după-amlaza zilei de 14 marile, dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă do tovarășul Gheorghe Pană, 
membru a) Comitatului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent, i secretar al 
C.C. al P.C.R.. care participă la iuj 
crările Congresului Partidului Comu
nist Italian, a foyt invitata organiza
ției P.C.I. din localitatea Comico. In 
apropiere de Milano.

Oraș cu circa 40 C'M de locuitori, . 
care a cunoucut o rapklfl dezvoltare; 
Corsico reprezintă o. citadelă munci
torească. condusă da o munlclbaLl- 
tate de stingă Aid n fost vizitată 
noua școală medic, construită sub a- 
ceastfl administrație — o școti!fl-pl- 
lo4Î cu dotări modeme; reputată în 
Italia, A urmat, apoi.' o Intllnlre la 
primărie cu membrii Biroului consl- 
ilukil comuna! șl cu reprezentanți ai 
oamenilor nlundl din întreprinderile 
localității. Cu acest prilej, primarul 
Enrlco Pe.-catori a înfățișat prindoa- 
lole realizări șl preocupări aîe nrlml- 
nistrațleL

Tovarășul Gheorghe Pană n răspuns 
Întrebărilor pusa de parllcipanțl pri
vind diferite aspecte ale dezvoltării 
soclnl-eeonomlce a României.

în seara aceleiași zile, In sala clne- 
maWMrafulul „Italia" a avut loc un 
Însuflețit miting, la care au partici
pai membrii organizației P.C.I. șl a! 
tineretului comunist, numeroși mun
citori șl cetățeni din localitate. To
varășul Gheorghe Pană.a rostit o 
aivlntare. salutată In repetate rin- 
duri cu puternice aplauze.

Partidul Comunist Român partici
pă ta această Intllnlre — a spus in 
cuvintid său tovarășul Gheorghe 
Pană — cu sentimente de profundă 
satisfacție. Slntem foarte bucuroși să 
ne Intllnlm cu dv„ muncitori comu
niști. frați șl tovarăși, de luptă pen
tru aceeași cauză comună, Permlte- 
ți-mî să folosesc acest plăcut prilej , 
pentru* a vă transmite din partea 
Comitetului Central ol Partidului 
Comunist ..Român, a cinici noastre 
muncitoare, a Întregului popor ro
mân un cald aolut do.prietenie fră-, 
țească.

Aflsllnd la lucrările congresului 
dv., eveniment de seamă în viața po
litică Italiană, am fast profund im
presionați de Întreaga desfășurare a 
lucrărilor, de atmosfera sa entuzias
tă In caro se împletesc combativita
tea, hotărirea de luptă șl spiritul 're
voluționar — calități atil de aprecia
te ale comuniștilor Italieni, vă rog 
să-m! permiteți sa foîosefic acest pri
lej pentru a exprima Înalta conside
rație a delegație! române față de 
raportul C.C. al P.C.I., prezentat do 
tovarășul Enrlco Berliiiguer, docu
ment In caro Lșl găsesc o înaltă ex- 
pasale torța.. organizatorică șl Jdco^ 
logică a Partidului Comunii;! Ita
lian. glridlraa vie, originală, clar- 
modul. creator .'('străin de orice în
chistare in formule rigide sl spiritul 
de Înaltă responsabilitate cu care 
abordează problemele, fundamentale 
ale dezvoltării târli, unitatea rindu- 
rîkw solo ț! puternica șa influență 
în mase. Dumneavoastră, tuturor 
comuniștilor Italieni — a orătal vor
bitorul — vă dorim ce! mal deplin ' 
succes In înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de congres. In ^activitatea 
dv. neobosită pentru’ progresul, sl 
prosperitatea poporului Italian, pen
tru triumful Idealurilor socialismu
lui, democrației, și păcii.

Sluțind Interesele vitale ele națiu
nii. luptător neînfricat pentru viito
rul fericit al patriei sate. P. C.1 Ita
lian Îndeplinește un rol de frunte 
In marile bătălii sociale șl politice 
ale matelor,populara Italiene. In pro
cesul de unire n tuturor tortelor 
de stingă, a tuturor forțelor pa
triotice.' populare. Interesate In 
realizarea unor reînnoiri politico si 
transformări sociale structurale. 
Bucurlndu-se de sprijinul larg a mi
lioane de oameni al muncii. Partidul 
Comunist Italian reprezintă astăzi 
un mare partid al Italiei modeme, 
o forță de bază a vletll politice Ita
liene.

Vorbitorul a subliniat apoi : Parti
ciparea delegației noastre la această 
Intllnlre ne oforă prilejul reafirmă
ri! profundei noastre satisfacții pen
tru puternicele legături de solidari
tate In tarnation a listă șl colaborare 
tovărășească, ce unosc trainic Parti
dul Comunist Român si Partidul Co
munist Italian, clasa muncitoare șl 
popoarele din țările noastre, legă
turi nsezate no temelii brjndplide. 
Dorim să relevăm, șl Tn acest cadru, 
substanțiala contribuție adusă laFl “ 1?

s

Iregll vieți economice 
id ferm această cale, 

ultimii tini, ca In- 
munciloreastta șl 

mari pași înainte, 
noi posibilități da 
îndrăznețe. Rczul-

argint 
X1II-L

1

toilor, unde nu vizitat podgoria 
combinatul do vlnlficatle.

La Ambasada R. D. Germana din 
București a ovul loc miercuri o con
ferință do presă In legătură cil ce
rerea Republicii Democrate Germane 
de a ti primită ca membru eu drep
turi depline In Organizația Mondială 
e Sănătății. • i

în expunerea făcută cu acest pri
lej. consilierul ambasadei, prof. dr. 
Ffarw Mareîzkl. n subliniat faptul că 1 
la solujlonareo acestei cereri trebuie 
să se pornească de la principiul fun
damental el egalității In dreoturl a 
tuturor statelor, ol dreptului lor legi
tim la o participare egală și fără nici 
o discriminare la viața Internațională 
și la activitatea organizațiilor inter
naționale. inclusiv n O.M.S. — orga
nizație cu obiective umanitare. Vor
bitorul a mullumlL eu ncensiâ oca
zie. pentru sprijinul acordat de Ro
mânia cererii legitime a RZD._ Ger
mane. ■ ' ' '

La conferința de presă au partici
pat reprezentanți al presei centrale, 
ol Agenției de presă-„Acțerpres". pre- 

• cum șl funcționari smnorior.1 din Mi
nisterul Afacerțlor Externe.

★
Tn Baloanele. Muzouiul de artă din 

Cluj s-a deschis miercuri expoziția 
„Dtirer șl epoca lu!“. organizată de 
Muănil de artă al Republicii Soria- 
IlAte România în cadrul mnnlfeetări- 
lnzȚ "cuHurale recomandate ... de

(Aqerproș)

Ieri In (ară s Vremea n fost tru- 
moasâ șl a continuat să se îr.căl- ' 
zească. Cerul a fost nial mult se
nin. Vlntul a.suflat-slab.' pinfi la 
polrlvtt Temperatura aerului In 
ora 14 oscile liuro 4 grade la .Sur 
lina șl 18’grade la Gurahont. In 
București t Vremea a fast fru
moasa, călduroasă. Temperatura 
maxima a atins 18 grade.

Timpol probabil pentru 17, 18 țl 
19 martie. In (arJ : Vremea va H 
frumoasa al va conUnua Bă se În
călzească In prima parte a Inter
valului. Cerul va fl variabil, cu 
Inr.nriirl mal accentuate In sud- 
vestul tarii, unde ee vor semnala 
ploi slabe către sfîrșltul Interva
lului. vini tn general slab. Tem
peratura va înregistra o ușoara 
sc-âtlere în nord-estul târli. Mini
mele vor fl cuprinse Intra minus 
3 ?! plus'7 grade, Iar maximele 
Intre 8 sl 18 grade, local mal ridi
cate. In Bucnreștl : Vreme In ge
neral frumoasa șl călduroasă, mal 
ales In prima parte a Intervalului, 
rinrl șl cerul va fl mal mult senin. 
Către a find tul Intervalului,, ceral- 
fto vt; înnora treatatâ;devenlnd fa
vorabil ploii slabe. -

a

UNESCO.

ION ENESCU

Academia Republicii Socialiste 
Romania,' Ministerul Educației șl Ir:-„ 
vățăminuilul, Ministerul Sănătății, A- 
cadcmia-de Științe Medicale. Uniunea 
Sotiutaților de ȘUlnțo Medicale și in
stitutele medicale din Lași anunță cu 
profundă durere încetarea din viață a 
uuidemicmnului prof. <Jr. Ion Enoscu. 
in ziua de 14 martie 1972.

Născni in anul 11KH, In comuna 
Porcești — Roman, a absolvit licoul 
internat „Q: Jsegruzzl" din lași, după 

re a urinat studiile superioare la 
Vatădiatea de medicină din Bucu
rești. oblinlnd in 1912 Uliul de doctor 
In medicină șl chirurgie. Șl-a conti
nuat apoi pregătirea ia institutul de 
anaionuo patologică din Ltartin și 
cllnldlo din Vler.n. A parcurs, treptat. 
Întreaga Ierarhie spitalicească, dove
dind încă do pe atunci o remarcabi
lă pregătire In specialitate, un ascu
țit simt clinic și o mare dragoste 
de om.

Activitatea didactică începută In 
1911, la Facultatea de medicină din 
București, ’este continuată din 1924 
Ia Facultatea de medicină din lașL 
in calitate de profesor timp de peste 
patru decenii. A foat un Blrălucit pe
dagog. întrunind calltelile unul ade
vărat șef de școală, formlnd numeroși 
elevi caro conduc azi clinici șl servi
cii medicale din laș! și alte centre 
clin țară. Academicianul Ion Enescu 
a fost totodată și un remarcabil om 
de știință t lucrările salo științifice și 
monografiile de Înaltă vnloare alnt 
apreciata In țară și Străinătate.

Pentru meritele sale excepționale 
a fost ales membru titular al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, membru de onoare ai Acade
miei de Științe Medicale, precum șl 
a numeroase societăți științifico din 
țară și de porto hotare ;s pentru lu
crările isulc In- domeniul cardiologiei 
1 s-a conferit titlul de laureat al 
Premiului de StaL A font distins, de 
asemenea, cu numeroase ordine și 
medalii ale Republicii - Socialiste 
România șl cu titlurile de medic 
emerit, profesor emerit șl om de 
ștllntă omerlL A tor.1 președinte a! 
Societății de medici și naturalist! din 
Iași, filiala Uniunii societăților de 
științe medicate. A făcut narte din 
colegiile de redacție a numeroase 
publicații științifice de prestLglu din 
țară și do neste holere.

A fost membru al Partidului Co
munist Român.

, Dispariția eminentului . profesor, 
medic șl om da știință. Personalitate 
de înaltă ținută morală șl distincție ’ 
spirituală care a fost academicianul 
profesor Ion Enescu. înseamnă o 
mare pierdere pentru medicina din 
tara noastră șl un adine regret pen
tru toți ce! care l-au tos', elev! si 
colaboralo-L

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI ÎNVATAMÎNTULUI

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
ACADEMIA DE ȘTIINȚE 

MEDICALE
UNIUNEA SOCIETĂȚILOR 
DE ȘTIINȚE MEDICALE

a Pădurea pierdută a PATRIA — 
10: ujo; is-, ia.»: st. renoviAR
- 0: 11 13; 13.50: 15.43: I8.13: MJO. 
• Adio, domnule Chips a - SCALA
- 10; 1X313: 17: 19.35. CAPITOL - 0: I3.M: IB: isjx
a Curajoșii : LUMINA — S—M.S3 
In continuare.
a Incidentul a LUCEAFĂRUL — 
0: 11.13: 11.30: 15: IIJO: 30.43.
a Saeco țl Vanzetti 1 CENTRAL
- f.43: l!,35: 15.15: 18: E3.4X
a Puterea țl adevărul : AURORA
- 0; is,13: ie: ie.». tomis - 0; 
l!.33i 18: 19.33. FLAMURA - 8: 
13.»: 10: 19.33.
0 Olesla : ARTA - 13.10: 13: 53.15. 

*a Steaua Sudului 1 BUCUREȘTI
- 8.43; 11: 15.33: 18: 18 J3: 21. FA
VORIT - 6.13: 1101: 13.45: 16;
10.13: 1943. MELODIA - 6: 11.15;
13.30: IBa IB.ÎO: SO.HB. MODERN — 
0: 11.15: 13.93! IS: 13.15: ».».
a N'ii-rni place ziua de Iun! a 
omr.Pm - ia.»:-18: 50.13.
a Mleul seâldător a FESTIVAL — 

1843: JJ, 
13.33: 18: 
»: 11.16:

15,33; 17.43: M. TIMPURI NOI - 
B—18.M tn continuare.
a Program de filme documenta
re : timpuri noi — rî.ia.
a Mongoli! - 10: 13: 14.13. Fe
mela dispăruți — ISJ.3. Shave — 
18.43: 31 : CINEMATECA (sola
Un'nni.
a Fuga : BtIZEgn -.15.»: 1».
a Locotenentul Bullitt : GR1V1TA
- 9: 11.15: (13.Z3; ia: IS.13: rz.io,
VOLGA - »: H.n; 13.33: 15.43: 
18:53.15. ,
a Atunci l-am condamnat pe loll 
la moarte : LAROMET — IS..S3: 
17J»” .
a Osceola : BUCEGI — 18,43: 18 f 
MJS, MIORIȚA - 9; 17.13: 13.33: I5.4S: ia; se.®}.
A' Războiul subteran : CRINGAST- P.Sfl; te- Jn:i5.-
- Aventuri In Ontario ■ LIR A — 
15,3#: 13; 3SJ5, POPULAR— IB.KS; 
18: wi.te.
a n. II. la munte șl Ia mare - 
FERENTARI i— 15.33: l7 *3: S3. MO- 
ȘLT.OR — ;UJ): 17.13: SS.
a Vagabondul : UNHUSA — IMli - i 
19.
a l’e poteca; nețărmuritei Iubiri s 
DRUMUL SARD — 15.»:. 17.43: ut.

J

-s I 
tîlzatoricâ șl Jdcor

................ _ Comunist, Ita
lian. glndlrea vie, originală, clar
viziunea șl maturitatea sa politică.

i

ex-

13.13: 18.13:
- S: 11,13:
GLORIA —

18.15: SOJ3.

9.1T3 I1.W: i;
EXCELSIOR
IB.13: 30.M.
13.3a: îs: ___
a Proxram de desene animale 
pentrn eopil : DOINA - io.
o Decolarea : Doina “ - 11JO:
13.43: 18: ie.1B: 50.38.
A Lave stors* s VICTORIA — 8.45; 
11: 13.15: 18.45: 18.13: 33.43.
n Farmcrul tlnulnrllor sălbatice i 
hCFRATIREA INTRE POPOARE -

19.
a >’« poteca
DRtrWUL SA
A Trenul i PACEA — 15.45: la: 39. 
a Viața de familie : COSMOS — 
IS.»: W: 33,18,
a Ultimul războinic a FI.OHEAS- 
CA - IMO; 1.S: M.M.
a Mihail Sirojofl : VITAN — 15.M: 
18; S5.I3.
■ O floare “șl do! șrldlnarlT 
munca - ii: lâjo: is.
a Mirii analul II :
15,K): 18: J0.1Ș.
a Cea mal frumoasa sufle : VII 
TORUL —15.33: ta

istre lo această

RAHOVA —

!:■
I

(oala

PRONOEXPRES

(Urmare din pag. I)

PĂȘUNILE

teatre
a Radlotclevlriunea nomănâ (Stu
dioul din sir. Nuferilor) : Orches
tra simfonica a Itadlotelevlztanll 
Ilomăne, condusa do Emil Simon,, 
susține un rcsilval Debussy — 13.
■ Conservatorul de muzică .,CI- 
prlan Porumbescu" tala George 
Enescu) : rtecllal Instrumental
susllnut de Vlndlmlr Lakatos — 
vioară șl George Georgescu — vio
loncel — K.
a Opera Romana : Cavaleria rusti
cani. Paiațe - 19.33.
a Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — I9OS>
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale” (sala Studio) : SS nu-țl fad 
prăvălie eu scară — S3
a Teatrul de Comedie : Interesul 
gen-ral — ».
a Teatrul „taicla Slurdza Bulan- 
dra" talti din sir. Alex. Sahla) : Vicarul

■ TenlrulMte si.it din Tg. Mureș 
— secția romana ■— (la Teatrul 
„Lucia Slurdza Buîandra* — sola 
din bd. Schitu Măgureanu) : 
curorul — S3.
a Teatrul Mie : Vicleniile Iul 
pin — 19.33. .
e Teatrul „C. I. Noltara* (sala 
Msaheru) : După seara, domnule 
WUde - 1B.33.
a Teatral „Ion Creangâ* : Școala 
din Bumuleștl — 8.33.
■ Teatrul „Țăndărică* (sala din 
enlca Victorie!) : Aventurile Iul 
Plum-Plum — 10. (sala din sir. 
Academiei! :Tlgrișorul Petre — 13.
o Tenirul de revistă șl comedie 
„Ion Vaallescu* : Fetele Dldlncl — 
18,».
• Teatrul aaflrictmuzlcal „C. Tă- 
nase” tain Savoy) : nimblric» 
18,31, («sin din Calea Victorie! 
1741 : Șl femeile Joacă fotbal 
19.10.
a Ansamblul artistic „Raosodln 
Română* : La Izvoare de frumui 
sete — 19.75.
e Circul Globus : Planetele rid 
sub cupolă — 19.50.

Fetele Dldlnel —

NUMEREI.E EXTRASE 
LA CONCURSUL NR. 11 

DIN 15 MARTIE 1072

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
3 039 572 lei din care 1 ®45 -122 lei re
port. ' ,

EXTRAGEREA I : 15 ii 18 -10 fl 30.
FOND DE C1STJGURT : 1 70-î 312 lei 

din care 1 033 487 report cal. 1.
EXTRAGEREA A II-A : 31 37 1B 

10 "5.
FOND DE CÎȘTIGURI : 1 283 T®

. lei din caro 591 OS lei report cat. A.

O SPORT ® SPORT • SPORT. ® SPORT « SPORT ® SPORT o SPORT O SPORT. 0 SPORT O SPORT

„CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL

Trei echipe din divizia B au pășit mai departe!
Vă reamintesc ordinea primelor 

cinci echipe In clasamentul diviziei A 
după etapa disputată duminica trecu
tă : U.T.A.. FC Argeș. „U“ Cluj. S.C. 
Baciu șl Steagul roșu. Ei bine, nici 
una dintre aceste fruntașe ale clasa
mentului nu se mal află In întrecere 
pentru „Cupa Romflnlel" I Faptul cel 
mal Inlerosanl este acela că două din
tre formațiile cltaie. șl anume Stea
gul roșu șl-F.C. Argeș, au fost eli
minate succesiv de către Metalul B. 
Cu „B“ de la București, firește, dar 
Și ca „B“ de lo titulara diviziei In 
cure Joacă echipa metalurgiste. în 
relatarea noastră asunrn meciului 
Metalul — Steagul roșu scriam rtl 
scorul de 1—0 era departe de n ex
prima superioritatea arătată de “for
mația bucureșteană față de cealaltă 
echipă, ce activează In prima divizie, 
lori. In Clmplna. de astă dată pe un 
cimp de joc neutru. metalurgLștll — 
antrenați de Paul Popescu — au bă
tut net. șl ca scor, pe F.C. Argeș, e- 
chipă ce o secondează pe U.T.A. In 
clasamentul caleaoricj A I La un mo
ment dat scorul se urcase la 3—0 (go
luri marcate de Georgescu din 11 m. 
— mln. 43 — și Trol — minutele 59 
șl 71) ca abln In ultimele clipe ale 
partidei. Dobrln ®ă înscrie „golul de 
onoare", dacă-se noaie spune așa 1 
. Cea de-a dotia performeră a Cupei 
«e numește F.C. Galați, deocamdată 
o formație subțirică, antrenată de pu-

Ună vreme do Constantin Teașcă. 
După ce eliminaseră pe Farul, lată că 
Ieri altă echipă divizionară A. tJU“ 
Cluj, s-a văzut scoasă din întreceri 
de către gălățcn! In capătul uhu! meci 
cu prelungiri șl eu scor final nul. 
(Cliă lipsă' de consecventă e In re
gulamentul Cupei no dăm seama 
comparind eliminarea lui „U“ Cluj cu 
promovarea Rapidului din etapa tre
cuta — același scor 0—0 dună prelun
giri — In fața unei echipe din... „C” I) 

în sflrșlli e de semnalat urcușul Po
litehnicii Timișoara care o eliminat 
pe Crlșul (scor, după prelungiri. 1—1) 
In baza prevederii din reeulnment ce 
Intră In acțiune abln din „optimile* 
de finală, orevederd'ce favorizează, la 

*rezullal egal, echipa din categoria In
ferioară. Șl e mai bine așa. cu allt 
mal mult ,In cazul timișorenilor, au-

Dinamo — Tractorul, de la 3-0 la 3-2 I
PLOIEȘTI (prin Jelefon). — Cu 

toate că duminică. In prima etapă a 
returului campionatului, dlnamovlștl) 
nu au arătat de loc o formă pe mă
sura veleităților lor (neputlnd face 
dedt un «cor alb pe teren propriu eu 
C.F.R. Ciul). Ieri. In optimile de fi
nală ale Cuoel României. «înșele lor 
rămlneuu. oricum. Intacte In fata 
Tractorului Brnww - divizionara C. 
Iar cel drot i OW) de spectatori aflațl

lorii victorie! răsunătoare. In etapa 
trecută a Cupei, asupra Stelei.

Remarcind meritele echipelor din 
divizia „O* — Dunărea Calafat. Uni
rea Drăgășanl și Tractorul Brașov — 
carp Ieri Insă n-au mal sărit bopul 
..optimilor" de finala, dam in încheie
re celelalte rezultate : Jiul — S. C. 
Bacău 1—0 (Stolan — mln. 35)' Ra
pid — Unirea Drâgâțanl 2—0 (Nea
ga. mln. 10 șl 41): C.F.R. Cluj — Du
nărea Calafat 2—0 (Brelan, mln. 2 sl 
37); A.S.A. — Olimpia Sa tu Mare 2—0 
(Hajnal. mln 53 șl Isplr. mln. 75) ; 
Dinamo — Tractbrill Brașov 3—2 (Lu- 
cescu. penali) In mln. 23. Dumltraehe. 
mln. 51 șl Dinu. mln. 57. respectiv, 
Petruț, mln 07 »!.' 83).

Valeria M1RO.VESCU

Seri dună-aminză In tribunele stadio
nului ploieștean nu fost martorii vlc- 

(repetăm scontate) a ramp-.o- 
Dar Ia un scor foarte strins :

lori el 
nllor ..— .
3—2 Ceea ce am remarcai cu prlon- 
taîe - șț reunind aceasta nu scădem 
cu nimic din meritele învingătorilor 
— a fost dezinvoltura In loc a fot
baliștilor din Brașov tehnice nota
bilă o multora dintre ai. curajul și 
voința de care au dat dovadă pe

toată durata partidei. In tațo unei 
atari maniere do joc — de care, desi
gur. au fost uvlzoțl In prealabil — 
Dinu. Lucesru. Dumltrache. Deleanu 
și coechipierii lor. au știut (uneori, e 
drept eu eforturi serioase) s.ă se des
curce destul de bine. Faptul că Ime
diat după pauză scorul le era favorabil 
cu 3—0. prin golurile marcate In ordine 
de Lucnteu tdiii penalii). Dumltrache. 
Dinu, demonstrează superioritatea ce 
au -nvul-o. bucă lotuși Dinamo a dș- 

, tigat la limita, explicația decurge din 
aceea eă el au renunțat la loc. ca mal 
toate echipele care conduc la un mo
ment dat detașau.. Dar lată, un con
traatac a! brașovenilor, clnd linia dt 
fundași dinnmovUtă se afla, relaxată 
șl neatentă, undeva. In apropierea 
centrului terenului, eate finalizat de 
extrema drenptă Pelruț. Același Pe
trul — aplaudat do ploleșteni pentru 
tenacitate șl viteză dar șl pentru că 
a făcut parte plnă de curlnd din 
echipa.. Petrolul I — a insistat încă 
o dală la un contraatac șl Dlnțimo 
șl-a văzut redus la minimum avanta
jul InlținL In minutele rămase plnă 
la încheierea onrlldel. brașovenii nu 
au mal pulul realiza ceea ce arum 
sperau din nou . egalitatea Dlnnmo- 
vlstii au revenit la |or. sduclndu-si 
totuși aminte că blazonul de. cam
pioni li obligă.

Arbitrul brăllean Leca nu â avut 
probleme dificile, deși de o parte «i 
de alta Intrările Ia minge s-au făcui 
fără menajorrlente Intervențiile iul 
au fort prompte ?I In general corecte. 
Totuși asupra oenaltlulul acordat dl- 
namovlșlllor In mln. 23 planează în
trebarea : a fost snu nu nenaltl 7

Ion DliMIIRUJ

În cîteva rînduri
TENIS : I.AVI.H ȘI COMPANIA 

VOR LIPSI DE LA WIMBLEDON. 
Președintele federației Internaționale 

. de tenis, Allan Heyman, a declarai 
la Londra că există puține speranțe 
ca diferendul dintre F.I.L.T. șl gru
parea profesionistă W.C.T. (dirijată 
de impresarul american Laminar 
Huni) să fio soluționat In acest an. 
După cum apreciază comentatorii 
sportivi. întrevederile dintre Allan 
Heyman șl reprezentanții W.C.T. nu 
ou dus la rezultatele oșteptate; ast
fel că In marile turnee do la Ro
land Garros, Wimbledon, Forest Hills 
nu vor putea evolua jucători renu
mit! ca John Newcombe. Rod Laver, 
Ken Rosewall, Arthur Ashe, Tom 
Oltlier etc.

FOTBAL : PREGĂTIRI ALE SE
LECȚIONATEI AFRICANE. Confe
derația africană de fotbal (C.A.F.) a 
ales orașul Dalmr, capitala Senega
lului. ca principal centru de antre
nament al selecționate! africane care 
va lua parte la marele turneu In
ternațional organizat In vara aces
tui aiT In Brazilia. Unul dintre an
trenorii principali a! selecționatei a- 
fricane, C. T. Gyattfl (Ghana), a 
declarat efl lotul Inițial va cuprin
de 35 de Jucători. Ei vor fi convo
cat! la 20 mal la Dakar pentru exa
menul medJrâL după caro vor în
cepe antrenamentele.

Una dintre marile posibilități de 
sporire a producției de iarbă o Con
stituie aplicarea, lucrărilor de întreți
nere a pășunilor șl finețelor naturale 
— curățire de ar Ito.-etc. mărăcini șl 
pietre. Imprăștlerea mușuroateȘor, 
desecări, larializarea In vederea apli
cării pășunatulul sistematic, amrâa- 
farpo de adăpători șl do adăposturi 
simple etc. PInă In ziua de 
10 inarllo suc. au fost curățata 
223 900 ha pajiști, din care 157 (MM) ha 
iri; cooperativele agricole. Suprafețe 
mal mari au fort realizate In Jude
țele Timiș — 32 (MM ha. Mureș — 
251 (KM) ha. lor In Caraș-Severln, Bra
șov șl Arad — cite 21 OTO ha.' Evident, 
aceste lucrări se află la începui, !dar 
ele trebuie efectuate dt mal repede 
șl pe Întreaga “'suprafață de pajiști, 
pentru că animalele uu nevoie de tar- 
ba șl nu de umbro mărăcinilor, j în 
unele județe ca Neamț, Cluj, Su
ceava șl altele lucrările de Întreți
nere a pajiștilor old n-au început, 
Iar In Harghita, Vrancea, Vilcea, Me
hedinți. Gorj șl Dîmbovița suprafe
țele curățate nu. depășesc o mlo de 
hectare.

Este In Interesul Eecărul crescător 
de animale să participe la întreți
nerea pajiștilor. In toate lucrările de 
gospodărire a ace^lora In scopul spo
ririi șl utilizării judicioase a produc
ției de iarbă. în satele noastre există 
o veche tradiție de a Ieși, cu mic cu 
mare, la curățirea Izlazului — acțiu
ne ce era considerată ca unul dintre 
semnele primăverii. Reînvierea a- 
cestor tradiții, aplicarea tutiiror mă
surilor nocftsare pe întreaga supra
față de pășune este o îndatorire pa
triotică șl o obligație izyorlîă din 
necesitatea de a folosi rațional’ fle
care metru păirnt din pămfntul țărlL

Un rol deosebit revine organelor 
de partid șl agricole, Județene, orga
nizațiilor de partkl șl ronsllLUor popu
lare comunale. In antrenarea largă a 
cetățenilor la îmbunătățirea pajiști
lor. Ia realizarea șl chiar devansarea 
programelor de care depind asigura
rea furajelor șl, pe această bază, 
creșterea efectivelor și a producției 
animaliere.



PARISPREȘEDINTELE ALLENDE
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române in R. D. VietnamMAURICE SCHUMANN*

dintre Chile
coo- 
teh- 
cele

însemnătatea

și țările socialiste

Industriale. Cu acest prilej, î> 
Quoc Tuun, 'directorul întreprinde
rii. a exprimat recunoștința

' ti sprijini

DESPRE

relatare a agenției France Presse cu privire 
vizita tovarășului NicoIae.Ceaușescu în Republica 

Africa Centrala, car® începe astăzi
Baneui cunoaște acea febră pe 

cpre o provoacă iminenta unul 
eveniment. In cazul de 
totirea, intr-o , clcitd o- 

ftetald. a prejcdintclul Consiliu
lui de {stat a! Republicii Soda
lisle România sl a doamnei 
CeauțMcu. — relatează agenția

: mare
1 ' fală. —:YV7ir
Ițț
)
ț
ț*
i
i
V;

France Presse.
Eveniment — deoarece, pentru 

prima oară, un șef^de stat eu
ropean ra face tinerel Republici 
a A/ricii Centrale cinstea unei 
virile oficiale.

Eveniment, de asemenea — 
deoarece Republica Africa Cen
trală va fl prima (ard din Afri
ca neagră pe care o ra virila 
președintele Ceausescu ,

Bangui s-a invesmintaS din a- 
bundentă In culorile roșu, oal- 
ben .ți albastru ale drapelului 
român. Nu a mal rdnias nici un 
singur felinar de pe vreo mare 
arteră a capitalei pe care să nu 
fie arborate cele două drapele —

român și ai (arii cerdrt. Si loto fi 
este de preedeut cd strălucirea 
culorilor nu va depăși pe aceea 
a miilor de glasuri care. io!. la 
ora 17 JO cor ura bun sosit iluș
trilor. vizitatori. De o săptămi- 
nă. corbisbrl. printre care mir 
nistrul de externe. Joseph Polo
lot. șl vicepreședinta Partidului 
Unic (MESANj. doamna Elisa
beth Domitien. s-âu. perindat Ic 
radio pentru a invita De ceiăte-raaio pensns a invita ne ceîă(c-.~i i 
nîi capitalei sJ se dealasese în '
masă la aeroport pentru u face !
d-lui ți d-nei Ceaiiicșcu' o Pri- ’
mire'...fără egal* Ritmurile tre- ț .

I
3

- d-lui ji d-nei Ceausescu o ori-. 
mire'...fără egal* .RUmurile tra- 
dillonr.lc africane au cedat locul 
lu radio folclorului român

Universitatea .Jean Bedel Bo- 
basri" orpanltează o expoziție 
d? c'd'rfi, reviste ji discuri rn- 
nidnejil... Bangui nu uilâ câ va 
avea privilegiu! de a oferi tef-j- 
lui de sta! român prima sa im
presie despre Africa neagră.

5

MOSCOVĂ 15 (Agerpftfâ). — Zta- 
ul „Komsomolsîmla Pravda” publi

că un Interviu acordat de președin
tele RepublIcU Chile, In core Salvn- 
do- Allende trece In revistă realiză
rile economice ț: soctal-polltlce ale 
guvernuiu! Unității Populare.

Președintele Allends relevă nutrea 
.însemnătate a colaborării cu țările so
cialiste. Solidaritatea acestor țări ,— a 
spidre! — aprecierea pc care ele o dau 
victoriei populare din Chile au o 
mare însemnătate pentru noi. Țările 
socialiste ne acordă un mare ajutor, 
ne oferă credite și asistență (chnlcă 
șl aceasta ajuta in obținerea Indepen
denței economice a llcpubllell Chile. 
De aceea, esle lesne de înțeles do- 
rinta noastră de a întări relațiile di
plomatice. economice și culturale cu 
țările socialiste.. Președintele Allende 
a relevat, de asemenea. . că. țara sa 
dorește să albă relații dlplomallce și 
ccmerdale normale cu toate țările 
lumIL •

Vizita delegației 
namentale economice

PARIS 13. — Corespondentul nos
tru, P. Dlacorieicii, transmite: Aflat 
la Paris cu prilejul Itilllnlrii de lucru 
a Comisiei mixte româno-franceza de 
cooperare economică^ șlj|rițlfidl,și 
tehnică, tovarășul Manea Mfiieșeu, 
președintele Coîisiliuiul Economic 
a avut o Întrevedere cii. Maurîe® 
Schumann,' ministrul afacerilor exler- 
■ne al Franței.

în cursul convorbirii au fost abor
date aspwto ale relațiilor bilaterale 
romfino^franceze. care sa dezvoltă In 
mod favorabil, șl s-a f.icut un larg 
schimb de păreri asupra posibilități
lor de extindere in continuare u 
parării șl colaborării economice, 
nice, științifice ș! culturale'intre 
două țări.

HANOI 15 (Agarpres). — Contl- 
nuindu-șl vizita In R.D. Vietnam, de
legația guvernamentală economică 
română, condusă de lovarflșul 
Glieorghc Răduiexcu, membru al,Co
mitatului Executiv, ai Prezidiului 
Permanent .al C.C, al P.C.1L,. vice
președinte nT Consiliului de Miniștri, 
a vizitat, miercuri. oralul și portul 
lîaipliong. Delegația a fost însoțita 
de Le Thanh Nghl, membra al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
color ce Muncesc din Vietnam, vlcat 
prlm-mînlstru al R.D. Vietnam. La 
IlnlphottR. membrii delegație! au 
vizitat fabrica de ciment din locajl- 
tate șl nu luat parte ln un mli!ng 
organizat în cadrul acestei imitați ■

vulul fabricii I pentru sprijinul șl a- 
jutorul oferite de partidul, guvernul 
șl poporal Romănle! lupte! poporu
lui vietnamez: Împotriva agresiunii 
S.U.A., pentru salvarea, hnțîonalfi șl 
construirea socialismului, precum și 
activității de refacere șl dezvoltare 
a fabricii de ciment din Etalphong. 
în cuvîntul de răspuns, tovarășul 
Gheorgho Rfiduiescu a ' reafirmat 
sprijinul acordat de țara noastră 
cauzei drepte a poporului vietnamez 
și a urat oamenilor muncii viețrta- 
mezî noi succese In muncă ’șl'jtfplȘ.

c: ,, rin....

LEIPZIG 15 (Agerprea). — Cores
pondentul nostru. Șt. Dejul transmi
te : în cursul zilei, de 15 martie de-; 
legația guvernamentală a României, 
condtisă do tovarășul Mihai Marines
cu. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care a participat la deschi
derea Tîrgului internațional de la 
Leipzig, a vizitat, in regiunea Knri 
Marx-StadL cunoscuta uzină con
structoare ds mașlnJ-unelte ..l'rltz 
Heckert". ; '

Cu acest urile!, au fost abordnte 
probleme ele colaborării in domeniul 
construcțiilor de mnșlnl-unelte Intre 
întreprinderile similare din cele două

® W. Brandt: Ne dam sea
ma de adeziunea majo
rității populației țârii

! BONN 15 (Agerpre-i). — Luind 
cuvintul in cadrul unei ședinlc u 
fracțiunii parlamentare a P.S.DG. 
cancelarul Willy Brandt a reafirmat 
că guvernul și coaliția guvernamen
tală vor continua lupta pentru rati
ficarea de către Bundestag a trata
telor Încheiate de R.F.G. eu U.R.S.S. 
și tt. P. Polonă, in pofida camoa- 
nlei potrivnice pe care o desfășoară 
opoziția. Guvernul federal — a sulra 
WlUy Braudt — își dă seama că 
politica sa se bucură de sprijinul 
uiajorității populației țării. In pre
zent fiind necesară o largă infor
mare privind -conținutul el Impor- 

. unita Mnbelor;trtrtate.- ’ ■; • • > .
Willy Brandt u salutai declarația 

făcută la Leipzig de' Eflch Ilorieeker. 
prim-secretar al C.C. al Pdj.U.G.. cu 
privire la relațiile dintre R.D.G. șl 
R.F.G.

s. S. Șl POLONIA
ale Europei,,Cu alte cuvinte, ratifi
carea tratatelor semnate la Moscova 
șl, Varțotia constituie cheia planu
lui de destindere io Europa”.

® Pozițiil favorabile ale 
partidelor liberale vest- 
europene

BONN . 15 (Age'rpres).

PLENARA C. C

AL P.C. DIN CHILE
SANTIAGO DE CHILE 15 (Ager

pres). — Iii capitala ehllianâ. au În
căpui miercuri lucrările Pletuțrei 
C.C. al P.C. din Chile, ta care parti
cipă membri ,'șl membrii sup’oanți al 
Comitetului Central, secretarii comi
tetelor regionale ale partidului,

ÎN R. P. CHINEZĂ
' I d

PEKIN 15 — Corespondentul Ager
pres, I. Gfilățeanu, transmite : Dele
gația română, condusă de Gbeorghe 
Pacoste, adjunct al ministrului mi
nator, petrolului șl geologici, care a 
purtat convorbiri șl a semnat proto
colul celei de-a H-a eâsltinl a Co
misie! romăno-chlneze de colaborare 
tehnlco-șUfiițltlcă, in cndhil unei vi
zite de prietenie In R.P. Chlr.oză, a 
părăsit Pekinul miercuri dlmlnaața.r

La aeroport delegația .a fost con
dusă de Si' Ciu-efan. adjunct al mi
nistrului Industriei chimico șl com
bustibilului, șl de alte „persoane ofi
ciale’chineze. A fost* prezent, de cse- 
rnertea. Nlcolae GavrUescu. ombasa- 
dorul României In R. P. Chineză.

Ședința lărgită a C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 15 (Ăgorpres). — La 

' 15 martie, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar s-a reunit Intr-o ședință lărgită, 
prezidată de Jăno’S Kiktar, prim-se- 
crelar ol C.C. ni P.M.S.U. Comitetul 
Central a examinai șl a aprobat In
formarea lu! Zoiiari Komdcsln,' mern- 
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., cu privire la pro
bleme Internationale actuale, apoi, pe 
baza expuneri! iul Beta BlsztaJ, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C., a examinat șl aprobat prin
cipiile fundamentale ale modificări
lor la Constituție.

Referitor la primul punct ds pe 
ordinea de zl. tn comunicatul dat pu
blicității se erată că activitatea de 
politică externă u guvernului ungar 

«șl a partidului este îndreptată neabă
tut spre întărirea ln continuare a u_- 
nRățli mișcării comuniste internațio
nale șl torțelor aniilmperlaliffte. Co
mitetul Central ta cunoștință șl apro
bă Informarea cu privire ln nctlvtta- 
lea delegației de partid șl guve-nn- 
mentaln ungare la ședința de Ia Pra- 
ga a Comitatului Politic Comuilallv

al statelor participante La Tratatul da 
la Varșovia, precum;șl cu privire la 
convorbirile fructuoase ale delega- 

. țlllor de partid șl guvernamentale un
gare cu delegații din R.I). Germană, 
IED. Vietnam, Republlcn Socialistă 
România șl RiP.D. Coreeană. Uri, e- 
venlment de seamă pentru dez.Wj.ia- 
rea prieteniei șl colaborării ungarq- 
sovletlco ii coast,Hule Intllnlrea de la 
Moscova dintre Jănps KâdAr și Leo
nid Brejnev. Se constată cu satisfac-- 
țle că intre Republica Populară Un
gară și Republica Socialistă Romănia 
a avut loc semnarea linul nou tratat 
de prietenie, colaborare șl asistență 
mutuală.

în același'timp. Comitetul Central 
a examinat probleme de principiu re
feritoare ta propunerea do modificări 
ta Constituția LngarleL

Comitelui Centrai propune ca pro
iectul de lege eu privire la .modifică
rile în Constituție să fio pregătit de o 
comisie parlamentară și de Consiliul 
de Miniștri, urmind cn proiectul de 
lege să fie supus spre examinare A- 
dunării de Stat

P’S

GENEVA

Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

___ - CO- . muniții, cu funcții de răspundere In 
economie.________________________ '
'Plenara valdișcțtia medalităUFe le

gato'de sporirea activități! comuniș
tilor In îndeplinirea programului gu
vernamental al Unității Popplnre.

‘ Vor fl examinate. îndeosebi, proble
mele privind dezvoltarea Droducțlel 
l/i, inlraprlnderije, jectonilui socIbI. 
participarea oamenilor muncii la con
ducerea acestora, precum șl îmbu
nătățirea aprovizionării cu mărfuri 
pentru șntlsfacerea nevoilor Interne.

Raportul In plenară a fost prezen
tat de Orlando Millas, membru al 
Comisiei Politice a C.C. al P.C. din 
Chile.

economie. ® Aniversarea unui deceniu de activitate
GENEVA 15 (Agerpres). — Pupi c z " 

avui loe cea de-a 519-a ședință a Comitetului pentru________ _____  _
coincis cu împlinirea a zece ani de la crearea, la 11 marile 1&8L a acestui

ȘEDINȚA
BIROULUI POLITIC

MOSCOVA
După cam s-a mai auanțat, ta 14 martie a

1 a Comitetului pentru dezarmare, care a
BONN . 15 (Agerpres). Liderii 

partidelor liberale din zece țări vert- 
e.tropene. întruniți in toțaUtotco' 
voși-gormană Bedqn-Baden, s-au de-, 
clarat în 'favoarea poliției! guvernu
lui vest-german de normalizare a 
relațiilor eu țările socialiste.

într-o conferință de presă, minis
trul de externe luxemburghez. Gas
ton Thom, președintele,..Internațio
nalei liberale", o declarat că,liberalii 
ve .''.-europeni doresc ir. unanimitate 
continuarea .șl reușita politiei! gu
vernului de la Bonn fată db statele 

’socialiste-, pre-cum șl ratificarea de 
către RundeslaEt a tratatelor semna
te de R.r IJ. a Germaniei cu Uniunea 
Sovietică șl cu Polonia.

organism specializat al Q.N.U. pentru negocierile de dezarmare.
‘Cu acest prilej,' președintele șe

dinței, ambasadorul Poloniei, W. Nar- 
torf, a rotii! o alocuțiune cu privire la 
anlvervKirca Comitetului. In continua
re au luai cuvîntul, In cadrul dezba
terilor aciuatei sestauL șefii 
ți Hor Bulgarie! și Suediei.

Vorbind despre activitatea 
telului în bai zece ani dh la 

"sa. reprezentantul Bulgariei, 
' eStdoriîl ■ K •: 1: n K rirdo' . " ’ \
pentru LmburiAlățlrâa activității Co
mitetului pentru dezarmare. apre-. 
cllrid că operarea unor modificări In 
compoziția, structura șl procedura a- 
cestata trebuie să vizeze „reafirma
rea autorității organului de negocieri 
ln domeniul dezarmării, sT-j iată-1 
rească vltaHtaton. 'să,-! lArgoascfi per- 
«■joctlvete, să accelereze ritmul 'șl e- 
flclența lucrărlkw wilp”.

. în - legătură cu aniversarea Comi
tetului. daiegatui.Suediei, d-na Alvn 
V.yrdal. mlnlștru pentru problemele 
dezarmări! în guvernul, suedez, care

-Trt’lslî 
a participat ta lucrările acostai or
ganism Încă de la crearea sa, a de
clarat : „Deși particip de la început 
la eforturile de dezarmare, nu pot 
manifesta prea mult entuziasm pen- 

■ tra aniversarea de astăzi. Nu putem 
, sa Ignorăm faptul că, ln realitate, 
s-a obținut puțin, că, fn realitate, ln 

. această pcHoădă s-au acurhulat de 
zece ori mal multe armamente”. 
PronurițitMlu-so pentru adoptarea u- 
nor acorduri de încetare a experien
țelor nucleare subterane șl do Inter
zicere a armelor chimice, delegata 
Suediei a declarat,- ln încheiere, că 
începutul celui de-ol doilea deceniu 
de existență a Comitetului trebuie 
mareâl prin eforturi viguroase pentru 
dezarmare. ■ » • . • «

în seara zile! de .14 martie, repre
zentantul special al secretarului ge
nera! al O.ți.U. in Comllei. ambasa
dorul nkka Partlnan. a oferit o re
cepție cri prilejul aniversării n zece 
enl de la crearea Comitetului pentru 
dezarmare.

U

VENEZUELA

RESURSELE NATURALE lașlință de conținutul

PRE-

9
Afganistanului.,

âctlvltatea guvernului .este
k

resa transmit

5

I

I

rbpene! serveștetpăcli șl sow 
Europă.

Ociepka. asupra M- 
!u. șl disciplina

i Suedia la Invitația 
Inga -- comuni',!!!, ă 
cu o delegație a Pnr- 
Semocrat din Suedia.

ipțtriăle 
ie bună vecinătate, pa baza drop-

ECONOMIEI NAȚIONALE!
ÎN FOLOSUL

MOSCOVA 15 (Aaerpres). — La 15 
martie. Leonid Brejnev, secretar ge
nerai al C.C. al P.C.U.S.. l-a primit 
IM primiil ministru ui Afganlstănulul. 
Abilul Zahlr - relatează agenția

delega-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i‘. OucurețU, Piața Seimen, Tel. 176310. I7M.9X Abonamenteie es fac la oftcilfe ooșala sS dltmoru din întreprinderi n insrtutll. Pentru străinătate, atraaatneata prin .ROMPRESALATEUA”, Bucureștii 
Galea Grlvltrt nr. M—«I. P.O.B. — Bob ÎOJI. Tiparal i Combinații! PoliaraBc CASA SCINTEll

* .
OSLO. — în’cadrul unei confe

rințe de presă ținută' în capitate 
Norvegiei. Înaintea reîntoarcerii ln 
(oră. ministrul de externe vest- 
german, Wolter Scheel, și-a expri
mat cohvLngerea că Bundestagul va 
ratifica tratatele încheiate de FLF.G. 
cu Uniunea Sovlelldl sl cu Polonir:,

„Cele doiiă partide nle coaliției gu
vernamentale delln o majoritate In 
parlament. Sîht sigur că Bundesta- 
gul va ratifica atlt tratatele cu 
U.R.SN. și cu Polonia, rit șl acordul 

: cvadripartit privind problemele Ber
linului occidental" — a afirmat Wal
ter ScheeL

© „The Japan Times" : 
„Cheia destinderii în Eu
ropa"

TOKIO 15 (Agerpres). — „Rallfî- 
, earea tratatelor semnate de IL F. a 
Germaniei cu U.R.S.S. și Polonia 
constituie cheia destinderii In Eu
ropa”, apreciază cotidianul ..The Ja
pan Times", annliand. Int--un' arti
col, evoluția situației de pe conti
nent. î

..Fără conferinja pentru securita
tea europeană, arată „Tîie Japan 
Times”, nu exista o perspectivă a 
negocierilor in vederea reducerii 
tortelor armate din cele două părți

■ •

Finlanda va trece la negocieri 
recunoașterii

celor două staie geimaiie
- DECLARA MINISTRUL 

DE EXTERNE KALEVI SORSA
‘HELSINKI 13 (Agerpres). — Ml- 

nlslrul de externe al Finlandei. Ko- 
: lavi Sorsa. a declarat că țara sa’ con

tinuo acțiunile in cadrul !n'jtat!vbl de 
a recunoaște cele două atare ger-

. mane.
Cu prilejul unui dlscurâ rostit In 

fața mentb-itos Asociației prese: In
ternaționale. Sorsa’ șl-a exprimat 
convlngereă cS Finlanda poate fiâ În
ceapă. In cel mai scurt timp posibil, 
negocierile in acest sens cu reprezen- , 
tariți ai UD. Germane și a! R.F. '■*tânji ai IED. Germane și ai It. F. 
Germaniei.

..Considerăm că momentul este o- 
portnn pentru a se realiza progrese 
In această aclitme ți a se trece, ne- 
îniîrztal. Ia o fază de negocieri con- 
erete“ — a conchU mi.nlsl.-u! de ex
terne al Finlanda!

Corni
er sarea 
amba- 

• i-â'r. acclâfa’t 
lira îmbunătățirea activității 

tru dezarmare.

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Bi
roul Politic al C.C. al P.M.U.P. a ho- 
tărit să convoace, ta 27 martie a.c„ 
cea de-a l-o plenară a C. C. al 
P.M.U.P.. (jehSru exămlhareâ princi
palelor proporții, sarcini și probleme 
ale planului cincinal, pină în anul 
IteT).

în aceeași ședință n tpst audiată o 
Informare a ministrului atacărilor In- 

■ terne, Wlcstaw "Odepka. “ asupra si
tuației privind ordinea șl disciplina 
in țară. Biroul Politic n luat, do a- 
semenea, cunoștință de conținutul 
uno! Informări a Secției organizatori
ce a Comitetului Central privind 
desfășurarea campaniei, electorale șl 
a discuțiilor purtate Țn cadrul acea-

reiateozâ . agenția P.A.p

• O DECLARAȚIE A 
ȘEDINTELU1 CALDERA

CARACAS 15 (Agerprea). — Na
ționalizarea în Venezuela a industriei 
gazelor naturale șl adoptarea legii 
rcverslunll petrolului reprezintă pași 
importanți pe calea edificării unei 
economii naționale pe deplin Inde
pendente — a declarat,' -in Congresul 

președintele Venezuela!, 
Rafael Caldera. „Petrolul este prin-
N'ațfonn!, j , 
Rafael GtdderS: 
ci pal a noastră bogăție și tocmai , de 
aceea activitatea guvernului .este 
concentrată asupra valorificării, tn 
interesul național, a resurselor pe
troliere'^ n subliniat șeful statului 
venezuelean. -

Refcrindu-se la denuToțarea de că
tre Venezuela o acordului comercial 
cu S.U.A.. președintele Caldera e 
declarat că țara sa a luat această 
hotă:ire. deoarece acordul respectiv 
prejudicia dezvoltarea ecoDomlel ve- 
neaiateno.

TOKIO 15 (Agerpres). — Recent, 
ta 'J'okto o avut loc o ședință a Con
siliului Permanent al Ligii deputa- 
ț'lor pentru promovarea prieteniei 
Junonla-Coreea’— anunță agenția* 

JA.C.T.C. Cu acest prilej a fost a-

toarce In Japonia șl a permisiunii de 
intrare !n Japonia a tehnlclenflor 
RiP.D. ■ Coreene șl folosirea fonduri
lor Băncii de export ,?î import. Tot
odată, te prevede promovarea schim
burilor de lucrători In domeniul ar-

doptui programul de acțiune In ve- ' tel, sportului șl presei șl tlesfășuni- 
derea promovării șl extinderii reia- rea luptei [wni-u apărarea drepturl- 
țiiior economice, șl culturale dintre lor democratice, naționale ale cetățo- 
Jopoaia șl R.P.D. Coreeană. Progni- nîlor-coreeni din' Japonia.
mul prevede extinderea schimburilor Liga depuutților pentru promova- 
de nersoane dintre cele două. lărL a- rea prieteniei Japonia—Coreea a ce- 
cordarca pertniriunli1 cetățenilor co- rut guvernului Juponez să la măsuri 
reeni din Japonia care vizitează par- concrete pentru dezvoltarea relațiilor 
tea de nord a Coreei de a to rein- cu R.P.D. Coreeană.

MOSCOVĂ 15 (Agerpres). — în 
cadrul contactelor obișnuite dintre 
U.C.I. șl P.C.U.S. — Informează‘agen
ția Taniug — ta Moscova au, a- 
vul loc convorbiri Intre lure Blllcl. 
membru al Biroului Executiv al Pre
zidiului Uniunii Comuniștilor' din 
Iugoslavia, și Konstantin Knfușev, se- 1 
cretar al C.C. al P.C/ILS. S-a tăcut 
un schimb de păreri cu privire la 
unele probleme actuale din.domeniul 
relațiilor internaționale și colabora- j 
ril bilaterale. Totodată. ®-a făcut un

■schimb de Informații In legătură cu, 
activitatea U.C.I. șl P.C.U.S.

Abdul Zahir - relatează agenția 
T.A.S.S. In cursul convorbirii au tbat 
abordate probleme-referitoare fa dez
voltarea șl Irilărirear retațlildr da 
prietenie dintre U.R.S.S. șl Afga
nistan. precum și problemp intertia- 
ționale actuale da Irilcre-s comum

Leonid Brejnev șl Abrlul J Zahir 
și-au exprimat'convingerea câ rela
țiile prietenești de bună vecinătate 
Intre Uniunea Sovietică șl Afganis
tan se vor dezvolta, In continuare, Ln 
Interesul ambelor țări șl popobre. 
. în 'aceeași zi. ta Moscova a aiul 
Ioc o întrevedere Intre înlni.'itrii! so
vietic al afacerilor externe. Andrei 
Gromlko, șl Mohammad Musa Cha- 
vlfc, ministru! afacerilor externe, al Â PdrnnS^lfnFni'i'rif ■■ - ■ '

Ziaral „El Moudjahid" a- 
niltlln c® guvernul francez â’bolfirit _

cu participarea tuturor 
țârilor continentului

MOSCOVA 15. — Corespondentul 
Agarprea. L.. DutfL. transmite.: In
tr-un Interviu acordat co-ospoMienți- 
lor Agenției sovietico de presă ..No- 
vosti“ și ziarului ..Pravda” In Elveția, 
cunoscutul om politic Georges Che
val, președintele Comisiei pehtru afa
cerile externe a Consiliului Național 
(prima Cameră a Pariamenlului), pri-, 
mărul orașului Lausanne, a declarai 
că, in ce privește Ideca convocării 
Conferinței general-europenc pentru 
problemele securității șl colaborării. 
Elveția se situează „po o poziție pozi-

■ livă, bineînțeles cu condiția ca loatc 
țările europene, fără nici un fel de 
discriminare, sa albă posibilitatea de 
a participa U această conferință". 
„După părerea noastră, s conlinuai 
primarul orașului Lausanne, țările 
neutre trebuie să manifeste o mal 
mare'dorință în o contribui ia con
vocarea acestei conferințe, la succe
sul șl eficiența el... O asemenea con- 
furință poate fl Încununată de succes 
numai cu condiția recunoașterii prin
cipiului coexistenței pașnice a țărilor 
cu sisteme economice șl politice deo- 
seblta. Una dintre condițiile succesu
lui o constituie garanția pentru rie- 
eartf țară participantă o deplinei li
bertăți, de a dispune de soarta sa. 
precum ți a suveranității depline pen
tru flecare țară", tn încheiere. Chevol 
a spus : „întărirea relațiilor politice, 
economice ți culturale intre țările eu 
sisteme sociale diferite poate duce la 
destindere, cn sl la apropierea dintre 
diferite poziții”.

Csu En-lcn, premle™' consulu
lui de Slat al Ft P. Chineze. îm
preună" cu alți conducători chinezi, a 
avui o întrevedere eu Carlas Alta
mirano. serrelar general al Partidu
lui Socialist clin Clitic, care se află in 
vizită la PeSsin Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire cordială, prie
tenească —; informează agenția China

' Nouă.. ’ -

Ședința Comitetului de 
coordonare 
celei de-a 60-a

; pentru sărbătorirea 
___ ____ _ aniversări a zilei de 
naștere a președintelui Tito a avut 
lec la .Belgrad. Pornind do la nu
meroasele initiative nie colectivelor 
de muncă șl nle organizațiilor .wcial- 
poliUcc. comitetul b hoiărlt ca Uniu
nea Socialistă1 a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia sfi Dropună Adunării 
Federale ca președintelui Tlto să i se 
confere, pentru a doua oară. Ordinul 
„Erou naționaîr. Cu nrilcjul zilei de 
naștere a președintelui Tl"o va avt^i 
loc-o; ședlniS festivă comună a orga
nelor reprezentative si a organelor 
socinl-polltlee la nivelul federației.

Reforma agrară în Peru. 
i_n încheierea primei etape a proce- 
șuîul de refo-mă agrară. în 1973. in 
Peru va fl desființai sistemul lati
fundiar. exproprllhdu-se. cu acest 
prilej, etrea ăOncțODf) de hectare.— 
a declnrat mfnldrul peruan al aizri- 
ctilluj-lL., Enrlțjite Vnldes. Reforma 
agrară, a sous Valdes, fși propune 
creșterea producției, si a productivi
tății In 0gr!cultură. ridicarea condi
țiilor de yintă mnteî-lală sl spirituală 
a țăranilor, sl -înlăturarea dlsoarită- 
Ulor existente Ia sate intre diferitele 
grunurl sociale.

Delegația P.S.U.G., TOadu<3 
Harry Tlsch, membru supleant al 

■oului Politic al CC. al P.S.U.G.. 
c șo jufJA Ir 
fțlduiiți do sl 
.ti 6 ihlilnlre

Soda l-t

de
Bit
CB!
Pa 
avi
.tldUlLw -ț-TSTB—
In discuțiile purtate, părțile au rele
vai, că stabilirea de relații 
șr ,-.-v
tuiui Internațional. Intro toate statele 
eu 
tn

Primul niinistni al 
publici! Singapore,
Yew, n primit delegația guverna
mentală de prietenie a R.P.D. Co
reene, condusă do Kim Ryon Thek. 
ministru îadjunct al afacerilor exter
ne. care țsc află în‘.r-o vizllfl in d- 
ceastă țară. Cu acssl prilej-, sefu) de
legației coreei 
iul ‘ '....
son

a rnmlnal nremleru- 
Lce Kuan Yew o scrisoare per
ii ă din partea Iul Kltn Ir Sen. se

cretar general al C.C. al Partidului 
Mundi 'din Coreea, președintele C0- 
btaeiulul de Miniștri al R.P.D. Co
reene — Informează agenția A.C.T.C.

La invitația guvernului 
sovietic, ministru al
Norvegiei? Trygve Brattell. va face o 
virilă oficială In Uniunea Sovietică. 
Ia Ipceputui lunii noiembrie 1&72. a- 
nunțâ agenția T.A.S.S.

AmbaiMoruJ Romanței in Ja
ponia, Iosif Gheorghiu, a vorbii 
miercuri in fata majnbrUor Clu
bului Rotary ..Tokyo Hancda" 
despre ‘dezvoltarea - economică 
a firii • noastre; politice ei ex- 
teniS fiu-nele- aspecte ale rala- 
țMor romăno-japoneza. Printre 
membrii clubului, prezent! s-au 
aflat președinți ai unor compa- 
nit 'inritfrtriate,. comerciale, ban
care fi‘.de asigurări. .Expunerea 
fi filmul „llealitărl ale econo
miei rdmincțli-, prezentat e- 
pol arlitenleU au fost urmărite 
cu muli Interes, iulllnlrea deș- 
fâțurir.jiu-se. intr-p atmosferă 

rdȘatjf. . A\ ‘V',-; >■■■ ■■ 
if . *

Televiziunea ungară a trans 
rnls marii seara, in premieră pe 
(ară, -filmul' artistic ..Ce mult 
te.-am iubit". ' realizat depâ fo-. 
mariul cunoteufulnr scriitor ro
mân Zaliarla ' Slaven. Filmul a 
fost realizat de televiziuneo un
gară (diipâ un scenariu adaptat 
pentru „ (cleririune de Semsal 
Jenă. '’’sub conducerea art.irticâ 
a regizorului Bozo Lastlo.

suspendarea plății alocațiilor fami
liale destinate muncitorilor algerjeni 
care-lucrează Iii Franța, dar Iri au 
reședința In Algeria. Cotidianul'men
ționat apreciază că această bolflrire 
a autorităților franceze nu esle de 
natură sfi contribuie la’ normalizarea 
relațiilor dintre cele două țari.

Cosmos-478" - un nou M"
It artificial al Pămlntulul'a fort 

lansat In Uniunea Sovietică. Apara- 
tajul științific. Instalat la bordul Iul. 
este destinat continuării cercetărilor 
in spațiul cosmic.

Acordul cu privire la 
schimburile de mărfuri și 
plățile între R.P. Chineza și 
R. P. Ungara p® 1973

-âz,fost-
■ genția Chii 
nulul Ft P 
semnai 
nistrului comerțul!

. numele guvernului 
■Tordal Jenă. adjunct al ministrului 
comerțului exterior. înaintea semnă
rii. delegația ungarii a fost primită 
de vlcopremlerul Consiliului de Stat 
al It‘ P. Chineze.LI Sten-nlen.

semnat la Pekin, anunță a- 
~ ’ i Nonă. In numele guvor- 

Chlndzo. acordul a fost 
le Lâ Clan, adjunct ăl ml- 

f ' ‘’’“ȚSe.xterior. iar în 
ft P. Ungare, do

afirma acțiunea revendicativă
s-n desfășurat cu succes, narticlna- 
rea fiind de 80 ln sută. -

Convorbirile dintre șefii 
do stat ai Republicii ârabe 
Egipt, Siriei și Libiei - $rUe 
care tac, parte din-Confederația Re
publici 1 or Ar aba — des f âșur a t e t! m p 
de trei zile in capitala egipteană, s-au 
închclaL Citind surse bine Informate 
—, reuniunea desfă^urindu-ie cu ușile 
Închise — agenția Reuter afirmă că 
cei trei șefi de stal au ajunis ta un 
acord privind politica față de criza 
din Orientul Apropiat.

Ceremonia schimbării in
strumentelor de ratificare a 
acordului de retrocedare a 
Okinaweia avut loc miercur| 13 
reședința oficială a premierului Sato. 
Forțele progresiste din Japonia, gru
pate In Jurul partidelor comunist și 

'soctalisL, dezaprobă prevederile acor
dului șl condițiile In care urmează să 
aiba loc retrocedarea. Circa o sută de 
mil ds? persoane 011 participat miercuri 
la mari mitinguri șl demonstrații or
ganizate la Tokio șl ln provincie pen
tru .a protesta împotriva acorduluL

Convorbiri sovieto-cona- 
dîOnC. N-A” Tihonov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, al 
U.R.S.S., care se află. In fruntea unei 
delegații Darlamentare sovietice, in 
Canada, a fost primit de primul mi
nistru. Pietre Trudeau cu care a avut 
o convorbire privind situația interna- 
tfiri — relatează agenție TiĂ'.S.S.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale 

bulgare in R.S Cehoslovacă
, ..'./""r-j îh’in'

PRAGA 15 (Agerpres). — în ca
dru! vizite! pe care o face in RJS. 
Cehoslovacă, delegația de partid șl 
guvernamentală a Republicii Popu
lare Bulgaria. In frunte cu Todor 
Jivkov, prlm-sceretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stal, a sosit miercuri 1a Braltatavn. 
Oaspeții bulgari e-au intllnlt cu 
Srlmul secretar, ai C.C. al P.C. din 

lovăcia. Jozef i..cmr!, cu președin
tele Consiliului Național .Slovac, 
Ondrej Klokoc, șl cu președintele 
guvernului R. S. Slovace, Peter 
Colotka. •

C.C al P.C. din Slovacia, Consl- 
J!ul Național Slovac și guvernul ILS. 
Slovace au oferit un prinz în cinstea 
delegației de partid și guvernatoen 
tale bulgare.

0 DECLARAȚIE A M.A.E.
AL R.D. VIETNAM

0 gievâ generala de jlK,s
ore. in sprijinul cererii de a ie pro- 

(c«ta, ta o radicală îmbunătățire a 
^condițiilor de viață, a fost orcani-

zată de sindicatele uruounyen’e. Pur-
, ta tori de.cuvlnt ul Convenției națio- „ _________ r..........-
oale a muncitorilor — una dintre țlonală sl relațiile dlnțre_ce!e două 
brtnridalele centrale sindicale — au

HANOI 15 (AgorpreaJ. -s Ministe
rul Afacerilor Externe ol ELD. Viet
nam a dat publicității o declarație în 
legătură cu intensificarea, de către 
S.U.A. a războlfilu! din Laos, men- 
țlonlnd raidurile avtațiel americane 
asupra teritoriului laoțian șl încercă
rile Administrației Statelor Unite de 
o folosi In această țară trupe tallon- 
deze ca rezerve strategice. ■_

• Guvornul R.D. Vietnam protestea
ză cu holărlre Împotriva acestor ac
țiuni,'se-arată In declarație, subli- 
nlltadu-se că Statele Unite trebuie »î 
Înceteze Intervenita șl agresiunea ln 
Laos șL înainte de toate, să pună 
capăt, fără condiții, bombardamente
lor. ca părțile Interesate din Laps șâ 
poată reglementa problema laoțlană 
pe baza ărordurilor de ta Geneva din 
lD32 și a situației existente ln pre
zent In Laos.
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