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VIZITÂ
CONSt

PREȘEDINTELUI
UULUI DE STAT,

NICOLAE CEAUȘESCU,
^ PUBLICA AFRICA CENTRALĂ 
^Sosirea la Bangui s-a desfășurat sub auspiciile sentimentelor

de prietenie și stimă reciprocă, ale dorinței

de dezvoltare a colaborării
belșugate șl fericite — sprijină eu 
hotărîre lupta tinerelor națiuni 
pentru apărarea șl consolidarea su
veranității lor naționale".

în acest context, cunosc o dez
voltare contlnufl- pe diferite pla
nuri, relațiile româno-centrafrica- 
ne. Cooperarea economică se desfă
șoară în mod pozitiv, în bata acor
dului de cooperare economică șl 
tehnică șl a acordului comercial, 
încheiate în 1098, o contribuție im
portanta în această direcție adu- 
cind-o Comisia mixta romflno-cen-- 
trafrlcană. Există poslbllltați largi 
de lărgire a acestei cooperări în do
menii ca cel minier, geologic, e- 
nergetlc, metalurgic, al materiale
lor. de construcții,. Industriei fam- 
nulul.. agriculturii. Vizi fa k - între
prinsă In 1970 în țara noastră de 
președintele Bokassa, convorbirile 
purtat- cu acest prilej cu președin
tele Ceaușescu au constituit un a- 
port Important fa vederea Impul
sionării legăturilor ' dintre cele 
două țări. Este neîndoios că actua
la vizită a președintelui român va 

. deschide noi și largi perspective co
laborării reciproce, In Interesul 
ambelor țări, în Interesul cauzei 
păcii și cooperării Internaționale.

„De la Alger la Bangui este o 
distanță de 4 200 de kilometri, pe 
care avionul o parcurge In 7 ore de 
zbor. Dacă po țărmul Medltaranel 
vremea amintea în aceasta parte a 
anului de o primăvară frumoasă de 
,pe meleagurile noastre, la Bangui 
— oraș situat la numai 4 grade le 
Ecuator — condițiile climaterice 
slut cele ale unei veri toride. Ter- 
....__ LJ 13
grade la umbră. Plnă aici,Ta Ban
gui, avionul a survolat vastul 
deșert saharian, o parte a Li
biei, Ciadului, Nlgerdul și Ca
merunului. Telegramele trimise 
de la bordul avionului prezi
dențial de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu conducătorilor 
acestor țări constituie o reflectare a 
bunelor relații dintre România și 
statele respective.

Decorul luxuriant al capitalei 
ccntrafrlcanc șt-a îmbogățit, In a- 
ceasta zl a sosirii oaspeților dragi 
din România,, 'veșmintele sale po
licrome, în care predomină verdele 
crud al vegetației ecuatoriale, cu 
gama celor trei culori — roșu, 
galben și albastru — ale drapelu
lui nostru de stat; alături de care 
flutură drapelul țării gazdă. Și to
tuși, strălucirea culorilor specifice 
zonei ecuatoriale parcă i.u întrece 
exuberanța populației capitalei, 
care. încă cu eîtava ore înainte de 
sosirea solilor poporului român, 
îș’i manifesta spontan bucuria, 
cîntînd șl danslnd.

16 martie, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
lista Românta, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit Intr-o vizita ofi
cială de stat in Republica Africa 
Centrală, rftspimzlnd invitației 
președintelui acestei țări, genera
lul de armata Jean Bedel Bokassa.

Bangui, capitala Republici! Afri
ca Centrală, trăiește febră unul 
eveniment apreciat aici ca . unul 
dintre cele mai memorabile din Is
toria acestui tîhftr stat, care șl-a 
cîștlgat Independența în urmâ cu 
zece ani prin lupta Întregului 
popor. S-au făcut pregătiri de o 

. amploare fără precedent în ve
derea întâmpinării oaspeților din 

prima oară cînd șeful unul stat al 
continentului european face o vizi
tă oficială fa aceasta țarii.

Republica Africa Centrală, cea 
de-a doua etapă a vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu Intr-un șir 
de stata africane, este, totodată, 
prima țară din însăși, faima Africii, 
cuprinsă în Itinerarul acestei 
vizite. Asistam la un. moment po
litic de o deosebita însemnătate In 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
șl colaborare intre două țări șl po
poare pe care le despart distanțe 
de ml! de kilometri, dor pe care le 
apropie sentimentale de stimă șl 
respect ce le nutresc unul față de 
altul, aspirațiile spre progres, 
pace și bunăstare. Poporul român 
â urmărit șl urmărește cu caldă 
simpatie și solidaritate Internațio- 
nalistâ eforturile poporului con- Buu toic uic uiloj ¥uij _ xvi.
traWcan, ca șLale celor alta po- mt)rnelrul nrntft țn curKui zile! 38
poare ale Africii, pentru con- - - --- -- - - - -
solldnrea Independenței naționale, 
pentru desprinderea din orbita 
subdezvoltării șl pentru construi
rea unei baze economice proprii

" puternice- Măsurile Întreprinse de 
't/herele state africane în vederea 
recuperării resurselor naționale, 
acaparata ș! jefuite, timp de atlțla 
ani, de colonialiști, se bucură de 
sprijinul larg ni poporului nostru, 
după cum resimțim o profundă 
satisfacție față de rolul crescînd 
pe care-1 Joacă pe arena mondială 
acesta state, faTluența lor lot mal 
largă în dezbaterea și soluționa
rea problematicii politice, socia
le.- economice; a zilelor noastre.

Dînd expresie acestor sentimente 
ale poporului român,’ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta recent : 
„Virila noastră fa Africa este o vi
zita de pace șl prietenie: vom duce 
cu noi In aceste țări mesajul de so

lidaritate al întregului nostru po
por care — consacrindu-și forțele 
edificării unei orihdulri sociale noi, 
dezvoltării economiei-,științei, cui- ‘ 
turll, făuririi unei vieți cit mal îm-

prezintă apoi persoanele oficiale 
române care-1 însoțesc : Ion Pa
lan, Corn el Iu Mftnescu, Bujor Al- 
rnășan. Este de față ambasadorul 
României la Bangui, Gheorghe 
Popescu.

Un grup de. tinere fele oferă oas
peților români splendide buchete 
de flori.

Cel doi președinți urcă pe un 
podium de onoare, după care tari
fara militară Intonează imnurile 
de stat ale României șl Republicii 
Africa Centrală.

Președintele Jean Bedel Bokassa 
prezintă apo! tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pe membrii guvernului : 
Auguste M’Bongo, njjnlstrul lu
crărilor,.iipublice, ^locuințelor șl . 
transporturilor rutfere, Joseph 
Pqtolot, ministrul afacerilor exter- j-~I « 4 II C? 2=»»:» ; w* îcrihm ill '
apelor, pădurilor 
Francois Gon, ministru delegat la

ne. Christian Spmbodey, ministrul
" șl minelor,

Președinție, însărcinat cu Indus
tria și comerțul, Jean-Louls Pslm- 
hls, ministru delegat la Președin
ție, însărcinat cu problemele afa
cerilor interne, Jean Amity șl 
Hcnri-Paul Boundio, miniștri la 
Președinție, Fidele Bakiy, ministru 
la Președinție, însăreînnt cu planul 
șl cooperarea Internațională. Louîs 
Aiazoulo, ministru delegat la Pre
ședinție, însârelnat.cu agricultura 
șl zootehnia. Andrel-Dleudonne 
Magale, ministrul sănătăți! publi
ce și afacerilor sociale, Derand- 
Enoch Lakoue; ministrul finanțe- 

• lor, Clement Ngal-Voueto, minis
tru, Antoine Goalo, ministrul 
transporturilor șl telecomunicații
lor, Jean-Marlc Wallot, ministru, 
Louls-Pierre Gamba, ministrul 

■ j ustițî ei ; - An dlrei-? * Zanlfe-Touam- 
bona, ministrul energiei, și alte 
personalități.

(Continuare în pag. a Il-a)

j
Republicii Africa Centrală la Bucu
rești.

Au fost prezențl șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bangui.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Africa Centrală.

în timpul recepției; care s-a des- 
filșurat Intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, fanfara șl ansambluri 
folclorice au prezentat un program 
muzical-coregraflc.

Cel doi șefi de stat au rostit toas
turi fa care au relevat bunele re
lații existente" între cele două țări, 
terenul fertil pe care ele se desfă
șoară — principiile respectării In-

Recepție în onoarea 
oaspeților români

Seara, președintele Republicii A- 
frica Centrală, generatei de armată 
Jean Bedel Bokassa șl doamna 
Cholerine Bokassa au oferit o re
cepție oficiata In onoarea președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Recepția s-a desfășurat ta grădi
nile Pătatului guvernamental din 
Bangui, luminate feeric.

La recepție au participat Ion 
Pățan, Cornellu Mănescu, Bujor 
Almflșan, Gheorghe Popescu, am
basadorul României la. Bangui, șl 

care Însoțesc pe conducătorul sta- _ „
tulul in vizita sa.

Au 'participat, de .asemenea. Au- _ _  ____ __ ___
guste M’Bongo, ministrul lucrărilor, cătOTuîul"”statului român pentru 
publice, locuințelor șl transporturi- - -
lor rutiere, Ange Patasse, ministru 
de stat lh Președinția Republicii, 
Joseph Pplolot, ministrul afacerilor 
externe. Albert Sato, ambasadorul

țll fa drepturi și avantajului re
ciproc. De asemenea, el au subliniat 
importanța Istorico a vizitei condu-

dezvoltarea in continuare a rapor
turilor româno-centrafrlcane, pe 
multiple planuri. In folosul celor 
două țări, al cauzei păcii, colaboră
rii și progresului în întreaga lume.

CELE DOUĂ PĂRȚI APRECIAZĂ CĂ VIZITA Șl CONVORBIRILE ROMĂNO-ALGERIENE 
CONSTITUIE UN PAS FOARTE IMPORTANT PE CALEA CONSOLIDĂRII RAPORTURILOR 
DE PRIETENIE Șl COLABORARE DINTRE ROMANIA Șl ALGERIA, PRECUM Șl 0 NOUA 
CONTRIBUȚIE LA ÎNTĂRIREA COOPERĂRII INTERNAȚIONALE Șl A PĂCII MONDIALE
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Joi dimineața, la Palatul Po
porului din „ . 
Ceaușescu, secretar general ol 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, șl 
Houarl Boumedifrne, președintele 
Consiliului Revoluției, președinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratice șl 
Populare, au semnat declarația co
mună româno-algerlană.

La ceremonia semnării au fost 
de față Elena Ceaușescu, precum 
și Ion Pățan, membru al ~ 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul c___
Iul exterior,- Cornellu 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Bujor Almâ-

Alger, Nicolae

C. C. al

corner țu- 
Mânescu,

șan, membru al C.C. nJ P.C.R., mi
nistrul minelor, petrolului șl geolo
giei, Ștefan Mihal, ambasadorul 
României la Alger, precum șl alte 
persoane ofldale caro l-au însoțit 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
vizită oficială efectuată în Algeria.

Au fost prezențl Kaid Ahmed, 
membru al Consiliului Revoluției, 
responsabilul aparatului de partid 
al Frontului de Elibera.ro Națlonn- 
lă, Abdelaziz Boutefllka, membru 
al Consiliului Revoluției, ministrul 
afacerilor externe, Cherif Belka- 
cem, membru al Consiliului Revo
luției, ministru de stat, Tavebl băr
bi, membru ol Consiliului Revolu
ției, ministrul agriculturii și re
formei agrare. Rabah Bifat, mi
nistru de stat însărcinat cu trans-

i

porturile, Belaid Abdessalem, mi
nistrul energiei și Industriei, La- 
yachi Yaker, ministrul comerțului, 
Mohammed Ben-Yahia, mfaLstrul 
învățământului superior și cercetă
rii științifice, Boualem Benhamou- 
da, ministrul Justiției, Abdelkăder 
Zalbek, ministrul lucrărilor publi
ce și construcțiilor, Abdallah Fa
dei, ministrul tineretului șl sportu
lui, Abdelaziz Maaoui, ministrul 
turismului, Mouloud Kasscm, mi
nistrul cultelor, Larbi Demnghfa- 
trous, ambasadorul Algeriei la 
București, prefectul Algerului, alte 
persoane oficiale, ofițeri superiori 
ai armatei de eliberare națională.

După semnarea declarației co
mune, cel doi președinți s-au Tm- 
brăfișat cu căldură.

Eț

între 11 și 10 martie 1972, 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu ■ tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat o vizită ofi
cială în Algeria, la invitația Iul 
Houarl Boumedlăne, președintele 
Consiliului Revoluției, președinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratico șl 
Populare.

în cursul șederii sale în Algeria, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste, România, ș! personalită
țile care. 11 Însoțesc au vizitat com
plexe Industriale, Instituții de fn- 
vâ fam Ini șl cultură din orașele Al- , 
ger, Constantine, Sklkda șl I-Iossi- 
Messaoud, luînd cunoștință cu 
mult interes și admirație de suc
cesele obținute de poporul alge- 
rlan, prin hărnicia și talentul său, 
In construcția economică și socială 
a patriei — expresie elocventa a

capacității salo de a-șl făuri, In Ahmed, membru al Consiliului Re- 
mod liber, o viață de bunăstare voluțiel, responsabil al aparatului 
și fericire; .... ..<

Inalțll oaspeți român! s-au bucu
rat pretutindeni de o primire căl
duroasă, mărturie a sentimentelor 
de prietenie care animă cele două 
țări șl popoare.

Secretarul general al Partidului
Comunist
Consiliului de Stat nl Republicii
Socialiste

Frontului de Eliberare Națională, 
Abdelaziz Boutefllka, membru nl 
Consiliului Revoluției, ministrul 
afacerilor externe, Larbi Tayebl, 
membru al Consiliului Revoluției, 
ministrul agriculturii șl reformei 
agrare, Rabuh Bifat, ministru! de 
stat însărcinat cu transporturile, 
Belaid Abdessalem, ministrul ener
giei "șl Industriei, Laynchl Yaker, 
ministrul comerțului. Small Ham- 
danl, secretar general adjunct la 
președinție, Larbi Demaghlatrous, 
ambasadorul Republicii Algeriene 

Populare, Houarl Boumedtane, au Democratice șt Populare în Romă. 
. Drlss, consilier la

președinție, Abdelhamid AdJalI, 
.J afacerilor politice în

Ministerul Afacerilor Externe, Nn- 
cereddlne Haffad, șef a.l. aldlvizlel 
pentru țările socialiste din Minis
terul Afacerilor-Externe.

Convorbirile, care s-au desfășu
rat. într-o atmosferă de sinceră 
prietenie șl înțelegere reciprocă, au 
prilejuit un schimb de păreri apro
fundat asupra stadiului actual și 
perspectivelor do dezvoltare așreln- 
țlllor bilaterale,, precum si asupra 
problemelor Internaționale șl, în 
mod deosebit, asupra chestiunilor 
de interes comun. :

în cursul convorbirilor, cel doi' 
președinți au procedat, de aseme
nea, la o Informare reciprocă asu
pra dezvoltării economice, sociale 
șl culturale a celor două țări.

Partea română se bucură de rea
lizările remarcabile ale poporului 
nigerian prieten, sub conducerea 
Frontului de Eliberare Națională, 
pe calea construcției socialiste, în 
recuperarea șl valorificarea resur
selor șl bogățiilor naționale, în în
făptuirea revoluției agrare, în dez
voltarea învățămintulul șl culturlL 
Aceste .succese întrunesc simpatia 
și înalta apreciere a poporului 
român.

■ Partea algeriană s® bucură de 
succesele Importante obținute de

Român, președintele

Romflnla, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Consi
liului Revoluției, președinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratice și 

avut convorbiri la care au parti
cipat : ___

— din partea română : Ion Pă- director al 
țan, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Cornellu Mănescu, mem
bru a! Comitetului Ccntral .al Par
tidului Comunist Român, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Almășan, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist. Român, mi
nistrul minelor, petrolului și geo
logiei, Ștefan Mihal, ambasadorul 
Republicii Sochillste Romflnla în 
Algeria, Gheorghe Oprea, membru 
supleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
silier al președintelui Consiliului de 
Stal, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prlm- 
adjunct al șefului secției Intemn- 
țlonole a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Con
stantin Mltaa, membru supleant al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, consilier ai’ pre
ședintelui Consiliului de Stat, Va- 
sile Rfluță, adjunct nl . ministru
lui comerțului exterior, Erailkm 
Manciur, director In Ministerul 
Afacerilor Externe, Sergiu Colac, 
director-a. 1. In Ministerul Aface
rilor Externe, Florian Stoica, direc
tor general adjunct In Ministerul 
Comerțului Exterior.

din partea algeriană : Kald (Continuare in pag, o Hl-a)

Aeroportul Internațional M’Poko, 
recent construit Ora 17,30 — ora 
locală, 18,30 — ora Bucureștlulul. 
La orizont se zărește aeronava 
prezidențială, ,1a bordul căreia se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu 
$1 persoanele care II ’nsoțesc. A- 
vloniil aterizează Tri fața clădirii 
aerogării, împodobită cu steagu
rile celor două țări. încadrate de 
urările In limba română „Bine 
ați venit In Republica Africa 
Centrală !“, „Trăiască președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu 1“, „Femeile centrafrl- 
cane urează bun venit doamnei 
Elena Ceaușescu I*. Miile de lo
cuitori aflațl în incinta aeroportu
lui Izbucnesc In urale.

Președintele Republicii Africa 
Centrală, Jean BedeJ Bokassa. șl 
Chatcrine Bokassa se apropie de 
scara avionului.

în momentul cînd președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa

&/i României socialiste 
aclamați de o mulțime entuziastă

Elena Ceaușescu îți toc apariția 
în ușa avionului, garda- de onoare, 
In ținuta do paradă, prezintă ar
mele, iar fanfara intonează un tra
dițional marș de InUmplnare. Ră
sună salve de artilerie. “

O mulțime entuziastă, animată 
de sentimente-de stimă ș! prețuire 
pentru conducătorul Românie! so
cialista, pentru țara noastră, pe 
care o simt alături de preocupă
rile lor. ovaționează cu însuflețire, 
scandează într-o Impresionantă at
mosferă’ „Ceaușescu o-ye“, „Bokns.sa 
o-ye“ (Trăiască Ceaușescu,; ■ Tră
iască Bokasșa).

-Ce! doi șefi de. sta* ișl string 
mîlnlle, se îmbrățișează cu căl
dură. Este .o reîntllnire pe pămîn- 
tul centrafrican, In aceeași atmo
sferă sărbătorească, asemănătoare 
celei cu care România a Însoțit 
pe conducătorul poporului din 
inima continentului african. în 
vizita sa in țara noastră,

Președintele ■ Nicolae Ceaușescu Imagine do la solemnitatea somnârii Declarației comune

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit pe 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt
Președintele Consiliului de Mi- tențlar al Republicii Arabe Egipt, 

nlștrl al Republicii Socialiste Osman Assal.
Romflnla, Ion Gheorghe Maurer, a . Pflmlre care s-a desfășurat 

, i , , . Intr-o atmosferă de cordialitate, &primit Joi după-amlază în vizită Pelru BlIrlncll. ndJu;cl
protocolară de prezentare pe am- al ministrului afacerilor externe, 
basndorul extraordinar șl plenlpo- (Agerproi)

Elibera.ro
%25e2%2580%259eBokns.sa
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NICOL A E CEAUȘESCU,
AFRICA CENTRALA

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

1BQĂU

Șantiere 
ale tineretului

Elevii noului lăcaș de Invățfimlnt gLnea străzilor din Ploiești au în- 
beneficlază do 24 s-SH.de clasă, două 
atellerc-școală. laboratoare șl nu
meroase alte dotări moderne nece
sare desfășurării In condiții optime 
a procesului de Instruire și educa
ția.

i ■’ t’’

SUCEAVA'

Slnt prezentați apoi șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Ban
gui în continuarea ceremoniei, cei 
doi președinți trec In revistă bata
lionul de onoare alcătuit din unități 
reprezenlînd toate genurile de. 
arme ; șeful statului român salută 
drapelul de stat al Republicii Afri
ca Centrală.

Răspunzînd uralelor rare 
nu anal contenesc, președintele 
Nicotae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se îndreaptă, împreună 
cu gazdele, spre mulțime. Slnt aici 
delegații ale colectivelor de mun
citori din zed șl zeci de întreprin
deri, un mare număr de locuitori 
ai orașului. Potrivit unor obiceiuri 
străvechi, el InHmpInă cu bucurie

pe oaspeții de onoare dansînd și 
cîntlnd In splendidele ritmuri afri
cane, îmbrăcat! în costume pito
rești. Sunetele sized flee ale tam- 
tamurllor se împletesc cu crfmpeie, 
de melodii populare românești. Slnt 
momente emoționante. înconjurat 
cu căldură de. o masă compactă de 
oameni care aclamă și salută cu ste- 
gulețe românești șl ale Afridi Cen
trale, tovarășul Nicolne Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu string 
nenumărate mllnl care se întind 
spre el cu prietenie, se fotografiază 
alături de cciflțenl, împreună cu ge
neralul Jean Bedel Bokassa și 
Cholerine Bokossu.

în aceeași atmosferă sărbătoreas
că, cel doi președinți se îndreaptă 
spre salonul de onoare, unde se în
trețin cu cordiali late prietenească.

„Sintem mîndri și fericiți 
de a-l avea ca oaspete

dumn ea voastră. Dorim ca stimatul cunoaștem, totodată, ca un prieten 
președinte Nlcolae Ceaușescu, per
sonalitate dinamică, a vieții inter
naționale, cunoscut ca un promotor ’ 
neabătut al ideilor păcii șl colabo
rării, ca un susținător ferm ai lup
tei popoarelor pentru independență, 
suveranitate și demnitate națională
— să ®c simtă In noi tot ntît de 
bine cît s-a simțit șl președintele 
Bokaxsa în timpul vizitei sale în 
RomAnla. Este un moment sărbăto
resc în relațiile prietenești dintre 
cele două state șl noua rundă de 
convorbiri dintre președinții lor Ie 
va da — sîntem siguri de aceasta
— un impuls șl mal viguros*. La 
rindul său, Christian Sombodey, mi
nistrul apelor. pădurilor șl minelor, 
declara : „Salutăm din toată Inima 
vizita președintelui Nlcolae 
Ceaușescu, om politic luminat șl 
înțelept al României socialiste, per
sonalitate proeminentă a vieții In
ternaționale, a cărui activitate pusă 
în slujba poporului român și a 
intereselor păcii, progresului so
cial și colaborării Internaționale, 
se bucură do stima și prețuirea 
întregii lumi progresiste. Noi il

al țării noastre, personîfîclnd o 
țară, România, care întotdeauna a 
fost alături de popoarele șl statele 
care luptă pentru libertatea lor 
noțlonală și socială,- pentru Inde
pendență și suveranitate, pentru 
realizarea unei economii proprii, 
Independente. în persoana sa sa
lutăm. de asemenea, poporul ro
mân, care s-a dovedit în toate 
momentele relațiilor dintre țările 
noastre un prieten apropiat. Intre 
Republica Africa Centrală șl 
România s-au statornicit, în ulti
mii nnl, strtnsa relații politice ș! 
de cooperare economică, în con
textul cărora aș aminti recentele 
lucrări fructuoase ale Comisiei 
mixte guvernamentale. Fără în
doială. convorbirile care vor avea 
loc intre președintele Jean Bedel 
Bokassa șl șeful .statalul român, 
Nlcolae Ceaușescu, vor promova 
pe mai departe relațiile dintre Re
publica Africa Centrală și Repu
blica Socialistă România, în a- 
celaș! spirit de bună înțelegere și 
respect reciproc, care caracteri
zează legăturile noastre".

într-o mașină deschisă, președin
tele Nicolne Ceaușescu și președin
tele Jean Bedel Bokassa se îndreap
tă spre oraș, de-a lungul unul drum 
înțesat de zeri de mii de oameni. 
Sîntem martorii unei adevărate ex
plozii de bucurie. Asistăm la mnnl- 
festațll de neuitat, pline de culoa
re și fantezie. Se succed urări de 
bun venit pînă în Inima orașului, 
de-a lungul bulevardelor Boganda 
și Bokassa, împodobite cu ghir
lande de lumini strălucitoare, cu 
portretele celor doi șefi de stat șl al 
tovarășe! Elena Ceaușescu, cu stea
gurile îngemănate ale celor două 
țări prietene.

Ad. tn apropierea EcuntoruJuI, 
se înserează devreme. Dar popu
lația orașului este prezentă în 
-mare număr pe străzile capitalei, 
cate a înălțat marele’3 pavoaz ol 
luminilor strălucitoare, nedorlnd 
să lipsească de la acest moment pe 
care gazdele R socotesc istoric. 
Astfel nu fost conduși oaspeții 
pînă la reședința lor situată într-un 
pitoresc parc pe malul riulul Ou- 
banguL

Primele momente ule vizitei In

"Republica Africa Centrală, primi
rea rezervată distinșilor oaspeți ro
mâni adaugă In cronica relațiilor 
prietenești, față de dezvoltarea că
rora conducătorii celor două țări 
au manifestat preocupări constan
te, filo noi. In care vor fl consem
nate momente memorabile pentru 
viitorul legăturilor de prietenie 
dintre România șl tlnflrn republică 
din Inima continentului african.

în legătură cu însemnătatea a- 
cestel vizite, o serie de personalități 
ale vieții politice centrnfricane nu 

■făcut semnificative declarații tri
mișilor speciali ai presei române.

„Sîntem mîndri șl fericiți de a-l 
avea ca oaspete pe președintele 
Nlcolae Ceaușescu. a arătat ■minis
trul afacerilor externe. Joseph Po- 
toloL Evenimentul eopflifl pentru 
nol'o semnlflcațleidebsebltă; cu atlt 
mal mult cu cit președintele 
Ceaușescu este primul ,-șrf- de 'stat 
al unei târî europene care ne face 
cinstea de a ne vizita patria. De 
altfel, este suficient să priviți în 
jurul dumneavoastră pentru a vfi 
da seama de uriașul Interes,
marele, entuziasm popular pe cure 
îl stîrnește

„Un moment sărbătoresc 
pentru prietenia noastră"

prezența președintelui

■ cioasăIn industria Brașovului

ECONOMII DE METAL

„Cunoaștem bine calitățile deo
sebite de om de stat ale președin
telui Nlcolae Ceaușescu, după cum 
ne este tot ntlt de bine cunoscută 
poziția României socialiste de sus
ținere în toate împrejurările a 
cauzei popoarelor africane, care 
depun eforturi susținute pentru n 
înlătura consecințele îndelungatei 
asupriri coloniale, pentru crearea 
condițiilor unei dezvoltări de sine 
stătătoare. Sîntem recunoscători 
Romflnlel pentru această politică 
a gi jl ne simțim mîndri să pu
tem să oferim ospitalitatea4 noas
tră conducătorului unul astfel de 
sta ț cu care dorim să 1 strihgem 
tot mai mult relațiile" — a subli
niat Auguste M'Borigo. ministrul 
lucrărilor publice, locuințelor șl 
transporturilor rutiere.

A produs o adlncă Impresie tu
turor celor prezențl Interpretarea 
cin tetelor special compuse în cin-

stea vizitei tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu. Cuvintele rare revin ca 
un laitmotiv slnt:

Bun venit președintelui Ceaușescu,
Bun venit doamnei Ceaușescu,
>SA înflorească prietenia româno- 

contrafricană 1
în cursul serii, posturile de ra

dio din Bangui au transmis ample 
reportaje, rodind principalele mo
mente ale sosirii președintelui 
Nlcolae Ceaușescu. în tot cursul 
acestei .zile,, ca șl în zilei 1. prece
dente. au fost, do. asemenea, trțrns- 
rnjse emisiuni speciale consacrate 
'Românie! isoclnllste. muncii crea
toare a poporului său, pentru con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Reportajul a fosî realizat de : 
Adrian IONESCU 
Romains CAPLESCU

Da la începutul anului și pînfl 
acum. In oțclărllle uzinelor metalur
gice și constructoare de mașini din 
județul Brașov s-a elaborat, peste 
plan, o cantitate de metal din care 
se pot lubrica 1 360 • de tractoare. 
Acest rezultat a fost posibil ca ur
mare a utilizării raționale a materiei 
prime șl a agregatelor, aplicări! unor 
procedee tehnologice moderne, re
ducerii timpului rezervat reparațiilor, 
ridicării schimbului de noapte la ni
velul schimbului de zi. precum șl 
ridicării calificării profesionale.

(Agerprea)

GALAȚI (Corespondentul ..Sfin
tei!". Tutlord Oaneen). — In munici
piul Tecuci, alături da unitățile In
dustriale construite în ultimii ani, 
printre care uzina de reparați! auto 
șl fabrica de conserve de legume și 
fructe, se Innlță. in partea sudică, o 
nouă zonă Industrială. Se află tn sta
diu avansai do construcție o moder
nă fabrică de ambalaje metalice șl o 
fabrică de pline. Tot old sc execută 
lucrările do finisaj la un mare centru 
do vl.nlficațle șl la o stație nuto-ser- 
vice. De asemenea, Tecuciul va be
neficia șl do o fabrică do industria
lizare șl prelucrare a laptelui.

tn apropiere de noua zonă indus
trială a Tecuciului a început con
strucția unui nou cartier de locuințe. 
Primele 440 da apartamente vor fl 
construite In acest an. Pentru prima 
dată. Tecuciul va avea blocuri cu 10 
niveluri.

SLAT1N A (corespondentul „Stin- 
telî". Emil Ian Rouă). — După cum 
am mal anunțat, pe platforma In
dustrială a orașului Slatina ®e ri
dică un nou obiectiv — Uzina de 
utilaj alimentar. Pe șantierul uri
nei a început. In aceste rile, mon
tajul echipamentului tehnologic la 
rectla sculărle. care va asigura pre
gătirea fabricației a pesta 129 de 
tipuri de mașini, agregate șl Insta
lații necesare echipării fabricilor 
industriei alimentaro. Totodată, la 
marea hală monobloc se apropie de 
sfirșit lucrările de bctonnre a fun
dațiilor viitoarelor linii tehnologi
ce. Stadiul avansat ol lucrărilor 
creează posibilitatea depășirii sn- 
gajamentiijul constructorilor luat 
In întrecerea socialistă pentru ou- ' 
nsrea 1 
cu o lună 
tlve, caro 
sută din 
uzinei

Inginerul 
este un om 
de mineri. Lucrează 
ploatarea minieri) ___ _
Sprte de vreo opt anî. în 
acest răstimp a cobori! do 
nenumărate ori fa subteran, 
acolo unde oamenii infring 
tăria rocilor. smulglnd 
muntelui nrefioaselo mine
reuri nere.-oase. MaJ IntIL 
inginerul Medan a fost șef 
al servlcluiui topografic, a- 
po! a preluat conducerea 
serviciului tebnlc-producție. 
Cu -oaie că. adeseori, are de 
soluționat probleme tehni
ce. statistice, tocuri legătu
ra cu subteranul, cu mine
rii Iul. n-a fost niciodată 
întreruptă.

Ne spunea cu glas domol 
Inginerul Medan :

— Era in vara trecută. 
Sarcinile de plan In anumi
te aeetoare nu se realizau 
cum am fl dorit Unele e- 
chlpe rămlneau sub preve
deri. De co 7 Care gă fie 
motivele 7

întrebările, de acest fel, 
așa cum ne relata Ingine
rul. nu l-au frămlntat nu
mai p? el. Erau preocupate 
de rezolvarea aceator pro
bleme șl comitetul de par
tid ol exploaiărll miniere șl 
cadrele de conducere. Ideea 
inginerului Medan de e ini
ția un test sociologic, de a 
sonda opiniile maiștrilor și 
minerilor in ceea ce priveș
te soluțiile de imbunătatlre 
a condițiilor șl ellmaiolti! de 
muncă, a relațiilor Interper- 
Mnalc și colective a fost im- 
brflțlșato cu mult curai de 
către comitelui de par
tid șl conducerea exploată
rii miniere.

Co condurii au rezultat 
dfa sondajul făcut in rindul 
a 50 de maiștri din toate 
sectoarele minei ? (mal fa
lii. după cum se vede, nu 
fosf solleltate părerile con
ducătorilor formațiilor de 
lucru). 63 la sută din cei 
favojtlgatl șl-au exprimat 

‘părerea că pentru stimula
rea spiritului de răspunde
re șl de Inițiativă in mun
că. pentru ca opinia de 
masă împotriva celor care 
nu folosese cum trebuie 
timpul de lucra «au vin 
„obosiți" In munea. din di
ferite motive, să fie 
cientă, combativă, se Impu
ne să se asigure creșterea 
rolului maiștrilor, al șefi
lor de echipă In conducerea 
procesului de producție, o 
aprovizionare ritmică cu 
materiale șl piese de schimb 
necesare perforatoarelor. 
Sugeriil prețioase s-au fă
cu! șl In legătură eu stilul 
de muncă ni șefilor ierar
hici direcți. Este vorba. în
tre altele, da eerința ca a- 
ceșlla să manifeste mal 
multa răspundere fa plani
ficarea el repartizarea JucU-

a lucrărilor minie
re. a locurilor de muncă pe 
echipe sl, In cadrul lor. n 
oamenilor. 63 la mifl din 
maiștri au cerut — și pe 
bună dreptate — să fie cou- 
sultați în soluționarea ches
tiunilor eare privesc „raio
nul" lor de activitate. Refe- 
rindu-se Ea metoda cea maî 
practică de formare a echi
pelor de mineri. 77 la sută 
din cei chestionat! — ară
ți ud că preponderente slnt 
relațiile tovărășești, de în
trajutorare dintre oameni 
care sa cunosc de mult In 
muncă — sugerează ca a- 
ceariă operație să sa tacă 
după preferințele șl afecti
vitatea șefilor de echipă, 
ale ajutorilor de mineri, 
vagonetarilor și maiștrilor.

tflțl tn realizarea ritmică s 
streinilor de plan. Deci, te
renul do aplicare ara mal 
fertil. De pildă, tn lunllri 
septembrie — octombrie a- 
nuj trecut, planul sectoru
lui a fost îndeplinit doar In 
proporție do S3—&3 la sulă. 
Evident, pentru remedierea 
situației, accentul s-a pus ■ 
pe îmbunătățirea condițiilor 
tehnico-matarlala. a atmos
ferei do lucru în cadrul for
mațiilor. „Cu cine doriți sâ 
lucrați In cehlpă?* — aceas
ta întrebare adresata mi
nerilor a suscita! un viu 
interes, o legitimă frăalin
tare. A-ți alege partenerul 
do echipă nu e o treaty u- 
șoaril. Fiindcă, de omul cu 
care muncești depinde ran
damentul rnunciî sl. firește.

cepul lucrările de împodobire a 
orașului cu haina florală de primă
vară.. După ram ne informează in- 
glnerul-șef Hic Dumitru, de la ad
ministrația de sere .și parcuri a 
munidpșulul, s-au pregătit pentru 
acest sezon peste 3 OM (MW de. 
Cori, în cartierele noi ale Plolcșțlu- 
lui — Nord și Vest — precum și. 
In Parcul tinerelului a Început 
plantarea a circa 3» MO de arbuști 
ornamentau, iar 3 MO kg de sa- 
mlnțfl (Ierburi perehe) vor „ga- 
zona" numeroase apatii vend.

în județ au foss deschise 8 șan
tiere ale tinerelului în prima a! 
do activitate au răspuns „prezenl" 
la acțiunile de muncă voluntar-pa- 
trlo'Jcfi peste 3 WO de tineri din 
Întreprinderi șl Instttații.. La Bacău 
tinerii s-au angajat să construiască 
o sosea de centură a orașului șl 
două blocuri do locuințe. Tinerii din 
orașele Molneștl șl Comărieșfi Inel- ■ .. ___ ____
tă în aceste zile patru școli rile cut- La .Combinatul de celuloză șl hlrlle,
Uirâ generală, pe care le vor preda J- 1 r>--
„la chele", o dată cu Începutul nou
lui an școlar.

Confruntare 
rodnică

în aceste zile, diferite unități In
dustriale sucevene găzduiesc expo
ziții ale artiștilor plastid localnici.

COVASNA-.

Se extinde refeaua 
comercială

. Rețeaua comercială a municipiu
lui C.-aiova s-a îmbogățit in ultima 
vreme cu no! unități,. Printre aces- 

' too se află complexul comercial din 
• Valea Vlălell. (caro cuprinde un 
> restaurant, un magazin alimentar cu 
) autoservire'șl o cofetărie),, un cam- .. ■ . . . . ..

în ul-
plex modern dai în folosință 
Calea București șl altele. Ir 
IJmul timp, suprafața comerciala din 
municipiul Craiova a sporit cu 4 359 
mp. Iar In acest ’ an. In cartierele 
Piața Gării. Plata Nouă. Cralovița 
șl altele. ®e vor construi noi uni
tăți comerciale cu o suprafață totală 
do peste 5 OM mb?

Complexul 
din Valea Aurie

• In Valea Aurie, una din cele mai
> pitorești zone de agrement ale S:-
> biulul, se amenajează un complex 
i sportiv care va cuprinde terenuri da 
j tenis, de baschet șl volei. In cadrul 
. aceleiași acțiuni va fi «amenajat

un ștrand existent In această parte 
a orașului, care datează de la înce- 

' pulul secolului. Ca si alte lucrări de 
1 dezvoltare sl modernizare a bazai 
i sportive șl de agrement prevăzute 
i pentru acest an. complexul de la 
i valea Aurie va fl realizat prin 
. contribuția bănească șl în muncă a 

cetățenilor. îndeosebi o tinere fatal

i Pe harta municipiului Arad a 
, apărut un nou edificiu școlar. Este 

vorba de noua clădire a Liceului 
nr. 4. din cartierul .Aradul ,Nou°.

pătai de aceste măsuri, spi
ritul de echipă creat în 
formațiile de lucru asupra 
rezultatelor In producție 7 
No ră-rpund. tovarășii :
• log,. Șiefan Banyt, șe

ful sectorului I : Efectele 
sini multiple. Mai Iniii. esie 
demnă de relevat întărirea 
disciplinei, a exigenței șe
filor de echipă, a maiștrilor. 
A sporit răspunderea oro- 
prie a acestor cadre. Omul 
simte eâ se oglindește in 
faptele sale de muncă și 
după ele este 'apreciat. Cu
noștințele profesionale sini 
mai bine fructificate. In 23 
ale fiecărei luni, șefii echi
pelor — dacă se produc 
dewompletări din motive 
de plecare In concediu, 
boală. învoire ș.b. ■

h a in ta tetribuna experiențe

SPIRITUL DE ECHIPA 

întărește disciplina și răspunderea, 

dezvoltă întrajutorarea in muncă

I . ■ - ■ , ■ 1 ,fr - r snu printr-ua ordin adml- 
țilstrativ dat de șeful secto
rului.

— Se răstoarnă puțin lu
crurile. ne spunea inginerul 
Medan. Nu e vorba de in
disciplină. Dimpotrivă. In
tră In acțiune disciplina se
veră. conștientă, răspunde
rea muncitorească. Se în
tărește spiritul do echipă, 
cresc obligațiile morale șl 
cliee ale celor „preferați", 
nu numii ecte profesionale. 
SI. bineînțeles, aceasta im
plică șl o preocupare con
stantă a cadrelor do condu
cere față de „elementul om“ 
care, sincer vorbind, a fost 
adesea neglijat. Ne-am ocu
pat mal mult de soluții teh
nice, de materiale șl mal 
puțin do climatul de mun
ca. de modul cum funcțio
nează retațllie dintre cadre 
in procesul muncii.

Concluziile lestului socio- 
loffic întreprins in rindul 
maiștrilor au fost extinse și 
aplicate în cadrul colectivu
lui de la sectorul I. care 
numără peste 230 de lucră
tori. Aia au existat dlficul-

eîșlîgol realizat. Inllioiatea 
la alegerea șl alcătuirea for
mau Hor de lucru s-a acor
dat afectivității, preferințe
lor oamenilor.

Sectorul are neam forma
ții de lucra bine alcătuite, 
pe caro se poate bizui în 
realizarea calor mal grele șl 
complexo sarcini productive. 
Există șl echipe care solici
tă o preocupare mai Insis
tentă pentru ridicarea cali
ficării. acordarea unei asis
tențe tehnice mai bune șl 
sistematice. Intensificarea 
muncii politice, de educație 
a angajațllor. Cu alte cuvin
te. experimentul sociologic 
a relevat necesitatea unor 
sarcini concrete, diferenția
te pentru cadrele de condu
cere, care trebuie să acțio
neze ca niște conducători 
politici. In primul rind, pen
tru creșterea și educarea 
oamenilor, pentru formarea 
trăsăturilor etice șl profe
sionale ce caracterizează o- 
mul zilelor noastre.

Cum se răsfringe clima
tul de muncă, mult Inw-os- ,

cu cine vor lucra șt undo 
vor lucra. S-a eliminat 
fluctuația forței de muncă. 
Dacă In septembrie — oc
tombrie anul trecut, am ră
mas tub plan, in noiembrie 
și decembrie 1071, precum 
și în Ianuarie șl februarie 
1972. am înregistrai o depă
șire a planului cu procente 
Intre 10—14 la sală. In pe
rioada care 0 trecut din n- 
ceat an am excavat peste 
plan dna 0 OM) tone de mi
nereu. productivitaîea mun
cii fiind depășită In februa
rie a c. cu 8 la sută. Ne si
tuăm, în ce privește pro- 
dneliviiatea muncii, la cota 
cea maî mare pe întreaga 
exploatare minierii.

• Vaslle Cotzl. șef de e- 
chlpă : M-am calificat ra 
miner ș! artificier la Bala 
Sprle Lucrez alei de n- 
proape zece ani. Mi-am 
dat seama. In această pe
rioadă. că e mult mal bine 
să ni se ofere ocazia să ne 
alegem noi oamenii cu care 
6ă lucrăm, Pulem să le pre
tindem oamenilor să fie or-

donați, dtscipUnațJ. să-și do
vedească Iscusința In m®- 

' serie.
— De dnd vă cunoașteți 

cu oamenii din echipă 7
— Ne cunoaștem de cl nd 

am venit In mină, dar lu
crăm laolaltă de clleva luni, 
l-am preferat pe AuausLin 
Gora și Cristian Pop. întru- 
clt știu că du mă pot face 
de ris cu el Dovada 7 Aba
tajul fn care lucrăm are 
condiții foarte grele de ex
ploatare. Nici o echipă di
naintea noastră nu șl-a 
realizat normele. N-m vrea 
să credeți că mă laud da 
pomană, dar not In decem
brie trecut, am realizat sar
cina de plan cu o depășire 
de 23 la sută, iar In Ianua
rie cu 10 Ia sulă. Nu-I ușor, 
dar unui comunist 11 stă 
bine, cum zicem noi. ..le 
Înaintare" șl tn muncă gl 
în creșterea șl educarea oa
menilor din subordinea sa.

• Grațînn Cozac, miner, 
care lucrează la Bala Sprle 
de 14 ani : Pe Ungă asigu
rarea condițiilor bune de 
muncă — materiale, piesa 
de schimb pentru perfora
toare, acestea din urmă, 
din păcate, ne mal lipsesc 
— este necesar ca In echi
pă să le in țelegi perfect eu 
oamenii.

— Ca puneți la baza s- 
eestel I n tel egari 7

— Hărnicia. spiritul de 
Inițiativă, întrajutorarea, 
cinstea și mlndrlt do mi
ner, sudoarea uiuncll fiecă
ruia. Cu Ioan Pop și Cas
tan Belea lucrez de vreo 
trei luni, do clnd ne-am al
cătuit formațlo după gra
dul do afectivitate, adică 
no-ani preferat unul pa al
tul Cit muncim 7. Cum ne 
este răsplătită munca? Spun 
doar că am produs mal 
mult #1 am ciștlgat mal 
mult

Pentru reușita acțiui 
îmbunătățire a ellrni

Pentru reușita acțiunii ds 
îmbunătățire a climatului 
de muncă, cele trei organi
zații de partid din cadrul 
sectorului desfășoară o par- 
severentă muncă polltico- 
educatlvă. în adunările ge
nerale. In convorbirile agi
tatorilor, " ’
de partid se pune accent pe 
cultivarea unei atitudini 
Înaintate față de muncă, pe 
exemplul personal al comu
niștilor, pe combaterea pa
sivității. a tendințelor de 
nesocoilre o obligațiilor 
profesionale, pe crearea In 
cadrul formațiilor de luam 
a unul climat de muncă ba
zat pe emulație și hărni
cie. pe exigență Gi răspun
dere pentru realizarea șl de
pășirea sarcinilor.

Vaslle GAFTONE 
corespondenta! „Sclnleii*

de exemplu, expune pictorul Du
mitru Hwru. Iar la Uzina de utGnJ 
ți piese de schimb fșl prezintă ulti
mele lucrări de grafică loan Carp 
Flulerici. Inițiate de către comitetul . 
municipal de cultură șl educație so
cialista, expozițiile cuprind șl lu
crări inspirate dlh viața și activita
tea colectivelor de muncă unde slnt 
expuse. Este, așadar, o primă con
fruntare a creațiilor artiștilor suce
veni cu cel care le-nu Inspirat și 
cărora Ie slnt. d@ font, destinate.

Cineclub sătesc
16 tineri mecanizatori șl coope

ratori din comuna Zăbala au con
stituit jte lingă căminul cultural, 
un clncciub. împărțlndu-și intre el 
sarcinile de regizori, montori șl 
operatori, au realizat primul lor 
film documentar ■ despre comuna 
lor, In care oglindesc aspecte din 
viața nouă a locuitorilor, țărani ro
mân! șl maghiari.’înfrățiți în mun
că și Idealuri. Tinerii cineaști in- 
tențSonează să-șl preztnie, pelicula 
lor.’de b orii, nu numai la Zăbala,; 
d șl In alte comune ele iudețuluL

de primăvară
Primele zile ale lunii marile au 

marcat. In Județul Hunedoara. înce
perea campaniei Împăduririlor de 
primăvară. Ocoalele silvica din Sl- 
rnerla. Hațeg. Dobra. Geoaglu. Put, 
Hunedoara și Bala de Cri? se'sltu- 
ează ln fruntea acestei acțiuni Cea’ 
mal mare parte a împăduririlor 
face cu sperii de valoare economică 
ridicată — molid, brad. pin. Pînă 
In prezent, tn Județ au forel deschise 
20 de șantiere de ImbȘqurlri.

tn 
o noufi grădinița cu efi- 

idirea. do construcție mo
dernă. dispune de eill do clasă a- 
decvate. dormitoare, săli pentru ac
tivități educative șl distractive, can
tină. Mobilierul șl materialul didac
tic au fost realizate în Întregime 
prin contribuția în bani și prin 
munca voluntar-natrlotlcă a cetă
țenilor. Tot el s-au tnsrillt să adu
că aid sute sl mite de Jucării, tot 
silica bucurii pentru copil 1

PRAHOVA

în parcuri și grădini. In zonele 
verzi din noile cartiere sl ne mar

Pădure sub 
polietilenă

Pentru extinderea pădurilor, 
vlculturii din Argeș Iți realizează, 
cu forțe proprii, materialul sădltor. 
Este vortta de producerea, după o
metodă originală, a puletllor de , 
molid, pin șl larice în paturi nu
tritive. sub adăpostul foliilor de 
polietilenă. în acest sistem, ■ lă 
ocoalele silvice Anlnoasa, Suiri. 
Domnești. Mușeteștl șl altele »e 
vor obține 
de pulețL 
slnt ferit! 
ajung mal 
reduse la maturitate.

anul acesta 0 milioane 
Avantajul : sub folii, el 
de îngheț gl 
repede șl cu

dăunfitori. 
cheltuieli

Poftă bună!
Răspunzlnd cerințelor formulate 

In ultimele adunări generale ale 
salarințllor. cnntlna-restaurant de 
pa lingă Uzina de autocamioane 
a început servirea de preparate 
caldp șl- In pauza de masă de, la 
orele 11. Servirea mesei se asigurfi , 
In Jocul'de'munci In încăperi spe
cial amenajate tn acrei scop, 
oferind condiții depline de Igienă, 
în prezent se studiază posibilita
tea servirii unor mînefiruri calde d 
In pauza schimbului IL

/j7 blocul

ținerilor căsătoriți
— Noroc ți fericire 

in casă nouă I
— Sănătate, bucu

rie ?!„. la mal mulți I
In apartamentele 

luminoase, conforta
bile, cu miros încă 
proaspăt da lac de 
parchet fl zugrăvea
lă, gazdele iți îmbie 
oaspeții la un pahar 
de spumos spre a-i 
face părtași la bucu
ria lor.

Vă amintiți, poate 
— „Scinteia" a scris 
la timpul cuvenit des
pre acest fapt — că 
la șflrțilul primăve
rii trecuta, în „Câr- 
tierul solidarității" 
din Salu-Mare, al că
rui nume simbolizea
ză generoasele efor
turi ale întregii țări 
pentru reconstrucția 
fondului locativ al 
municipiului crunt 
lovit da inundațiile 
din 1970 — a prins 
mlădlță valoroasa ini
țiativă pe care biroul 
comitetului județean 
da partid a sugerat-o propiat, 
tinerilor uteciști din 
întreprinderile munl- 
dplulul. Și astfel, în 
„antrepriza" comite
telor județean si mu-

niclpal U.T.C., a în
ceput construcția pri
mului bloc de 56 a- 
partamante destinat 
tot ailtor familii de 
tineri căsătoriți, term 
hotărîți să-l înalțe 
prin muncă patrioti
că, prin eforturilo 
brațelor lor.

Au urmat zed de 
mii de ore de muncă 
prestate în timpul li
ber, ziua sau noap
tea, după terminarea 
serviciului, precum și 
„depunerea" în între
gime a concediilor de 
odihnă la temelia a- 
ce s tei construcții. 
Maistrul Ion Țifea, 
tlnărul care a condus 
„șantierul tinereții", 
ți Ernest Kaiser, ins
talator, ne-au mărtu
risit :

— Cum a fost ? 
Poate cel mal impre
sionant fapt este că, 
o dată cu construcția 
blocului nostru, noi, 
cele 56 familii, ne-am 
cunoscut ți ne-am a- 

. , am devenit
cei mai buni prie
teni. Sîntem poate 
cea mai mare ți mal 
unită „familie11 din 
oricare bloc al țării.

(ntereșant cd, lucrind 
la viitoarea lor locu
ință, unii au doblndit 
„calificări" noi. Să 
vedeți ce zidari au 
ieșit din sudorul Pa- 
kular Alexandru sau 
tehnicianul Anghel 
Arpad de la combi
natul „1 Mai", ce 
parchetar de elită 
a devenit dulgherul 
Nuțu Marchfa, «ru i 
cum lucrează ca in- ’ 
stalator Toth Ale
xandru, tehnician la 
uzina „Vnlo“.

„Blocul tinerilor 
căsătoriți" — o plă
cuță cu aceste cuvin
te va fl prinsă in cu- 
rtnd pe casa cu 4 
etaje a tinereții din 
„Cartierul solidarită
ții". Iar tn urmă
toarele zile, tn cin
stea semicentenaru
lui U.T.C., alte clleva 
zeci de familii de ti
neri căsătoriți vor 
porni Ia înălțarea a 
două blocuri în care 
vor locul. Se anunță 
de pe acum o între
cere pasionantă intre 
cele două noi șan
tiere ala tinereții.

Octav GRUMEZA

Joi. In comuna Glrbovl din județul 
Ilfov a avut loc o adunare cetățe
nească. In cadrul căreia locuitorii a- 
cestel așezări au primit drapelul de 
fruntași pa Județ In acțiunea de îm
bunătățiri funciare, instituită de Co
mitelui județean Ilfov al P.C.R. Dra
pele de fruntașe In această vastă ac- __ ___________ __
țiune au fost decernate, de asemenea. seblte In munca do desecări, 
comunei Isvoarele, caro a ocupat lo- lAcernre»)

cui II, el comunei Fierbinți, care s-a 
clasat pa locul III In întrecerea pen
tru sporirea rodniciei Întregii supra
fețe de teren de care dispun.

Totodată, nu fost luminate Inslgn® 
de fruntași In muncă unul mare nu
măr ds țărani cooperatori din aceste 
comune, care au depus eforturi deo-

1
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cele două părți au trecut in

In livrările de Instalații 
pentru construirea unor 
economice In Republica

ț

de dolar! 
și utilaje 
obiective 
Algeriană Democratică șl Populară.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Ț-
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încheierea vizitei iowă|dui 
Nicolae Ceaușescu ta Algeria

■ A,"

Se trece in revistă garda de onoare

PLECAREA WN ALGER
în fața căruia un detașament al 
armatei naționale de eliberare pre-

Slnt intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
șl Republicii Algeriene Democra
tice șl Populare.

Se trece .apoi In revista detașa
mentul de onoare.

O baterie de artilerie trage 21 de 
salve de tun.

Pe aeroport au venit sfi-J salute 
pe conducătorul țării noastre 
membri oi Consiliului Revoluției, 
precum șl celelalte persoane ofi
ciale algeriene care au fost de față 
și la semnarea declarației comune 
româno-algeriene.

Sini prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați ta Alger.

. Membrii ambasadei, colonia ro
mână —■ Ingineri, tehnicieni, nu
meroși specialiști aftați în Algeria 
în cadrul acordurilor de cotabo-

președlntele Houari Boumediăne, familiile acestora — fac o entu- 
de personalități algeriene.-'- ■ zlastă manifestare de profundă 

După un ’seurt' popă® țff salonul" 
oficial, cel. doi" președinți se‘în-* 
dreapta — In sunetele unei fan
fare care intonează marșuri mili
tare — spre podiumul de onoare

ALGER 16 — Corespondentul 
Agerpres C. Benga transmite ■ ..........___
Joi dimineața, secretarul general zintă onorul,
al Partidului Comunist Român. ' ' '
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu șl per
soanele oficiale câre l-au însoți', 
șl-a încheiat vizita oflclnlă de 
partid și de stat efectuată In Al
geria, la invitația președintelui 
Consiliului Revoluției, președinte 
al Consiliului de. Miniștri al Re
publicii Algeriene Democratice șl 
Populare, Houari Boumediâne.

Pe întregul parcurs, de la Pala
tul poporului, situat în Inima Al
gerului, pînă la aeroport, se aflau 
arborate drapelele de stat ale Ro
mâniei și Algeriei. Iar pretutin
deni puteau fi văzute portretele 
celor doi conducători de partid șl? 
de stat. ’■ , - ------ -----------

Oaspețil români sînt conduși de rare existente între cele două țări, 

zlastă manifestare, ,^de, profundă 
prețuire 
partidului șl statului-hoslTu:- ’' J 

în marșurile fanfarei, în decorul 
aeroportului, pe clădirile căruia se 
află arborate tricolorul românise

De la bordul avionului
Excelenței Sale HOUARI BOUMEDlLNE

Președintele Consiliului Revoluției, 
președinte al ConsUiului dc Miniștri;

al Republicii Algeriene Democratice fi Populare
ALGER

Părăsind teritoriul Republicii Algeriene Democratice și Populare, 
doresc să vă adresez, încă o dată, dumneavoastră, Consiliului Revoluției, 
guvernului și poporului nigerian, cele mai călduroase mulțumiri pen
tru primirea prietenească și ospitalitatea desfivlrșltă de care rie-ain 
bucurat în frumoasa dumneavoastră țară.

Ne exprimăm convingerea câ vizita făcută, schimbul rodnic de pă
reri pe care l-am avut vor .contribui In dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor prietenești dintre Republica Socialista România și Republica 
Algeriană Democratică și Populară, dintre Partidul Comunist Român și 
Frontul de Eliberare Națională. In interesul ambelor popoare, al cau
zei păcii șl cooperării Internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite, dumneavoastră și po- 
■orulu! nigerian prieten, urările noastre cele mai sincere de progres, 
irosperitaîe ș! pace.

ș! steagul alb-verde nigerian, to
varășul Nicolae Ceaușescu salută 
pe membrii Consiliului Revolu
ției, pe conducătorii Partidului 
Frontul de Eliberare Națională, 
pe membrii guvernului nigerian, 
oficialitățile algeriene.

La pasarela avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și preșe
dintele Houari Boumediăne își 
string, încă o dată, cu căldură, 
mllnlle.

De la ușa aeronavei, conducăto
rul statului român, tovarășa Elena 
Ceaușescu fac încă un semn de 
salut numeroaselor personalități 
venite- să-i conducă la aeroport, 
după care iau loc ta bordul avio
nului prezidențial, care se îndreap
tă spre Bangui, capitala Republi
cii Africa Centrală.

Astfel s-a încheiat vizita ofi
cială de 3 zile în Algeria a 
conducătorului partidului ș! 
tulul nostru? ' tovarășul NI 
Ceaușescu, a tovarășei 
Ceaușescu, în cursul căreia, 
tuUndenl;iat'țt;,ln -
celelalte' ‘ . ___
lațta a rezervat oaspeților români 
o primire entuziastă, deosebit de 
călduroasă, mărturii ale senti
mentelor de profundă prietenie și 
prețuire care animă cele două po
poare și țări.

Convorbirile oficiale dintre con
ducătorii de partid șl de stat ai 
României și Algeriei, desfășurate 
într-o atmosferă deosebit de cor
dială, au prilejuit un larg și apro
fundat schimb de păreri privind 
actuala etapă și perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor bilaterale, 
asupra problemelor de interes co
mun șl asupra problemelor inter
naționale actuale.

Conducătorii celor două țâri 
șl-au exprimat satisfacția față de 
evoluția relațiilor prietenești șl 
de colaborare, statornicite întors 
Republica Socialistă România șl 
Republica Algeriană Democratică 
și Populară.

Așa cum se subliniază șl în De
clarația Comună semnata în 
cursul dimineții de astăzi, vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
șl convorbirile romfino-algeriene 
constituie un pas foarte Important 
pe calea consolidării raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
cele doufl țări, precum șl o nouă 
contribuție ta Inlărlrea cooperării 
internaționale șl a păcii in lume.

i sta- 
icokie
Elena

, . . ........ ■ pritH
alft ln Capitală. cit șl îp 
localități vizitate, popu-

România acordă Algeriei un credit de 100 milioane dolari 
in livrări de instalații și utilaje

legătură eu dezvoltarea cooperării 
economice între cele două țări, s-a 
stabilit acordarea de către Româ
nia a unul credit de 100 milioane

De la bordul avionului
Excelenței Sale domnul 

DIORI HAM ANI 
Președintele Republicii Niger

NIAMEY
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Niger, 

doresc să vă adresez un cordial mesaj de salut șl vă 
urez, dumneavoastră și poporului nigerian, multa sănă
tate și fericire, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România

Ca urmare a convorbirilor care 
au avut loc cu prilejul vizitei în 
Algeria a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, In

ROMANO-ÂLGERIANÂ
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asigurarea unu! viitor de pica, 
progres și ■ prosperitate pentru po
poarele lor, mal ales prin exerci
tarea neîngrădita a suveranității 
asupra resurselor lor naturale.

Totodată, ținînd seanța de faptul 
că in lume,a de asiâz.i persistă pro
bleme grave, focare de încordare 
șl conflict, cele două părți sint 
ferm hotărîte să lupte, Împreună 
cu celelalte forțe ale progresului, 
pentru a se ajunge la soluții con
forme cu interesele dreptății, păcii 
șl securității popoarelor.

Cele două părți au relevat cu sa
tisfacție' că politica externă a ce
lor două țări se bazează pe prin
cipiile unanim recunoscute ale 
dreptului international. Ele au rea
firmat convingerea lor că pentru 
a realiza destinderea, a asigura un 
climat stabil de pace șl securitate 
pe plan internațional este imperios 
necesar ca relațiile dintre state să 
se bazeze pe respectarea stricîâ șl 
neabătută a principiilor Indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galilflțli In drepturi,- neamestecul 
lui In treburile interne, interesului 
și avantajului reciproc șl a drep
tului popoarelor de a-șl hotărî sin
gure soarta. Această cerință repre
zintă o condiție esențială pentru 
instaurarea, salvgardarea și conso
lidarea păcii In lume.

Cele două părți s-au pronunțai 
pentru excluderea folosirii forței 
sau amenințării cu folosirea forței. 
De asemenea, eie s-au pronun
țat împotriva politicii imperia
liste de dominație, agresiune șl a- 
meslec In treburile altor state, ca șl 
împotriva politicii de dictat șl pre
siune de orice fel în relațiile inter
naționale, șl pentru reglementarea 
problemelor litigioase pe căi pașni
ce. In cadrul respectării dreptului 
sacru pe care îl are fiecare popor 
de a hotar! In mod liber calea dez
voltării sale, în conformitate cu 
propriile sale aspirații și cu intere
sele sale legitimei

Cele două pârți au luat notă că 
evoluția in direcția normalizării si
tuației din Europa, restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în Organizația 
Națiunilor Unite și înțîlnirea la 
nivel înalt chino-americană repre
zintă o Ilustrare a tendințelor po
zitive din raporturile Internațio
nale.

Subliniind rolul șl contribuția ță
rilor mici și mijlocii în vLața In
ternațională, cele două părți au 
declarat că, în condițiile actuale, 
toate statele, Indiferent de mări
mea, potențialul șl regimul lor so
cial, pot și trebuie să participe ac
tiv la soluționarea marilor proble
me ale contemporaneității. c -

Partea română consideră că lup
ta eroică de eliberare a poporului 
algerian, politica sa. de. indepenr 
dență .națională și de recuperare a 
bogățiilor sale naturale, ca șl poli
tica sa externă activă în Africa, In 
lumea arabă șl in restul lumii, re
prezintă un factor dinamizator, cu 
valoare de exemplu, o contribuție 
concreta la cauza Independenței 
politice și economice a lumii a 
treia șl. In consecință, la cauza pă
cii și colaborării Internationale.

Ea a exprimat, de asemenea, 
înalta sa apreciere față de politica 
de Independență și nealiniere a Ai- 

politică 
pozitivă față de problemele care 
pun-în pericol pacea și securitatea 
Internațională, cit și ca un an............. .......... .
gajameni fără echivoc de partea telor africane, a tuturor
cauzelor Juste șl a forțelor pro- ———i--..
gresisle In lupta tor Istorică îm
potriva imperialismului și a tutu
ror formelor de exploatare și do
minație străină.

tlnenlului în blocuri opuse șl 
crearea urnii sistem de angajamen
te ferme din partea tuturor state; 
lor, precum șl măsuri concrete care 
să? Ofere i fiecărei națiuni garanția 
deplină a dezvoltării sale pașnice, Scoțlnd in evidență Interesul pe 
intr-un climat de destindere, Ințe- ---- ■■ -■« — >- * **->
legere șl cooperare.

Partea română se pronunță în ta- ......
voarea eforturilor țărilor riverane tinuăril negocierilor în acest dome- 
Mărli Mediterane In vederea eliml- ' m 
nării oricărei prezențe militare 
străine, inclusiv a bazelor militare 
străine, în scopul promovării unei 
cooperări economice și culturale 
reciproc avantajoase, de natură să 
asigure popoarelor regiunii secu
ritatea, pacea și progresul.

Partea română apreciază efortu
rile Algeriei îndreptate spre conso
lidarea relațiilor de bună vecină
tate Intre țările Măghrcbulul con
form aspirațiilor popoarelor din re
giune de unitate, cooperare, pro
gres și prosperitate.

Partea algeriană își exprimă în
treaga sa considerație pentru Ini
țiativele României In vederea sta
tornicirii unor raporturi de bună 
vecinătate In Balcani și extinderii 
cooperării multilaterale șl rodnice 
între țările acestei regiuni, în inte
resul păcii și securității generale.

Manifest!ndu-șl profunda îngrijo
rare față de menținerea focarului 
de neîncredere din Orientul. Apro
piat, care constituie o amenințare 
pentru securitatea șl pacea inter
națională, cele două părți au subli
niat necesitatea găsirii unei soluții 
bazate pe dreptate șl echitate, în 
spiritul principiilor unanim recu
noscute ale dreptului internațional, 
mai ales cele privind libertatea șl 
independența popoarelor. Ele au 
subliniat că orice soluție justă șl 
durabilă a acestei probleme trebuie 
să țlnff seama, in mod necesar, de 
drepturile și aspirațiile naționale 
ale poporului palestlnean.

Cele două părți se bucură de suc
cesele obținute de popoarele afri
cane in lupta lor pentru a-și cuceri 
șl apăra independență națională.

Ele își reafirmă solidaritatea mi
litantă cu lupta justa a mișcărilor 
de eliberare din Africa împotriva 
politicii imperialismului, colonialis
mului și neocolonlalismului. Ele 
au reafirmat sprijinul deplin al ță
rilor și popoarelor lor față de lupta 
legitimă a popoarelor din Angola, 
Mozambie, Guineea-BIssau, Nami
bia și din alte teritorii coloniale, 
pentru cucerirea Independenței lor 
naționale și realizarea aspirațiilor 
lor de libertate și progres economic 
șl social. '

. Ele au condamnat cu holfîrire 
politica de discriminare rasială de 
apartheid ă regimurilor din Africa 
de sud șl Rhodesia — care repre
zintă o violare flagrantă a dreptu
rilor fundamentale ale omului — șl 
au subliniat necesitatea Imperioasă 
de a pune capăt de urgență prac
ticii lor care constituie o amenin
țare la adresa păcii și securității pe 
continentul african.

Exprimînd aprecierea lor față de 
activitatea desfășurată de Organi
zația Unității Africana, cela două 
părți au subliniat importanța întă
ririi frontului comun al luptei'sta-

■ forțelor 
progresiste și antiimperlallste, pen
tru lichidarea completă și definiti
vă a colonialismului, a politicii ra
siale și de apartheid.

Cele două părți nu reafirmat so
lidaritatea lor cu popoarele din 
Vietnam, Cambodgia șl Laos. Ele 
își exprimă <l[n nou sprijinul față 
de lupta acestor popoare pentru 
libertate și independență, față de 
eforturile lor pentru a găsi o solu
ție politică negociată, pe baza res
pectării dreptului legitim al acestor 
popoare de a-șl hotărî singure vii
torul, fără amestec din afară. Rea
lizarea acestui obiectiv reclamă în 
mod necesar retragerea rapidă, to
tală și necondiționată a torțelor 
Statelor Unite ș! ale allațllor lor 
din întreaga regiune. încetarea tu
turor actelor de război contra Re
publicii Democrate Vietnam șl în
cetarea politicii de vletnamizare’ ■ ye « nepuoni oo-
care urmărește prelungirea războ- clalisle România și a Republicii 
lulul de agresiune. .. * 1 >,>

Ele sprijină propunerile în 7 
puncte ale Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, propunerile Gu
vernului Regal de Unitate Națio
nală al Cambodglel șl Cele ale 
Frontului Patriotic din Laos care 
constituie o bază reală și construc
tivă pentru găsirea unei soluții po
litice juste a problemelor IndocW- 
nel. .. ' .' 1 ■ J
' Ele sprijină propunerile în 8 

puncte ale guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene In 
vederea unificării pașnice a Co
reei. Cele două părți, examinind 
evenimentele grave care au afec
tat recent Asia de sud, consideră 
că diferendele cu care sînt con
fruntate’ țările regiunii trebuie să 
fie rezolvate pe baza strictei res
pectări a principiilor fundamen
tale ale dreptului și moralei Inter
naționale. integrității teritoriale, 
neamestecului In treburile interne 
ale statelor șl nerecurgeril la folo
sirea forței.

Cele două părți salută evoluția 
progresistă care se manifestă in 
America Latină. Ele exprimă spri
jinul lor față de țările acestei re
giuni care luptă penlzu salvgarda
rea independenței lor naționale șl

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialista România

care 11 manifestă .cele două țări 
problemelor dezarmării, cele două 
părți âu subliniat necesitatea con- 

niu. Ele sprijină convocarea unei 
conferințe mondiale de dezarmare 
pentru a se ajunge la acțiuni con
crete și la un acord privind dezar
marea generală și concretă, in pri
mul rind dezarmarea nucleară, sub 
un strict control internațional. Ele 
afirmă că, pentru a fi eficace, de
zarmarea va trebui să fie realizată 
într-un cadru care sâ implice ade
ziunea, participarea și angajarea 
tuturor țărilor.

Ele apreciază că încetarea cursei 
înarmărilor, reducerea bugetelor 
militare, interzicerea folosiri! ar
melor atomice, încetarea producției 
și lichidarea stocurilor acumulate, 
crearea de zonei denuclearizate, a- 
bollrea blocurilor militare, precum 
și alte măsuri de dezarmare, ar 
contribui La Instaurarea unui cli
mat de Încredere și securitate între 
națiuni, la asigurarea păcii în ' 
lume șl la eliberarea unor resurse 
materialo Importante pentru a fi 
destinate acceierăril progresului e- 
conomlc și social al tuturor țări
lor, îndeosebi ni celor in curs de 
dezvoltare.

Discuțiile dintre cele două părți 
s-au referii, de asemenea, la rela
țiile economice internaționale, mai 
ales cele care privesc raporturile 
dintre țările dezvoltate șl țările în 
curs de dezvoltare. Ele au subliniat 
necesitatea reducerii și lichidării 
marilor decalaje existente. Ele au 
evidențiat importanța pentru fieca
re stat a dezvoltării economice și 
sociale de sine stătătoare, prin va
lorificarea deplină și eficientă a 
propriilor resurse materiale șl u- 
mane- Ele afirriȚÎă. de asemenea, că 
mobilizarea completă și utilizarea 
mai eficace a resurselor naționale 
ale țărilor In curs de dezvoltare 
trebuie să fie însoțite de o acțiune 
efectivă pe plan internațional, în 
scopul de a favoriza și sprijini a- 
ceosiă mobilizare a resurselor In
terne ale fiecărei țâri, în interesul 

/poporului respeciiv.
în aerat sens, cele două părți au 

insistat asupra necesității de a se 
proceda la reajustarea raporturilor 
economice internaționale, prin în
făptuirea unei politic! economice 
șl comerciale corespunzătoare, e- 
Umînarâa- practicilor . discrimina
torii _șl a barleretor artificiale, 
în scopul creării condițiilor pen
tru ca toate națiunile să se 
poată bucura de bunăstare C'Cono- 
m’cfi și socială, în cadrul unei co
operări echitabile, bazate pe prin
cipiile primei șl celei de-a doua 
Conferințe O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare.

< ' Cele două părți au subliniat im
portanța Organizației Națiunilor 
Unite In întărirea păcii, securității 
șl legalității internaționale, în dez
voltarea cooperării multilaterale 
Intre state. Ele aprectază că, pentru 
a-și întări rolul și eficacitatea, a- 
ceastă organizație ar trebui să re
flecte mai bine actuala situație in
ternațională.

Ele se pronunță In favoarea pri
mirii simultane a Republicii De
mocrate Germane, a Republicii.Fe
derale a Germaniei în Organizația 
Națiunilor Unite șl în celelalte or
ganizați!' internaționale.

Cele două părți și-au exprimat 
sincera lor satisfacție față de des
fășurarea vizitei efectuate în Alge
ria de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și pentru rezultatele 
convorbirilor. Ele apreciază că a- 
ceaslă vizită ș! convorbirile româ
no-algeriene. care au avut loc la 
Alger, constituie un pas foarte Im
portant pe calea consolidării rapor
turilor de prietenie ș! colaborare 
dintre cele două țări, precum și o 
nouă contribuție a Republicii So-

Algerlene Democratice și Populare 
la întărirea cooperării internațio
nale șl a păcii mondiale.

Secretarul generai al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stai. 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ca ș! personalitățile ofi
ciale care i-au însoțit, au exprimat 
cele mai sincere mulțumiri pre
ședintelui Consiliului Revoluției, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, Houari Boume- 
dlâne. guvernului nigerian, auto
rităților și locuitorilor capitalei și 
din regiunile vizitate, pentru pri
mirea călduroasă șl prietenească, 
pentru ospitalitatea ce ie-a fost 
rezervată.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stal al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a invitat pe președin
tele Consiliului Revoluției, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democra
tice și Populare. Houari Boume- 
diâne. să efectueze o vizită oficială 
In România. Invitația a fost accep
tată cu • plăcere, data vizitei ur- 
mlnd a fi stabilită ulterior pc, cale 
diplomatică.

(Urmare din pag. I)

poporul român prieten, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
in opera de făurire a societății-so
cialiste multilateral dezvolliite. In 
crearea unei economii moderne și 
a unei culturi avansate. S-au rele
vat interesul șl aprecierea deosebite 
ale poporului nigerian față de aces
te realizări.

Cele două părți, proeedînd la 
examinarea relațiilor bilaterale, 
și-au exprimat profunda satisfacție 
față de evoluția raporturilor de
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialista România șl Repu
blica Algeriană Democratică și 
Populară, relevînd in mod deosebit 
amploarea contactelor politice, 
creșterea schimburilor comerciale
și extinderea cooperării economice 
și tehnice. Ele au constatat că 
există numeroase posibilități pen
tru dezvolta rea reciproc avantajoa
să a relațiilor dintre cele două țări 
în domeniile politic, economie, teh
nic, cultural șl științific.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție progresul.rapid al schim
burilor lor comerciale, îndeosebi in 
urna încheierii acordului pa ter
men lung din 23 februarie 1071. 
Ele au constatat că sint Întrunite 
condițiile pentru ea schimburile lor 
să ajungă ta un volum de 30 mi
lioane dolari In 1072. In dorința de 
a dezvolta în continuare relațiile 
lor comerciale, cele două părți și-au 
fixat ca obiectiv dublarea pista în 
1075 a volumului actual al acestor 
schimburi.

CoSte două părți și-au reafirmat 
voința fermă de a acționa în vi
itor pentru lărgirea șl diveraifica- 
rea relațiilor lor, In conformitate 
cu interesele țărilor și popoarelor 
lor și ale cauzei generale a păcii șl 
colaborării intemaționâle. în acest 
sens, ele au procedat la semnarea 
unui acord privind crearea unei 
comisii mixte guvernamentale ro
mâno-algeriene In scopul de a pro
mova cooperarea economică, știin
țifică și tehnică

în cursul vizitei a avut loc pri
ma sesiune a comisiei. Cu această 
ocazie, cele două părți au trecut in 
revista stadiul actual al cooperării 
dintre ele și au stabilit măsurile 
menite să o întărească, mai ales în 
domeniile petrolului, minelor, in
dustriei, agriculturii șl hidroteh
nici L

La încheierea vizitei, cele două 
părți au procedat, de asemenea, la 
semnarea unui acord aerian.

l.le .au’convenÎL, să' negocieze șl 
sii încheie în scurt timp un acord 
maritim, precum și o convenție 
consulară.

Secretarul general aî Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.' Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Consi
liului Revoluției,' președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratice șl 
Populare, Houari Boumediime, a- 
preciază importanta contactelor , , „ ... . .... .
stabilite între Partidul Comunist «eP î ■ , aUt “ 0 ,,wlliic"
Român și Frontul de Eliberare Na- P°z!dva t,!^ de Problemele care
țlonală partide; care au condus 
lupta de eliberare națională șl cure 
în prezent sint partide conducă
toare în țările respective. în cadrul 
principiilor ș! al respectări! prero
gativelor care guvernează relațiile 
dintre partide, el au luat măsuri de 
întărire a legăturilor dintre Parti
dul Comunist Român și Frontul de Partea algeriană a dat o înaltă 
Eliberare Națională, pe baza sțimel, apreciere politicii dinamice a Re- 
respeetului ’reciproc șl a- egalității 
în drepturi El sînt convinși că în- . _ .
tarirea raporturilor între Partidul Internaționale în Europa și in lume, 
Comunișț;Româniși Frontul de'Eîi^?''-■ «■>—
berare Națională, care reprezintă 
emanația conștiinței popoarelor lor 
și constituie forța politică condu
cătoare, din flecare țară, a ooerel 
de construcție a noii orinduiri. va 
exercita o Influență pozitivă asu
pra ansamblului relațiilor bilaterale 
și va favoriza, prlntr-o mal bună 
cunoaștere. înțelegerea reciprocă 
întărirea legătjjriîor dintre .Partidul __ _ „„
Comunist Român și Frontul de Eli- România față de lupta justă a li
berare Națională, «a .wrvi. cu cer- .......................
tltudlne. interesele generale șl uni
tatea forțelor antlimperlallsle din 
întreaga lume.

Seoțînci în evidență utilitatea 
contactelor șl a întîlnlrilor dintre 
factorii responsabili oentru dez
voltarea relațiilor bilaterale, cele 
două părți și-au exprimat dorința 
de a continua și lărgi schimburile 
de vizite la diferite niveluri îri ve
derea întăririi legăturilor de prie
tenie șl cooperare Intre Partidul 
Comunist Român șl Frontul de Eli
berare Națională . șl între organi
zațiile de masă ale celor două țâri.

Procedind la o trecere In revistă 
a principalelor evenimente în des
fășurare pe arena Internațională șl 
analizind fenomene majore șl dez
voltarea tor, cele două părți au 
subliniat convingerea lor că ten
dința dominantă a epocii actuale o 
constituie consolidarea și influența 
crescindă a forțelor păcii, democra
ției șl progresului social. Evoluția 
pozitivă survenită în raportul de 
forțe pe plan mondial limitează tot 
mal mult spațiu! de acțiune al tor
țelor retrograde ale imperialismu
lui, colonialismului și neocolonla- 
lismului. Ea favorizează afirmarea 
tot mai hotărită a voinței popoare
lor de a-șl afirma independența și 
suveranitatea, contribuind astfel 
la destinderea Internațională și 
stabilirea unei păci trainice, j

pubiicii Socialiste România de dez
voltare a înțelegerii și cooperării 

de sprijinire fermă a luptai ontlim- 
perlaliste a popoarelor pentru li
bertate, Independență șl progres 
social, pentru stabilirea unor re
lații noi. echitabile intre state, pe 
baza respectării principiilor uni
versal recunoscute ale dreptului 
Inle’rna’țlonal. '

De asemenea, ea apreciază întru 
totul sprijinul șl solidaritatea ac
tivă și exemplară manifestată de 

nerelor state independente pentru 
a apăra ș! consolida independenta 
ș! suveranitatea lor națională, pen
tru edificarea unei economii Inde
pendente șl'culturi naționale, pen
tru lichidarea subdezvoltării și a 
rămășițelor exploatării ■•blonloJc.

Cele două părți șl-au afirmat sa
tisfacția față de evoluția favora
bilă a situației din Europa. îndrep
tată spre statornicirea securității șl 
promovarea colaborării pe conti
nent. In acest fel,'ele au luat notă 
cu satisfacție de încheierea trata
telor dintre Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și Republica 
Federală a Germanici ș! dintre Re
publica Populară Polonă șl Repu
blica Federală a Germaniei. Ele 
consideră că Instaurarea securității 
și cooperării In Europa trebuie să 
fie astfel concepută Incit să con
tribuie ia destindere șl cooperare 
în celelalte regiuni ale lumii, prln- 
tr-un proces care să urmărească 
garantarea libertății popoarelor, a 
dreptății și progresului.

Partea română apreciază în mod 
deosebit Interesul manifestat do 
Algeria care. în virtutea poziției 
sale geografice, este interesată In 
evoluția situației din Europa.

Partea algeriană apreciază con
cepția Romănle! conform căreia 
securitatea europeană ca șl secu
ritatea internațională reclamă de
pășirea actualei divizări a con-

Excelenței Sale, domnul 
FRANCOIS TOMB ALB AYE 

Președintele Republicii Ciad
FORT LA.MY

Zburind deasupra teritoriului Republicii Ciad, doresc 
să vă adresez dumneavoastră, șl poporului țării dumnea
voastră un salut cordial și calde urări de progres pe 
calea dezvoltării economice șl sociale, multa sănătate 
•și fericire. ■ ■

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

■. 7 71 ' - ? ’

Excelenței Sale domnul
EL HADJ AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Federale Camerun
YAOUNDE

Cu ocazia trecerii prin spațiul aerian al Republicii Fe
derale Camerun, doresc să vă adresez, dumneavoastră 
și poporului cameruriez. un cald salut prietenesc șl ură
rile noastre de noi succese In propășirea patriei, în 
lupta pentru progres, civilizație și bunăstare.

^jcOLAE CEAUȘESțCO
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale colonel
MOAMMER EL GEDAFI 

Președintele Conrilsulul 
Comandamentului Revoluției Libiene

TRIPOLI
Survolînd teritoriul Republicii Arabe Libiene, doresc 

să vă adresez dumneavoastră și poporului libian prieten 
un cordial mesaj de salut șl calde urări de progres, 
bunăstare și pace,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului da Stat 
al Republicii Socialiste România

HOUARI BOUMEDIENE 
Președintele Consiliului Revoluției, 

Președintele. Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratica și Populare
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Nici © palmă de pământ să nu rămână necultivată
Raid-anchetă în trei județe ale țării

BRAÎLA

la în-După zalele friguroase de 1. 
putui săptămlnll. primăvara rcln- 
i din nou în drepturi șl In jude

țul Brăila. Cimpul. deși încă umed, 
este asaltat do mecanizatori. Multe 
cooperative agricole au reînceput cu 
toate forțele lucrările. Cooperatorii 
munceau In grădinile de legume, efec
tuau grăpabui ogoarelor și crbicidau 
sau pregăteau terenurile. La coopera
tiva agricolă Lacul Sărat, do pildă, 
sa semănaseră 5 ha cu mazăre. 25 ha 
cu boreeag și 30 ha cu lucerna. „Astări, 
15 marile, ne spunea Iov. Marin Clr- 
lan, președintei® cooperativei agrico
le, am folosit o mare parte din tor
ța de muncă ta pregătitul paturilor 
calde și la tmămlnțatul roșiilor in 
răsadnițe".

Aceiași zor l-am constatat șl In 
cooparativa agricolă ..înfrățirea” din 
comuna Cozasu. „Fină în prezent ne 
spunea brigadierul Tudor Păun, am 
Jnsflmlnțat 20 ha cu mazăre furaje
ră șl 30 ha cu borceag. Miine vom 
mail insfimlnța 22 ha cu lucemă șl 
3 ha cu coană". O altă cooperativă 
agricoilă vizitata a fost eea din co
muna Tudor Vtadlmlref>«i, care 
anul trecut a obținut cele mal mari 
producții de porumb și sfeclă de 
zahăr din județ. Piednd de la ni
velurile lnaita ale acestor recolte, coo
peratorii șl specialiștii do nici șl-au 
propus Bă pregătească temeinic fle
care lucrare șl, prin aplicarea unor 
tehnologii adecvata. «6 depășească 
„vlrfurile* de plnft acum. Din relată
rile tovarășului Gli. Mihal. președin-

tele cooperative! agricole, rezultă că 
o atenție deosebită este acordată 
grăpaluluî ogoarelor, fertilizării și in- 
sănîînțării culturilor din urgența I 
și. paralel eu Hce.s-.ea. pregătirii ca
nalelor de irigare. Piuă în prezent 
au fost Inaămlințate și aici 5 ha cu 
mazăre, lucrare ce continuii cu toate 
forțele. „Miine, 16 martie, la ora 7 
dimineața, ne spune tm-arășul pre
ședinte Gheorghe MfhoJ, vom Începe 
semănatul cu 4 semănători U-29 și 
vom Insâmtata circa 38 ha de mazăre, 
ovăz, ceapă. Apoi vom Începe $1 
plantatei cartofilor".

Același zor l-am Intllnlt in aceste 
zile și în Insula Mare a BrăHel. AW. 
gripalul terenului 8-a încheiat pe În
treaga suprafață de 47 200 ha. Paralel 
cu lucrările de pregătire a terenului 
într-o serie de ferme, printre care 
Salcia. Patiu șl altele, a fost pregătit 
patul germinativ șî s-au insămlnțat 
peste IOT ha. cu luccrnă. Concomitent 
cu aceste lucrări se desfășoară și fer
tilizarea solului. Pinii Ieri au fost fer
tilizate 2 453 ha, ce vor fi insămlnțata 
cu culturi de primăvară.

Ca o caracteristică generală a 
muncii pe ogoarele județului Brăila 
se poate ®pune că in toate unitățile 
agricole — C.A.P tit si I.A.S. — se 
urgentează lucrările de pregătire a 
terenului șl acolo unde condițiile sint 
create ' cooperatorii încep fără nici 
o întindere semănatul.

A fost săpat manual un canal de 1,B 
km, se fac rigole șl șanțuri. Perma
nent participă la desecări 5OT de oa
meni. ZI și noapte se trage apa eu 
niotopompole. Pe locurile caro s-ou 
zvîntat. mecanizatorii au început pre
gătirea terenului.

în Județul Ialomița sint condiții 
ca întreaga suprafață planificată cu 
culturi de primăvară sfi fie insfimin- 
țată Ia timpul optim șl de calitate

/ 
corespunzătoare. Rănrtne doar ea 
optimismul manifestat de specialiști 
In această privință — „timpul ’este 
de paries noastră, dispunem de uti
laje ?i sâmlnță suficiente" — declara 
inginerul Ion Crisiea, director ge
neral al direcției generale agricole 
— să se transforme In fapt,

Lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Sclnteii*

în județul Ialomița, campania do 
însămințare a culturilor din prima 
epocă a demarat bine. Mazărea, inul 
Si borceagul au fost insămintate in 
Întregime. Numeroasa —- 
gricole printre ore 1 
grasul, filoar __
z";r. Perișorii, Gheorghe 
r."-Zrv.--- -',^/1L’.”2^1îHii—__________ ,
lucrări. Lucerna a fost semănată in
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a cooperative o- 
___  ___ Făcăieni, Pro- 

loboria_Nou&, Gheorghe La- 
. . , .______________DoJă. îazu

au raportat primele Încheierea acestei 
lucrări. Lucerna a fost semănată in 
proporție de 60 la sulă din supra
fața planificată, tar pe măsură ce sa 
va procura sămlnța vn continua Insă- 
mlnțarca. A Început semănatul ,sfc-, . 
clei de zahăr șl al fiorii-iooreluL Sini 
pregătite pentru insămlnțări peste 
30 080 de ha, ceea ce dâ garanția c.î, 
in zilele care urmează, se va putea 
lucra cu șl mal multă intensitate.

Aproape peste lot se remarcă orga
nizarea exemplară a muncit preocu
parea pentru executarea unor lucrări 
da bună calitate. La sfirșltul primei 
decade din luna marile, cooperativa 
agricolă de producție Vlădenl rapor
tase terminarea iMămlnțatulu! cul
turilor din prima urgență : 3TO ha ma
zăre. S00 ha in, 10t> ha corcandru. 95 
ha borceag. 40 ha ovăz și 120 ha lu- 
cemă. Concomitent o-a lucrat Ia pre
gătirea terenului pentru îiMămlnțarea 
celorlalte culturi de primăvară. A 
fost grâpalâ Întreaga suprafață care 
va fi cultivată cu floarea-soarelui șl 
porumb. „Am urmărit permanent 
temperatura solului, care fl-a menți
nut constant Intre 6—7 grade — ne-a 
spus Ing. Dumitru Mărcuiajcu pre
ședintele cooperativei. Aceasta ne-a 
determinat oă trecem ta insămlnțarea 
florii-soareluL Pînă acum am realizat 
180 de ha, Plantele Insămintate n-au 
avut de suferit In urma temperatu
rilor scăzute din ultimul timp și do 
îndată ce vn fi posibil vom continua 
Însămi n ta tul".

La Vlădenl, ea șl in alte coopera
tive din jude}, timpul este foarte 
frumos. Am străbătut In lung și In 
lat suprafața acestei cooperative 
care se întinde ps 6 5©0 ha și nu am 
găsit nici un ochi de apă deși in 
toamnă pwrte 3M de ha aveau exces 
de umiditate. ^Comitetul comunal de 
partid — ne-a relatat brigadierul 
Marin Grigore — s mobilizat toata 
forțele din comună ta desecări. Timp 
de două săptămini s-a lucrat intens, 
astfel că am putut ara întreaga su
prafață rămasă din toamnă". O si
tuație asemănătoare am intiir.it șj la 
cooperativa agricolă FăefilenL însă- 
minîahi! culturilor din prima urgen
ță s-a terminat Ale! se mal Insă- 
mtnta încă lucernă pentru că o par
te din simlnță a fost adusă cu întir- 
zlcre.

La cooperativa Muntenii Buzău, 
unitate situată In nordul județului, 
zonă cu excea de umiditate, sunrnfe- 
tele pregătite stat reduse datorită 
faptului că pe unele sole nu se poate

intra. Acum două luni. în adunarea 
generală, cooperatorii s-au angajat să 
depună toate eforturile pentru a li
chida excesul de umiditate de pe te
renurile cooperativei. „Lunca dădea 
cu ani In urmă cale mai mari produc
ții din zona noastră, Iar acum ne dă 
cea mal mare bătaie de cap. De , la o 

. vreme, de po ÎC0 hn nu scoatem nici 
un bob — spunea in adunare briga
dierul Nicolae Birlfidearru. Socotesc 
ca lucrtrilo tăcute pină acum nu re
zolvă problema evacuării apei de pe 
ogoare, mal ales că pe alocuri au 
apărut și fanomene do kunl&șilnare. 
Orlcit ara cheltui, trebuie să facem 
lucrări temeinice, care să înlăture pa 
viitor băltirile". în același spirit au 
vorbit și primarul comunei, si pre
ședintele, și numeroși cooperatori. 
Dacă In rimp. unde s-a lucrat tot 
timpul In eliminarea apei, după dle- 
va zile cu soare s-a putut inîra. in 
luncă, deși s-a cărat gunoi de grajd 
pentru ingr&jarea terenului ș! s-au 
făcut unele lucrări do scurgere a 
apei, au mol rămas 200 ha care nu 
pot fi cultivate. După cum ne in
formează președintele, Gheorghe 
Chita, cooperativa intenționează să 
amplaseze ud baza furajeră. Or. e 
greu de crezut că fără lucrări do 
desecări temeinice se vor asigura pe 
aceasta suprafață cantitățile de fu
raje planificate. Pentru desecarea n- 
cestor terenuri există un proiect în
tocmit de specialiștii de la O.I.F.. 
care urmează aă fie oua In aplicare. 
După opinia președintelui, proiectul 
nu rezolvă excesul de umiditate de 
pe această suprafața, dar după apre
cierile direcției generale agricole 
esîe bun șl trebuie trecut cit mal 
grabnic la aplicarea iul. Socotim că 
acum nu este timp de astfel de con
ciliabule. care ar fi fost utile poate 
mai devreme, șt că singura soluție 
care se impune este cea recoman
data de comitetul Județean de par
tid : să se acționeze cu toate forțele 
pentru ca în aceasta primăvară să nu 
rămlnă nici o palmă de pămlnt neln- 
sămințată.

Pe total Județ au rămas nearate 
din toamnă, datorită excesului de 
umiditate. SIMO ha. în urma măru
ților IntreprlMe șl in cura de desfă
șurare. suprafețe însemnate au fost 
desecate. Au putut fi arate 2 400 ha, 
iar pe măsură ce se vor elimina 
apeie și se va zvlnta terenul. lucrările 
vor ?! executate și rw celelalte su
prafețe. Cooperativele agricole de 
producție din consiliul IntercoPpora- 
tfet Cocora au avut cal mai mult de 
suferit de pe urma excesului de apă. 
După cum ne Informează ing. ®ef 
al consiliului. Vlrgti Mlcu. la cele trei 
unități nu rămas de arat peste 
1 5S0 ha. Pentru eliminarea apel da 
pe aceste suprafețe, In cadru! consi
liului, o fost format un colectiv care 
urmărește zilnic lucrările de desecări.
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în cooperativele agricole din jude- 
s țul Olt. unde se insămințează peste 

48 (KM de hectare cu culturi din epo
ca, tatii. se lucrează cu Intensitate la 
pregătirea terenului și la semă
nata! mazărîl. lucemei, sfeclei de lase, 
zahăr și el altor culturi. „N-am 
așteptat să se îndrepte timpul bine 
și tractoarele au foit scoase in dtnp 
- ■ n® spune inginerul-șef al coopera
tivei agricole Mărgineni, tovarășul 
Nicolae Potecea. Zilele trecute, cind 
timpul a fost rece, am arat cilevn zeci 
(te hectare car© mai rămăseseră dirs 
toamna trecuta. Da mal multe ori pe 
zi controlăm terenul cu multă atenție 
pentru a interveni cu rapiditate acolo . ____ ___ _
unde se poate lucra cel mal bine". în- mânat.
semnate suprafețe au fost arate și Cu mai multă hotărire șl spirit de 
pregătite pentru semănat șl la coopa- ... . .
rativeie agricole Prlseaca. Valea 
Mare, Negreai etc. în numeroase alta 
unități agricole din județ nu 8-a mul 
așteptat că „cineva" de la Județ să 
spună că trebuie reluate lucrările 
agricole după perioada friguroasă din 
lî—13 martie a.c.. d s-n acționat cu 
maximă operativitate pe toate parce
lele zvlntate. Cele mai multe forțe 
sint concentrata ta sudul județului, 
acolo unde terenurile «int nisipoase 
și este nevoie să bo lucreze foarte 
intens la pregătirea terenului și la 
Instalnțarea culturilor din epoca 
IntlL „Știm că orice clipă bună de 
lucru este prețioasă — ne relata to
varășul Mihal Zaricinovlcl. Inglnerul- 
?-ef al cooperativa! agricole Ștefan 
cel Mare. De aceea, folosim orice oră

favorabilă da lucru. In ziua de 14 
martie, de pildă, nu s-a putut lucra 
do dimineață. Dar către ora prinzu- 
lui, tind soarele dogorea mal mult și 
pămlntul pe unele suprafețe &o zvta- 
tose, am și ieșit In timp. Am pregă
tit peste 3d de hectare pe care a doua 
zi ie-am șl insămtațat cu mazăre și 
boreeag. In ultimele două zile s-a lu
crat din plin șl ia cooperativele agri
cole Polelu, Oriea, lunca, Grojdibod, 
Celeiu și alteia. Șl in unitățile din 
centrul și nordul județului, unde so
lul ®o zvlntă mal greu, s-a lucrat 
îndeoiebl la pregătirea terenului. Pe 
pante, acolo unde gradul de umiditate 
este mal redus, se lucrează și la se-

inițiativă se acționează in coopera
tivele agricole Verguleasa. StreJeșUl 
de Jos, Pleșolu, Cungrea, Leîeasca și 
altele. în întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole din ju
deț se acordă maximum de atenție 
pentru prevenirea pierderilor de apă 
din sol — lucrare de o deosebită în
semnătate In această primăvară tind 
rezervele de umiditate sini reduse.

Măsurile luate de biroul comitetului 
județean de partid, hărnicia cu caro 
muncesc cooperatorii și mecanizato
rii constituie o garanție că geminatul 
i.o va efectua in limitele tlmpuitil 
optim șl la un înalt nivel calitativ.

EmUIan HOUÂ 
corespondentei „Sclnfeii*

Joi după-amîază, sala Operei do 
stal din Timișoara a găzduit o adu
nare festivă, in cadrul căreia tova
rășul Mihal Telescu, prlm-secre’.ar 
al Comitetului Județean Timiș al 
P.C.R., a vorbit despre lupta glo
rioasă a U.T.C. sub conducerea Par
tidului Comunist Romfin. După adu
nare, in Piața Operei a avut loc o 
demonstrație care a cuprins defila
rea detașamentelor fruntașe In pre
gătirea tineretului pentru apărarea 
patriei, o frumoasă și pitorească 
radă a portalul popular românesc șl 
al naționalităților conlocuitoare, pre
cum șl un program de demonstrații 
sportive.

La casa de cultură „Vaslle Alec- 
sandri" din Bacău a avut loc o adu
nare festivă consacrată semicentena
rului U T.C. Cu acest prilej a luat 
c-ivlntai tovtfrișul Gheorghe Roșu, 
prlm-flccretar al comitetului județean 
de partid.

La Ploiești, tractoriști ș! mecaniza
tori din Județul Prahova s-au lntll- 
nit cu tovarășul Iile Clșu, prim-secre- 
tar al Comitatului Județean Prahova 
al P.C.R., care le-a vorbit despre rea
lizările obținute de tinerii din județ, 
despre elanul în muncă cu care el In- 
timplnă împlinirea unei Jumătăți de 
secol de la crearea U.T.C.

Manifestari asemănătoare au avut 
loc șl in ajto localități din țară. Peste 
700 de petroliști șl alți tineri din ora
șul Morenl au participat la Intllnirea 
cu tovarășul Nicolae Tăbireă, prim- 
secretar ai Comitatului județean Dîm
bovița al P.C.R. Tineri din județul 
Buzău s-au intllnlt șl ei cu tovarășul 
Ion SIrbu, prim-secrelar al Comitetu
lui Județean Buzău a! P.C.R., Iar cel 
din orașul Tumu-Severin cu tovară
șul Ion Radu, prim-secretar al comi
tetului municipal de partid. Cu pri
lejul acestor Intllnlrl a fost relevata 
contribuția tinerei generații la tafăp-

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
La București au continuat joi lu

crările seriunil științifice .,!>r>cul șl 
rolul tinerelului In viața sodal-po- 
lltlcA a României", dedicată semicen- 
tennrului Uniunii Tineretului Comu
nist.

în cea de a doua zi au fost pre
zentate ' comunicările : „Apariția și 
dezvoltarea mișcării de tineret di.'i 
România" de dr. Augustin Eteac. di
rector adjunct al Institutului de stu
dii istorice șl soclal-polltice de pe _______ . ..
lingă C.C. al P.C.R. : „Contribuția to- tincrolulu!" do prof. dr. Dumitru
varășulul Nicolae Ceaușescu la recon- Mazllu ; „Din tradiții ie revoluțlo-
stilulrea Uniunii Tineretului Comu- nare șl democratice ale studențimii 
nlst in 1830, rolul său proeminent in ieșene" de prof. dr. Aurel LoghLn : 
dezvoltarea mișcării revoluționare (te 
tineret eub conducerea P.C.R," do dr. 
Gheorghe Zaharta, director adjunct al 
Institutului de studii istorice șl ©o- 
clal-pohtice de pe lingă “ “ 
P.C.R. ; „Științele sociale . 
marea conștiinței politice a cetă
țeanului militant" de prof. unlv. dr. 
Gh. P. Apostol, director general 
In Ministerul Educației șl InvăiS- 
mlntulul : „Problemele programatice 
ale tineretului in doeumenteie Parti
dului Comunist Român” de dr. Fie
rea Dragnea ; „Participarea tineretu
lui la conducerea unităților soclal- 
eoonomlce. la înfăptuirea politicii e- 
conomlce a partidului” de Dumitru 
Gheorghlșan, prim-seo'etar al Comi
tetului municipal București al U.T.C.,

Decernarea drapelului jubiliar
Cu prilejul semlcealenarului Uniu

nii Tinerelului Comunist, organizații
lor U.T.C. de la Uzinele de utilaj chi
mie șl urinele de material rulant „Gri- 
vlța ro^le”, din București, le-au foot 

„„ti. j festiv, 
drapelul JublUar al C.C. nl U.T.C.. de 
către tovarășul Marțian Dan, prini- 
secretar al C.C. al U.T.C. ministru 
penlru problemele tineretului.

Aceeași Înaltă distincție a mal fost 
acordată organizațiilor U.T.C de la 
Urina de vagoane Arad, Combina
tul petrochimic Borzeștl. atelierele . , . .
„Nicotină", Urina 2 Brașov, unlversi- organizației U.T.C. a orașului Anina,

Gheorghe lovan, lector unlv. la A- 
cademta „Ștefan Gheorghiu", și 
Marin Voinea ; „Rolul activ al orga
nizației U.T.C. in dezvoltarea șl mo
dernizarea agriculturii, a vieții sa
tului" de I. Al Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C. ; .„unele aspecte ale 
formării și dinamici! idealurilor co
muniste ale tinerelului" de dr. Fred 
Mahler, director adjunct al Centru
lui de cercetări pentru problemele ti
nerelului ; ,,Responsabilitatea civică a 

. Dumitru

C.C. al 
iQle '<>r“

ieșene” de “prof...__
„Caracteristicile fundamentale ale 
mișcării internaționale de tineret, 
principiile rjl obiectivele activității 
internaționale a U.T.C. șl U.A.S.R." 
de Vaslle NIcolclolu. secretar al C.C. 
al U.T.C. și Mlhall Sioica. adjunct de 
șef de secție la C.C. al U.T.C.

Au adresat cuvinte de salut : Min
tie Semov, reprezentant al Uniunii 
Tineretului Comunist DimSkwlst din 

■R.P. Bulgaria ; Giistav Varga, repre
zentant al Uniunii Socialiste a Ti
neretului din U.S. Cehoslovacă ; Kim 
Dong Quk, reprezentant al Uniunii 
Tineretului Muncitoresc Socialist din 
B.P.D. Coreeană.

în continuare, lucrările s-au desfă
șurat In ședințe pa comisii.

Sesiunea continuă.

____ _ ■'rita roște". din București, Ic 
tuJrea politicii partidului; la ridicarea Inminate joi. intr-un cadru 
Românie! socialiste pe noi trepte de drapelul Jubiliar al C 
progres șl civilizație. ~H> ‘

Tot sub j semnul semicentenarului 
U.T.C., Ia Iași, Drăgășan! și Constan
ta nu fost deschise expoziții de arta 
sau cu caracter documentar.

Din larga suita de acțiuni dedicate 
aniversării U.T.C. mai consemnăm : 
organizarea la Suceava a unui centru 
de informare șl documentare politică 
pentru tineret ; simpozionul de la 
Centru] de cercetări-Cralovu al Aca
demiei de Științe Sociale și Politice, 
intitulat „File din istoria mișcării re
voluționare a tineretului din Olte
nia” : sesiunea de comunicări științi
fice de la Timișoara, despre mișcarea 
comunista de tinerel din Banat ; se
siunea de la Slobozia, cu tema „U.T.C, 
— școală de educație comunistă a 
tineretului"; inaugurarea „Zilelor 
cărții MKi'al-iw'I’.IW în județele Pra- 
hovâ, Buzău șl Dîmbovița.

(Agerp-es)

” , J"
tatea „Babeș Bolyal“-CluJ. intrepriiss' 
derea „înfrățirea" Oradea, ExploatiX ; 
rea minieră Câpeni, uzina „1 Mal* 
P.loîești, Uzina mecanică din Cîmpî-

. uzinele „Timpuri nol“-BucureștI, 
întreprinderea de consEwțil siderur
gice Hunedoara, Fabrica de confecții 
dc la Focșani, întreprinderea „Indus
tria Unii" din Timișoara, Combina
tul de Îngrășăminte azotoase din Tg. 
Mureș. Rafinăria Teleajen, Institutul 
medlco-fartuaceulic-Tg. Mureș, uri
nele de metale neferoase din Bata 
Mare, Exploatarea minieră Lupeni și

„TÎNĂRUL LENINIST64
■ i festiv

Numărul din martie al re
vistei „Tlnânil leninist" este 
dedicat tn Întregim^ evenimen
tului care polarizează atenția 
șl preocupările tinere udul din 
țara noastră — aniversarea 
eemlcontenanilui U.T.C. Un 
bogat material faptic șl ilus
trativ evocă pagini din Istoria 
de o jumătate de veac a Uni
unii Tineretului Comunist, din 
lupta «a eroică, desfășurata sub 
nemljlodta conducere a Parti
dului Comunist Romăn, pentru 
libertate socială șl națională, 
•perii multilateral
1 __.—jul de icxt4iș?ți-Ț?*
imagini intltulaî „Eroica", sem
nat de «Mif. unlv. Ion Ardelca- 
nu, marchează cilevn din mo
mentele cruciale ale procesului 
complex de cristalizare a orga
nizației revoluționare a tinere
tului.

Referiadu-fi® la aportul tine
relului la înfăptuirea insurec
ției armate de la 23 August ■ ■ 
ÎMI, la contribuția de o deose
bită Însemnătate pe, care a a- 
vut-o Incredlfliarea funcției de 
socretar general al U.T.C. to
varășului Nicolae Ceaușescn, a 
cslrtii energie revoluționară clo
cotitoare și-a pus amprenta pa 
activitatea Întregii organizații.

articolul LAbiiegâția, roman
tism șl luciditate revoluționară” 
trece hi revlrtâ episoade ale 
participării tineretului la efor
turile pentru mărirea produc- 1 
ție! de război, împiedicarea sa
botajelor legionaro-fasciste, u- 
nirea tuturor forțelor demo
cratice conducerea parti
dului, pentru Instaurarea pute
rii populare.

Un cuprinzător articol, sub 
semnătura tovarășului Ion Cîr- 
cei, șef do secție la C.G al 
P.C.H„ relevă rolul de mare 

.importanță pe care l-a avut și 
' ii are Uniunea Tineretului Co- , 

niunișt ca principalâ pepinieră 
de cadre’ a partidului, llevkta 
mai înmănunchează — sub 
semnAturllc tovarâșUor Mihnea 

Ofella ManoJe-Vi- 
„_.s___ Roșîanu. Dumitru
GhLșc. general ion Ionita, Ion 
MArgtaeanu, Vida Geza. George 
Iv.'ișrti. Vaslle Nicoldoiu, «cre- 

g.tar al C.C. al U.T.C., și alții — 
interviuri și articole despre tl- 1 
neri șl tinerețe, precum șl gru
paje de opinii semnate de tineri 
consacrate parlidpârii tinere! ge
neralii la vasta operă de con
struire a , soeletatti socialiste 
multilateral dezvoltate.

Gheorghiu,
Mihail

Salonul linorofului, la Dalles. . 1

lîaem artiști adm omagiu 
organizației lor revoluționare 

în condițiile actuale de organizare 
a timpului liber, numărul nrtiștllo- 
amatod sporește, tar desprinderea 
din rindurile lor a unor talente au- . 
tentice, ce reușesc să se impună 
atenției generale, constituie finalita
tea pozitivă a unor acțiuni organiza
te, in cadrul cărora Uniunea Tinere
tului Comunist are un rol important 
in descoperirea. (Stimularea șl îndru
marea lor in cercurile de'arta plastică, 
in școli, licee sau universități. Rezul
tatele acestei rodnice preocupări le 
vedem, in aceste zile, in Salonul de 
artă al țliierllor artlșii amatori șl du- 
dențl al Institutelor de arte plastice 
dedicat aniversării semicentenarului 
Uniuni! Tineretului Comunist 
organizat in sala Doilea.

Tineretul este receptiv ta ceea ce 
semnifică istoria, la legendele popu
lare, fi Interesanta tehnica ți ore un 
spirit ascuțit de observație la ceea ce 
se. petrece In jurai său. Multi din
tre eroii preferați ai lucrărilor ex
puse sint înșiși tinerii In diferite 
ipostaze șl îndeletniciri. Nu lipsesc 
nici temele eroico ca și imaginile 
încărcate de funcții simbolice ori de 
adevărate metafore poetice.

în generai, in acest salon, prilej de 
sinteze si confruntări. remarcăm 
trei categorii de tineri și viitori ar
tiști. Una, și poate cea mai intere
santa. este aceea a tinerelor vlăstare 
din școli șl licee, care fie că w ex
primă direct, cu o sinceritate neal- 
teratfl de rețete, fie că expun rodul 
asimilării Inteligente a modalităților 
diverse ale tendințelor actuale ale 
ariei contemporane, configurează 
Unele personalități artistice kț deve
nire. Șl demonstrează o luciditate 
creatoare. De aceea nu ne mai sur
prinde efi unii dintre el devansează 
virata școlară situh'du-se. eu destulă 
prestanță, lingă categoria studenților, 
prin puritatea desenului șl frumuse
țea armoniilor cromaUcej Preocupă
rile lor slut multiple. Fantezia cu 
analiza obiectivă se Intllnesc creator 
in compoziții îndrăznețe sau In zu
grăvirea naturii Natura ne învat-î 
să vedem, oă simțim șl să pictăm. 
Ochiul devine curios și prețios, sen
sibilitatea șe ascute, observațiile se 
multiplică și astfel natura furnizează 
detalii. incidente. efecte, nuanțe, 
senzații noi. Incită la Interogări. 
Astfel, pelșniul din Arse? cere l-a 
interesat pe tfnărul Serghel Ntai- 
lescu, in două tablouri, apare poetic

și metamorfozat in subtile tonuri da 
culoare, fără eă diminueze expresia 
șl caracterul local a! naturii repre
zentate. Realismul paletei sale este 
renribîl. forma este concepută nr’ii- 
lecturaî, urmărind ritmul naturii în 
șirurile caselor și copacilor și mal 
ales in nuanțele culorilor. Tinărul 
artist Iubește delicatețea coloritului 
— evidentă șl in „fiori” — ceea ca 
imprimă lucrărilor sale o particula
ritate specifică. Scrutează cu vocație, 
minuțios, anatomia vegetală sau mi
nerală a naturii,, reținind Impresiile 
vizuale, cromatice. Un caracter per-

3
și

*3,M Agenția.
so,D Seară de teatru : „Comuniș

tii” de Ion Marina. Mențiu
ne la concursul de scenarii 
TV. In distribuie : Emanotl 
Petro ț, Mihacla Dumbravă, 
Coste) Constantin. Constantin 
Brewtanu, Marius Pep! no, 
Mircea Cojar, Jean Better, 
Dem Sava, Ștefan Mitică, 
Mihai. Hcroveanu, Romeo Sta- 
var. Regla : Domnița Mure 
teanu,

31,3'5 Viața economic® a CapltaJeL 
31,53 Film documentar : San Ma

rino — producția a studiouri
lor Italiene.

21,;3 Dans ți muzică de pretu tin- 
deal. Felelor din Spania : Ha
rn engo.

PROGRAMUL I
l,C0 Deschiderea emisiunii do <11- 

:.-.:::e<5ți> a Telex.
9,6J File dlnlr-o cronică vie. Tra

diții revoluționare.
9,33 Carp șl MeL

1B,M Cura de Limba germs 
țla a 7-a).

10,K Muzleâ 
Ciobanii.

19,43 nim seria) : , 
creta! epavei’ 
care II —

11,16 Mai i
organismului uman ?

11,55 Aventuri In epoca de platră.. 
11,S3 Telejurnal.
13.Î3 — 1SJ8 Teleșcbală a Capita

lismul monopolist de stai In 
perioada postbelică. Contra- 
dicpile șl limitele Interven
ției statului capitalist In eco
nomie. Prezintă eoni. unlv. 
Nlțfi Dobroiă (Economie poli
tică anul III — liceu) a Greu
tatea corpurilor. Frecarea. 
Echilibrul corpurilor sub ac
țiunea mal multor torțe- Pre
zintă conf. dr. Ing. Traian 
Crete do la InsUtetul politeh
nic din București, (l'irleă. în 
ajntbrul candldaților la erm- 

de

transpunere. De obicei, ei lucrează 
In spiritul nativ al tradițiilor popu
lare („Aur Oșănesc" de V. Mănescu. 
„Culori de toamnă" de OrdBg Zol- 
tan. „Pcrlnlta" de Vaslle Vicol, 
„Compoziție", sculpturi In lemn de 
Ion Pop ș.a.).

Alte lucrări sint expresia senti
mentalul patriotic al tinerilor, a 
prețuirii lor pentru trecutul de luptă 
al poporului, prin evocarea unor sce
ne eroice din trecut ca 1BS7 (Marian 
Tîugn). Lupcni ’SS (Ion Duțu); Jos 
armele (Traian Marinescu) etc.

DLn rindurile tinerilor muncitori 
s-au ridicat deseori talente autentice, 
care au ajuns la o reală emanci
pare artistică. însuși Padurea a 
pornit, ca și Br&ncușl. de la Școala 
de arte și meserii, iar foarte mulțl 
artiști contemporan! sint proveni U 
din diferite cercuri artlsHee de 
amatori.

în' ceea ce privește a treia cate
gorie de expozanți, a studenților, 
aceasta- nu este suficient de repre- 

, zentativă. pe deoparte pentru că nu 
" participă toate institutele de arte 

plastice, pa de altă parte pentru că 
-.-r --- --------- - nici selecția nu o fost suficient de

Statice au compoziții riguroasă, în afara celor două ample
, „ tapiserii, linșări de diplomă, semnate

de Mlhaeta Constan ti neacu șl Paula 
Drigen. care au mai fost expuse la 
fsata Kallnderu, șl. de dleva Încercări 
de compoziții (Bețgu Marcel. Ion 
Costescu. Raluca Grlaorcea ș.a.1. 
restul ne apar doar ca schițări ale 
unor expresii plastice personale sau 
chiar nesemnificative șl confuze.

în ansamblu Insă Salonul de artă 
este o manifestare de p-estlglu a 
artei noastre amatoare .ți prin sin
ceritatea exprimării unor terne des
prinse din trocului ,de luptă «au din 
viata actuală, marchează strălucitor 
P0rticiparea tineretului Ia aniversa
rea semicentenarului organizației 
sale revoluționare.

Arta amatoare permanentizează 
prezența creatoare a poporului. Ea 
arată resursele native, voința pentru 
progres și frumos de care dau do
vadă cele mal bune si tinere vlăs
tare. iar ademenea ntanlfestărl ca 
Salonul de arta constituie cadrul 
In care, ceea ce este mai valoros 
are prilejui să se afirme șl să fie 
stimulat pentru a denăsl noi treate 
in realizarea a ceea ce este bun. 
frumos și util socletătti.

ȘALONUL DE ARTĂ 
el tinerilor artiști amatori 
și studenți ai institutelor 

de arte plastice

sonal au șl lucrările semnate de 
Marin Salgîan sau Ana Mihal. ale 
căror naturi Smuvo 
unitare. In care desenul se imblnă 
cu un colorit vibrant Subliniem al 
lucrările semnate de Pavel Gheor
ghe. Vaslle Dobre. Ivan Dumitru, 
M. Aclubănlțel. Nura Plugaru, Ka- 
roly Elekes ș.b.. dintre care unii au 
lucrări remarcabile prisi patosul zu
grăvirii unor scene din lupta clasei 
noastre muncitoare.

Libertatea degajată a tinerilor, natu
ralețea imaginilor lor surprinde 
adesea pe pictorul profesionist. Ti
nerii creatori au o spontaneitate si 
o viziune proprie, care rup frontie
rele. determinările șl depășesc tri
butul experiențelor tradiționale, pre
ferind să plonjeze In realitate, sin
gura care-l interesează si ii atrage, 
objlnlnd Imagini de un realism 
afectiv, de mare farmec poetic, ce 
ne impune prin prospețimea Inteli
genței șl acuratețea percepției reali
tății.

O altă categorie de expozanți o 
constituie tinerii muncitori amatori, 
outodidacțl. iirmlrid o expresie indi
viduală. originală șl apropiată carac- 

, terelor oriei naive. păstrind un 
suflu de autenticitate a cărei valoa
re stă tocmai In apelul Interior și 
in sinceritatea expresiei plastice. 
Sensibilitatea lor .este vie. directă, 
fără demarcații intre inspirație si

/

î

Mircea DEA C

Limba germană. (Lec- 

lea populară cu Marla 

.Sebastian ți se- 
... _,avei". Episodul „Ce!

1) așteaptă pa Narval". 
aveți o Întrebare î Care 
performanțele șl limitele teatre

cursul de admitere).
17,50 Deschiderea emisiunii 

dupâ-amlază.
17,55 Prietenii Iul Așchluța — emi

siune pentru copil : „Vine, 
vine primăvara

18,00 Cit II Maramurețu (partea D. 
Spectacol susținut de ansam
blul „Maramureșul* din Baia 
Marc. Emisiune de Mihal Mi
ron șl • Nicolae Mecalln.

18.53 Arta plastică : Muzeul de 
arta din Craiova. Prezintă 
criticul de arta Vasflo Drăguț.

18,45 Stop-cadru.
18.10 Tragerea Lphfc
l.S„S3 1031 de seri : Fllopat 01 Ra

tata.
19.53 Telejurnal.
M.W Fotbal : Steaua — U.T.A. (re- 

.prtza a U-a). Transmisiune 
de la stadionul ,.Z8 August". 
Comentator : ArisUdc Buholu.

S3.43 Film artistic *| .........-«a*»*___ _____ ..Alerg tlupâ o 
umbră falsă”. Cu : Anne 
Baxter șl Richard Todd, 
Republica Populară Congo. 
Reportaj filmat de Iile CJu- 
rettni, Tibertu Tomesany șl 
Sergiu Stejar.
..U de ore” — Din țările so
cialiste : R.P.D. Coreeana u| 
Pescuit oceanic.

PROGRAMUL U

S3,M Desene animate Demru ■>dIL 
Mdb Duete celebre din băiete cla

sice.

. 52.15

Filarmonica da stat „George ■ 
seu* (la Ateneul Român) : 

Concert simfonic dirijat de Tony 
Aubin (Franța). Solistă > soprana’ 
Emilia Petrescu — SJ. 
B Conservatorul de muzica „(3- 
nrtan Porumbescu* (sala George 
Enescu) : Muzică de cameră — S3. 
a Opera Română : Mireasa vlntlntâ
— 1S.W.
o Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — IB,K). 
© Teatrul Național „L L. Cara- 
Hlale” „I.' —
fanke ■•( Cadlr — S8 
dto) : Moartea ultimul 
S3, 
o Teatrul de comedie :
— S3. 
q Teatrul ,Xuda Slurtfra Bulan- 
dra* (sala din M. Schitu MAgu- 
reanu) : O scrisoare pierduta — 
a (sala din str. Ales. Sahla) : 
Vicarul — lt’.rt. 
e Teatrul Mic : 
Iilor - 19.W. 
a Teatrul ,X. I. 
Magheru) : Buna 
Wilde - 10.3.!. 
t> Teatru’. 
B.M .
Riale, o soacră ți... alții — ___
a Teatrul ..Țflrtdărlcă” (Mia din l

1 Victoriei) : Aventurile Iul • !'

itriu jraavvuei ,,jl. *=
(sala Comedia) : Take, 

■ ~ " Zi) (sala Slu-
— ulUmulul golan —

Nicnle

Haini absolvrn-

Nottara* (aala 
seara, domnule

a Teatral Giuteșil : Freddy — 
I9.ro.
to Teatral „Ion Creanga* : Cara- 
Riale, o soacră șl... alții — M3.
■ Teatral „Țăndi
Calea victoriei) :
Pltun-Plum — 1® (raia ten str. A- 
cademlel) : Bandiții din Karde- 
momme — 15
o Studioul I.A.Ț.C. ,,L L. Cara- 
glale* : Onticele comice, Trei crai 
do la MsArlt — S3.
o Teatral de revista șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Floare de cactus
- 15: 19X3.
s> Teatral nailrlc-muzleal „C. T5- 
nase* (sala Savoy) : Blmblrlcă — 
ILK (sals din Calea victoriei nr. 
174) : Șl temefle Joacă fotbal — 
i5.ro. .
o Ansamblul artistic .Rapsodia 
RomfinS* : GhloCeL™ mărgăritare
— 1BX3.
o’ Circul Globus : Planetele rid 
sub cupolă — 19.33.

intiir.it
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TINERILOR MINERI
In 
alLA CONSILIUL DE STAT

SCINTEIĂ — vineri 17 martie 1972

SOLEMNITATEA DECERNĂRII

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialisto România a avui loe,L Jo! 
dimineața, solemnitatea decernării 
Ordinului „Meritul Cultural" ciasn I 
Muzeului de Istorie a municipiului 
București, cu prilejul împlinirii a 30 
de ani de existență, pentru activi
tate îndelungată șl merite deosebite 
!n domeniul muzeografiei șl cercetă
ri! științifice, pentru contribuția a- 
dusă la culturalizarea maselor.

■ înalta distincție a fost Inmlnată de 
tovarășul Emil Bodnarnș. vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate nu luat parte tova
rășii Dumitru Popa, Dumitru Popes
cu, Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stai.

în cadrai aceleiași soHcmnltăț!. au 
fost luminata ordinele „Meritul Cul
tural" clasa a Ii-a, clasa n III-a, 
clasa a îV-a și clasa n V-n. precum șl 
Medalia „Meritul Cultaralr 
unor

clasa I 
cercetători științifici șl muzoo-

0 *

grafi din cadrai Muzeului de Istorie 
a municipiului București.

în numele .Consiliului de Stat, al 
tovar&juiul Nlcolae Ceauștsscu, tova
rășul Emil Bodnaraș a felicitat co
lectivul muzeului, pe ce! decorați, 
subliniind prețuirea pe care condu
cerea de partid șl de stat o acordă 
activității competente pe caro colec
tivul muzeului o desfășoară In dome
niul cultural-educațJv șl a] cercetării 
științifice, urindu-ie noi succese in 
viitor.

în numele celor decorați, directo
rul muzeului. Petre Dacha, a expri
mat recunoștința fierbinte conducerii 
partidului și statului nostru, tova
rășului Nlcolae Ceaușescu. pentru 
grija ce o poartă dezvoltării Institu
țiilor muzeale, precum si angajamen
tul Întregului colectiv de a contribui 
In continuare, prin activitatea en. In 
opera de educație patriotică, de for
mare a omului nou. constructor al 
soclaltanulul șl comunismului.

<....

Jo! au avut loc In București lucră
rile plenarei Consiliului național al 
inginerilor șl tehnicienilor.

La lucrări a participat tovarășul 
Vlrgil Trofin. membru ai Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor.

Au luat parte, do r 
bri ai Biroului Consll 
U.G.S.R., secretarii consiliilor jude
țene ale sindicatelor, președinți! co
misiilor Județene ale inginerilor sl 
tehnicienilor, activiști a! U.G.S.R.. re
prezentanți a! presei.

Prof. Ing. Constantin Dlnraîescu, 
președintele Consiliului național al 
inginerilor șl tehnicienilor, a prezen
tat propuneri cu privire la convoca
rea Conferinței pe țară n Inginerilor 
șl tehnicienilor șl măsurile ce ur
mează a fi luate In vederea pregă
tirii el.

Plenara a hotărit convocarea Con
ferinței pe tară a Inginerilor șl teh-

asemenea, mem- 
lîluliil Centrai al

nlclenlior pentru a doua jumătate â 
Junii mal. cu următoarea ordina 
de zl :

1,, — Raport asupra activității des
fășurate do Consiliul național al In
ginerilor șl tehnicienilor ți cu privire 
la sarcinile ce revin .Intelecțualllățll 
tehnice, alături de toți oamenii mun
cii, pentru îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al X-lea al partidului și 
a programului de construcție a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate : ‘ '

1 — Adoptarea Statutului Conri- 
llulul Național al inginerilor și teh
nicienilor ;

3. — Alegerea organelor da 
ducere.

Plenara a stabilit, totodată, norma 
ele reprezentări' pentru alegerea de- 
legaților In conferința pe țară, ale
gerea urmlnd să albă loc în cadrul 
conferințelor județene ale Ingtnerilo- 
și tehnicienilor ce ®e vor desfășura 
intre 23 martie șt 23 aprilie 1973.

(Agerpres)

cursul zilei de Joi. tovarășul
Bodnarn.?, vicepreședinte al

Tn
F.ni! ____......
Consiliului de Stat, o laminat. In 
cadrul unei solemnități. Ordinul 
„Meritul Științific" cJasa I profesoru
lui; universitar emerit Victor Al. Po
pescu, de In Institutul de construc
ții din București, pentru îndelungată 
SÎ rodnică activitate didactică șl teh- 
nlco-șWnțificâ. cu prilejul împlinirii 
viratei de 70 de ani.

Au fost prezenți tovarășii Constan
tin Stfitescu, aevretaru! Consiliului 
de Stat Alexe Popescu, adjunct al 
ministrului educației șl Invățămlntu-

★

Iul, șl Radu Prișcu, rectorul Inst'iu- 
tulul de construcții din București.

în numele Consiliului de Stat, al 
tovarășului NIcolae Ceausescu, to
varășul Emil Bodrtnrnș a felicitat 
călduros pe cel decorat. Mulțumind 
pentru distincția primită, prof. unîv. 
emerit Victor Al. Popestcu a arătat 
că ți In viitor se va strădui să con
tribuie prin activitatea sa In înde
plinirea programului elaborat de Con
gresul ni X-les al partidului, Ia dez
voltarea șl înflorirea patrie! noastre. 
România «xdalîstă.

Jo! după-amiază ș-a înapoiat în 
Capitală, venind din R.D. Germană, 
delegația guvernamentală condusă da 
Mihai Marinescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Mini:. ',, 
cipat la deschiderea, TI

Au fort prezenți dr. Haira Voss, 
ambasadorii! R. D. Germane la 
București, și membri al ambasadei.

(Agerpres)

(ștrl, care a par ti-
,_ sa„Tirgulu! inter

național de la Leipzig, ediția do pri-
Pe aeroportul ScWnefeld din Berlin, 

delegația a fost salutată, de dr. Her
bert ‘Welz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D. Germane, 
de alte persoane oficiale, precum și 

-—----- r, f-z-ita.’ de ambasadorul României Ia Berlin,Nlcolae Ecobescu, adjunct al minis- .-..,..1 Nlcolae Gbenca.

mă vară 1072.
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

erau prezenți Leonte Răuta, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
r" ............... “
traiul afacerilor externe, aJta per 
soane oficiale.

Joi s-au încheiat la ■ București lu
crările tnillnlril sindicale internațio
nale «i privire la problemele tine
rilor mineri. La această manifesta
re au participat reprezentanții unul 
număr de 16 organizații sindicale ale 
minerilor din 12 țâri europene. Timp 
de trei zile el au efectuat un schimb 
util de experiență pe tema : „Pro
blemele actuale ale tinerilor mineri, 
rolul, tocul șl obiectivele lor de luptă 
In societatea contemporană". Cu a- 
cest prilej, numeroși vorbitor! âu re
levat modul cum «Ini nnnllzate și so
luționate o serie de probleme, prin
tre care, folosire® forței de muncă, 
pregătirea șl perfecționarea profesio
nală. accesul Ia cultură șl educație, 
ocrotirea sănătății, petrecerea în mod 
plăcut a timpului liber.

Rostind cuvlntul de încheiere a 
dezbaterilor, tovarășul Petro Furdui. 
președintele comitetului Uniunii 
șlndlcntetor din întreprinderile In
dustriei miniere, petrolului, geologiei 
șl energiei electrice, a szibllrzîat că 
InMlnlrile de acest fol ale reprezen
tanților organizațiilor sindicale ele 
minerilor pot aduce o contribuție Im
portantă la întărirea uni'ătH tor de 
acțiune, tnscriindu-se In cadrai ge
neral al ac'.Rdtațil îndreptate spre 
rezolvarea cerințelor oamenilor mun
cii. Această tnlllnlre. a arătat vor
bitorul, constituie, în aoalari timp, o 
contribuție la dezvoltarea cooperării 
tnlre sindicatele minerilor de pe 
continental european, la progresul 
ld‘e!l de pace șl securitate In Eu
ropa.

(Agcrprcg)Lucrările Comisiei pentru invățămint,B

a Marii Adunări Naționale V

A PLECAT

(Agerpres)

Cronica zilei

Lucrările Congresului al Xlll-leă

MILANO 16 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Pulcea, transmite : î„ 
cadrul lucrărilor Congresului 
XlII-lea a! Partidului Comunist Ita
lian, Joi dimineața au continuat dis
cuțiile pe marginea raportului de ac
tivitate a Comitetului Central, pre
zentat de Enrico Berllnguer. vice- 
secretar general al P.C.I.

în ședința de dimineață au luat cu
vlntul Pletro Ingrao. membra al Di
recțiunii partidului. Guldo Făntl. 
membru al Direcțiunii, președintele 
Consiliului Executiv al regiunii Emi
lia—Romagna. și Arrlgo Boldrinl. pre
ședintele Asociației naționale a par
tizanilor italieni.

în ședința de după-nmlazlî au luat 
cuvlntul, printre alțl delegați. Gior
gio Napolitano și Umberto Terraccird. 
membri al Direcțiunii P.C.L, Lulgi 
Monnml. secretarul Federației regio
nale P.C.L din Valle d'Aosta, Glu
soppe Amâranle. secretarul Federației

din Salerno, Gian ne tio Pa tac-JL aV>" ULII mU-ld UU, SJtfcijBi.lvttv t ex ttib 
clni, secretarul Federației P.C.I. din 
Regglo Emilia, ști alțl delegați la con
gres. Participant!) eu aplaudat ■ eu 
căldură salutul transmis de delegația 
de studențl ai universităților din To
rino. In rindurlle cărora erau membri 
al Federației Tineretului Comunist 
Italian și al organizațiilor da tineret 
nle P.S.I., P.S.I.U.P., republicană șl 
catolice.

Vizita tovarășului Gheorghe Pană

la uzinele „Auto Bianchi"
în cursul zilei de joi. tovarășul 

Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.. care 
participă la lucrările Congresului 
P.C.I., a făcut o vizită la uzinele 
„Auto Bianchi" din Milano. Dlrcc'o-

rul general. dr._ Enrlco Chlrettl. îm
preună cu personalul din conducere, 
au primit șl Însoțit pe oaspetele ro
mân In principalele secții, furnldnd 
explicații asupra procesului de pro
ducției

Solidaritate cu lupta dreaptă 
a eroicului popor vietnamez
Adunarea de la Șantierul naval din Brâila

Comisia pentru Invățămint știință 
șl cultură a Marii Adunări Națio
nale a analizat tn șcdlnU din 16 
nurlie a.c., sub președinția proL 
nnlv. Constantin Dinculescu, 
ședințele comisiei, stadiul de apli
care a prevederilor Legi! nr. 2/1071, 
privind perfecționarea pregătirii pro
fesionale a lucrătorilor din unitățile 
socialisto.

La ședința comisiei au participat 
acad. Iile Murgulescu. vicepreședin
te ai Mari! Adunări Naționale, re
prezentanți ai conducerilor unor mi
nistere, organe centrale de stat și 
obștești, ni unor comitete executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București, precum șl

pre-

apeclalîștl care lucrează tn domeniu! 
porfertlon&rU pregătirii profesionale 
a cadrelor.

Cu acest prilej, au fost subliniate 
măsurile întreprinse, precum șl une
le rezultate obținute pentru asigu
rarea unul conținut c!‘ mai adecvat 
al perfecționării cadrelor. Totodată, 
au rost relevate unele deficiențe, pro- 
punlndu-se măsuri menite să contri
buia la desfășurarea în condiții tot nud bune a ----- -
gale

Raportul 
propunerile 
coiplslei va 
de Stat.

aplicării dispozițiilor le- 
conțintnd concluziile si 

rezultate din lucrările 
fi prezentat Consiliului

(Anerp-es)

i';' ■ ■ ■'■
Jo! seara n plecat la Belgrad o 

delegație a Marii Adunări Naționa
le. condusă da.Mihal Dalea. președin
tele Comisie! pentru politică exter
nă a M.A.N., care.; Io Invitația celo- 
două comitete de imllticâ externă ale 
parlamentului Iugoslav, va tace o vi
zită In R.S.F. Iugoslavia.

Din delegație fac parte 
Moga. Stefan Volcu, Silvia 
membri al Comisie! pentru politici, 
externă a M.A.N., șl Mlrcea Rebren- 
nu, secretar ol Comisie! luridlce a 
M.A.N

loachlm 
. Irotte.

.lîtlcă

La plecare. In Gara de Nord, erau 
prezențl Gheorghe Necula. vicepre
ședinte al M.A.N., Ion Mărgineanu. 
secretar al M.A.N.. Iile Rădulascu. 
vicepreședinte al Comisiei pentru 
politică externă, și Alexandru lones- 
cu. secretar al aceste! comisii.

Au fost de față Iso NJegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia Ia Bucu
rești, șl membri al ambasadei.

Joi după-nmlază a s«it la Bucu
rești Muraalln Daeng Mamanggung. 
nou] ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Indonezia 
In Republica Socialistă România.

*
Orchestra simfonică a Radlotalevi- 

zlunU Române, dirijată da Emil 
Simon, a oferit publicului meloman, 
joi seara, un festival — Claude De
bussy. Cu acest prilej, din creația 
marelui compozitor francez a fost 
Interpretată. In primă audiție, sulta 
Integrală" „îmaginfle", cu cele trei 
părți ale sale : „Glgă", „feeria" șl 
„Ftontto de primăvară". Concertul a 
mal cuprins piesa pentru orchestră 
„Jocuri" și trei schițe simfonice. în
titulate „Marea

(Agerpres)
(Agerp-es)
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LA IAȘI
I '

vremea

O noua sală a sporturilor
LAȘI. (Corespondentul „Sclntoli". 

M. Corcaci) : lațul s-a îmbogățit cu 
un nou edificiu sportiv, o sală pentru 
diferite competlțlL. Aceasta ocupă în 
complexul spprt.lv a! ștrandului de 
Hngâ Palatal culturii o suprafață 
construită de 5 330 mp șl o suprafață 
de joc tn sală de 2 000 mp. După 
cum ne Informează Ing. Gh. Mllea. 
diriginte, din partea consiliului jude
țean pentru educație fizică șl sport, al 
lucrărilor noului edificiu sportiv, din 
punct de vedere constructiv, sala 
proiectată de Î.P.C. al Ministerului 
Construcțiilor Industriale prezintă 
noutatea că structura de rezistență 
este cu acoperiș suspendat din be
ton precomprimat realizată pentru 
prima dată In țară, iar întreaga con
strucție este din beton aparent, adică 

nici un fel de tencuială. Pereții 
săMI slnt finisați cu plăci de PAL 
furniruite. Din punct de vedere func
țional, sala are avantajul că tribu-

nele. cu o capacitate de 2 TO do 
locuri, slnt escamotablie. în acest fel 
se poate lăsa spațiu suficient In 
funcție de flecare competiție. Noul 
edificiu sportiv mal are un frumos 
hol la parter Șl încăperi la etaj pentru 
diferite alte locuri de sală, cabinete 
medicale șl vestiare etc.

Constructorii trustului de construc
ții industriale Inși au predat aerat 
nou obiectiv sportiv Consiliului ju
dețean pentru educație fizică șl sport 
In cursul zilei de 10 martie Intr-un 
cadru tesUy. în fața publicului" pre
zent la inaugurare, echipele de volei 
..Penicilina" jl „Universitatea" din lo
calitate au susținut un joc demon
strativ.

Astăzi, mllne ți polmllne, noua sală 
n sporturilor din lași va găzdui tur
neul divizionar A la handbal mas
culin.

ATLETISM : CONCURSUL' DE LA 
GENOVA. în „Palatul Sporturilor- 
din Genova s-a desfășurat un con
curs Internațional do atletism' la 
startul căruia au fost ■ prezenți spor
tivi! din mai multe țări, prlnlra caro 
șl România.

Performera! concursului a fost Ita
lianul Marcello Hasoonaro caro a sla
b'll! cea mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit In proba de 
400 m plat, cu Umpul de 46”l/I0. 
Vechiul record era de 16" 2'10 și a- 
parținea americanului Tommie Smith. 
Pe locul secund s-a clasat polonezul 
Bndenski — 47”, urmat de Gabernet 
(Spania) — 47" ■1’10. Cursa feminină 
de 800 m s-a încheiat cu victoria at
lete! italiene Donata Govonl crono
metrată In 2W 0T0. urmată de at
leta româncă Ileana Silo! — 2’09^5/10. 
Tot pe locul doi s-a clasat și Corne
lia Popescu (cu 1,70 m) in proba de 
săritură in înălțime, cișligata da at
leta bulgara Iordanka Blagoeva cu 
1.80 m.

Pentru amatorii
de pronosticuri sportive

Concursul „Pronosport" nr. Li do du
minică 19 martie cuprinde — ca șl cel 
precedent, aproximativ. In număr egal 
— meciuri din primul eșalon al fotba
lului romAnese și Italian. Amatorilor do 
pronosticuri le furnizăm dteva date 
funeie primite’ prin Intermediul redac
ției „Programul Loio-PronoaporT") în 
legătură cu echipele sl șansele lor In 
partidele de duminică.

I. S. C Ba râu — Universitatea Cluj. 
Afectate, desigur, de Insuccesul de 
miercuri din „Cupa României" (ambele 
au fost eliminate) șl neulUnd, totuși, 
că nld duminică nu au arat mollve de 
satisfacție, reprezentantele Județelor Ba
cău șl Ciul vor căuta acum sâ dea to
tul pentru o victorie. La aceasia lo „în
deamnă" șl faptul că ambele se află tn 
Imediata apropiere a liderului, nevrind 
deci Bă piardă șansa de a Intra In lupte 
pentru titlu. In tur : 1—1. Pronostic î x.

II. Rapid — F. C. Argeș. Antrenorii 
Baril Marian șl, respectiv. Ualaglan vor 
arunca In Joc cele mal bune garnituri. 
RapldlșUI, P® teren propriu, au prima 
șansă. Plteșsenll, relansau In cursa da 
detronare a liderilor, păstrează Insă șl el 
destule șanse. In tur : 1—3. Pronostic : 
1, x.

IU. Hleagnl roșu — Dinamo. Med di
ficil pentru ambele tabere. Localnicii 
mizează pe publicul propriu șl pe un 
plus de odihnă (Intrudt n-au lucat 
miercuri tn „Cupă"). Oaspeții au to
tuși o garnitură mal omogenă, velel- 
ațfle Iui Dinu. Dumltrache, Lueescu 
...și ale „exbrațoveanulul" Dumltrtu ÎL 
In tur : 5—1 PronosUe : 1, s, 1

IV. Crlșul — PetroluL O partidă Intre 
doufl formații aflate In „zona fterbince" 
a .etasamoniulul. Orice punct clșllgat 
(sau pierdut) capătă mari Implicații. Va 
reuși Petrolul — mal odihnit — să ob
țină două puncte în deplasare sau 
Crișul — care a evoluat blno miercuri, 
tn partida de „Cupă" — va profita In
tegra] de avantajul terenului șl al su
porterilor proprii ? Tn tur : 0—1. Pro
nostic s x.

V. A.S.A. Tg. Mureș — JluL Duminica 
trecuta șl miercuri (respectiv, tn cair.ț 
plonat șl apoi tn „Cupă"). Jiul a reușit 
eventul : două victorii. Mureșenii tresă 
n-au putu! dcelt sâ se califice în sfer
turile de finală ale „Cupei". Lansați 
puternic, după c!t se vede, fotbaliștii 
din Petroșani (care tn camnlonatul 
l!Kî—7®, la Tg. Mureș, au învins eu 
3—0) păstrează towșl prima șansă. Tn 
tur : 0—0. Pronostic s L

VL Politehnica — FaruL De flecare 
dată tn. campionatele precedente, lu
cind cu Farul, Poiltehnlca a ctș'dgat po

teren propriu șl„ a pierdut tn depla
sare. Pentru campionatul aeessla se In
firmă, eo pare, regula. In toamnă, la 
Constanța, rezultatul a fost S—3. Acum, 
la tați, rezultatul Interesează deopotri
vă ambele echipe, situația lor tn clasa
ment fiind destul de precara, tn actua
lul campionat, Farul n-a dșHgal In de- 
Elasere nld un meci. O va face acum.

i Iași 7 Pronostic
VIL C.F.IL Cluj - Universitatea Cra

iova. Ceferiștii par dedîl să se salveze 
do la retrogradare. Cursa da acumulare 
a punctelor necesare. începută dumini
că la București, va trebui continuata mal 
ales acasă. De un lucru trebuie să țină 
seamă : echipa cralovcană va veni la 
Cluj șl cu Obtemenco, golReterul cam
pionatului. In lur„: 1—L Pronostic : x.

VIII. Atalanta — Sampdorta. Un med 
greu pentru puncte. Atalanta a devenit 
speclallsta'a victoriilor pe teren propriu. 
Sampdoria nu reușește, de regulă, declt 
rezultate egale In deplasare. In tur : 
0—1. Pronostic « L

I5L Bnlogna — Cagliari. Despărțite In 
clasament de S lacuri șl de 11 puncte, 
cele două echipe mizează, In aceeași 
măsură, pe victorie. „Actul de curaj" 
II face, de fapt formația din Bologna, 
destul de prost plasata șl nu prea redu
tabilă nici pe teren propriu. In tur : 
1—fi. Pronostic t x.

X. Mantova — Borna. Vecină cu „lan
terna roșie". Mantova vrea victoria cu 
orice preț. Pentru echipa din capitala 
Italiei, dar mal alea pentru antrenorul 
el, Helcnlo Herrera, nu încape nici o 
discuție deși,.din cele 10 meduri dispu
tele !n deplasare, a rtț'Jgat doar două. 
In tur : 1—1. PronosUe t 2.

XL Milan — InternazlonaJe, Pentru 
Milano, acest med Înseamnă cam cjb în
seamnă pentru București derbiul Stea
ua — Dinamo I Milan șl Inter se simt 
pe „Ssn Slro", unde, se pare, va avea 
Ioc meciul do duminică, precum pe te
ren propriu ; galeriile slnt, de aseme
nea, egale ca număr șl forță- tn tur s 
3—fi PronosUe s 1, x, Z.

XII. Napoll — Juvcnras. Pentru rutpo- 
lltani nu &e pune problema punctelor : 
ta mijlocul clasamentului este „cald șl

I 1.

bine". Pentru palmaresul șl 
lor, o victorie tn fața foarte 
lor campioni Înseamnă Insă 
tur : 3—1 Pronostic t x.

XIII. Torino — Florentina,
etapei s gazdele se ană pe locul 3. oas
peții ps locul 1, Pe teren propriu, tort- 
nczll r.u nu pierdut tn zece etape nld 
un med. In schimb, au dțUgat de opl 
ori. Echipa din Firenze nu soerfl la. prea 
mult. In tur : 1—1. Pronostic : x.

orgoîlul 
probabil I- 
mult. In

Derbiul

«

ȘAH : TURNEUL DE LA BEL
GRAD. Disputa pentru prlmale locuri 
In turneul internațional .feminin do 
șah de Ia Belgrad a devenit ntal 
siringă o dată cu runda a 8-a, In caro 
lidera clasamentului, Iugoslava Mi

s'"‘ \’-5.’* .?■
lunka Lazarevici, a suferit prima !n- 
frlngere, codind (cu piesele albe) In 
fața maestrel olandeze Vreekcn. E- 
llsabeta Pollhronlade a obținut a 
patra victorie consecutivă, clștlgînd 
partida cu maestra maghiară Maria 
Ivanka. ,

în clasament continuă să conducă 
Lazarcvld (Iugoslavia) cu 5 puncte și 
două partide întrerupte, urmată do 
reprezentantele României': Elisabeta 
Pollhronlade șl Alexandra "Nlcolau — 
cu dte 5 puncte șl o partidă în
treruptă fiecare.

TENIS DE MASA : NECESITATEA 
UNEI NOI ORGANIZAȚII ASIA
TICE. Asociațiile de terii» de masă 
din R.P. Chineză, Japonia și R.I’.D. 
Coreeană au dat publicității un co
municat In care se arată că este ne
cesară crearea unei noi organizații 
reprezentative a federațiilor de tenis 
de masă din Asta. în comunicat se 
precizează că aciuata federație asiati
că de tenis de masă (A.T.T.F.) nu 
corespunde, tn actuala formă de or
ganizare. dorinței majorității țărilor 
asiatice de a dezvolta acest aport tn 
țările lor. Pe de altă parte, federa
țiile de tenis de masă diri R.P. Chi
neză?! Japonia au căzut de acord ca 
echipele celor două țări gâ susțină 
IntUnlri amicale In curtul acestui ml

Ieri în țară : vremea 6-a menținut 
frunx>a<să șl călduroasă, cu cerul va
riabil. In sud-vestiil țării șl senin în 
rest. Virilul a suflat slab, pînă In no- 
irlvlt Temperatura aerului ta ora 
14 oscila Intre 5 arnde In Sullria ?l 
20 de grade la Tebea șl Vărădia. 
în București : vremea s-a menținut 
frumoasă șl călduroasă, cu cerul se
nin. Vinlui a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura maximă a fost 
do 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18. 19 și 20 marile. în țară : vremea 
se menține frumoasă și călduroasă 
In începutul Intervalului opo! ®e va 
răci ușor, mal ales In nord-estal 
țăriL Cerul,, mal mult wnln ta în
ceput, se va înnora treptat • șl vor 
efideo ploi șl burnițe slabe in vestul 
ș! sud-vestal târli. în rest, precipi
tații Izolate. Vint potrivit. Tempera- 
tarile minime vor fi cuprinse tnlre 
minus 4‘ ?i plus 6 grade, mal cobo- 
rlte In .Moldova șl In depresiunile 
din estul Transilvaniei, Iar maximele 
Intre 7 șl 17 grade. Pe alocuri se va 
semnala ceață. în București : vre
mea <se va menține frumoasă, cu ce
rul eenln la început, apoi se va 
înnora treptat, devenind favorabil 
ploii slabe. Vini potrivit Tempera
tura va Înregistra o ușoară «cădere 
la sflrșltal intervalului.

H La Șantierul naval din Brăila a a- 
H vut Ioc, joi, o adunare consacrată Im- 
H plinirii a 22 de ani da lâ începerea 
H luptelor poporului vietnamez impotri- 
H va agresiunii imperialismului araeri- 
H can.
H La manifestare au luat parte mun- 
H cltori. ingineri și tehnicieni construc- 
H tort de nave din acest Important cen
ți tru Industrial aJ țării, reprezentanți al 
0 organelor locale de partid șl de stat. 
B Au participat Lam Van Luu. ambn- 
u sadorul Republici! Vietnamului de 
n Sud, șl Nguyen Dang Hanh. amba- 

fiarlon.il R. D. Vietnam in tara noas-
| tră.
H Adunnrea a fost deschisă de Mfșu 
□ Grigore. prlm-secretar al Comitetului 
| municipal Brăila al P.C.R. A luat apoi 
H cuvlntul Gheorghe Potera.?, secretar 
H al Comitetului de partid de la Sân
ii tlerul-naval Brăila. Poporul român, a 
| arătat printre altele vorbitorul, urmă- 
I rests șl apreciază cu profundă simpa- 
H tie. admirație și solidaritate lupta In
ii delungată o eroicului popor vietna- 
H mez pentru apărarea dreptului său 
n inalienabil de a-șl construi o viață 
W nouă Intr-o tară liberă, independentă 
H șl suverană, r <■
M » Cauza pentru care lupta poporul.,, 
H vietnamez este .6 cauză dreaptă — a 
B spus vorbitorul — șl nici o forță din' 
j lume nu poate Infringe nn popor 
0 cnre-șl apără cu abnegație palria. cu- 
N cerlrile sale revoluționare. Avem 
0 nestrămutata încredere eă victoria va 
M fi de partea poporalul vietnamez. 
H rare lșl va vedea îndeplinite năzuln- 
H țele ș! aspirațiile sale legitime dg 
fi pace, unitate șl progres — a spus In 
h încheiere vorbitorul.

In cuvlntul său, ambasadorul Lam 
Van Luu a spus : Războiul dua de 
S.U.A. In Vietnam este un război de 
agresiune, cu scopul de a diviza timp 
îndelungat Vietnamul. iS.UiA. nu tri
mis peste o jumătate de milion de 
soldați In Vietnam, eu Instalat admi
nistrația de lachei de la Saigon ca 
Instrument pentru realizarea politicii 
de agresiune a neocotonlallsmului. 
Vorbitorul o exprimat apoi satisfacția 
că problema Vietnamului a devenit 
astăzi o problemă a întregii omeniri 
și, In primul rind, a popoarelor care 
construiesc socialismul și comunis
mul în lupta noastră dreaptă, a spits 
el, poporal vietnamez se bucură de 
înțelegere șl sprijin din partea parti
dului comunist a guvernului ți po
porului român. Dorim să exprimăm 
mulțumirile noastre sincere partidului 
comunist guvernului Republicii So
cialiste România șl poporalul frate 
român pentru sprijinul .prețios șl a- 
jutonil multilateral acordate luptei 
drepte a poporului vietnamez. Urăm 
poporului frate român să obțină noi 
succese In îndeplinirea planului cin
cinal, urăm colectivului acestui șan
tier multă sănătate șl fericire. , ’

La sosirea tn orașul Brăila, oașoa-; 
ții vietnamezi au fost primiți la sediul 
comitetului județean de partid de 
tovarășul Nlcolae Mihai, membra al 
C.C. al P.C.R., prlm-secretar al Comi
tetului județean de partid Drălla, 
unde a avut loc o discuție priete
nească.

(Agerpres)

T

Aftăr! este ZIUA INTERNAȚIONALA DE SOLIDARITATE CU 
LUPTA POPORULUI ZIMBABWE PENTRU INDEPENDENTĂ Șl 
DREPTURI DEMOCRATICE, ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII RA
SIALE. Demonstrlnd crețterea continuă a Impolrlulrii fa;ă de reolmul 

• raibt a lui lan Smith, cceastă zl a fost precedată in Rhodesia da puter
nice manifestai!! de protest greve șl ciocniri intre populație jl oa
menii autorităților de la Salisbury. Ele reflectă creșterea luptei pentru 
independența reală a Rhodeslei și pentru dreptuT poporului Zimbabwe 
de a fi tfdpin pe destinele sale.

Publicăm mai jos extrase dinlr-un articol apărut recent in săptdmina- 
lul englez „Economist'’, In care se arată sliucjia grea o poporaiu! Zim
babwe și lupta sa împotriva recentului acord anglo-rhodesian, relatări 
cu'atU mai rclcval'oare cu dt ele provin dlnlr-o publicație conșervatdare.

,Ji avem pe africanii ce! mai feri
ciți din lume", a spus Ian Smith, pri
mul ministru M Rhodeslel, In noiem
brie. după ce el și 
Home, ministrul de
brte. după ce el șl Alee Douglas- 
lîome, ministrul de externe britanic,, 
s-au înțeles aăipra unul acord de 
încetare a disputei nnglo-rhodeslene. 
Nici unu] dintre ei nu avea cum să 
ghicească câ manifestațiile de protest 
vor izbucni curind. Do asemenea, nu 
aveau cum să-ș! dea seama dt do 
mulțl africani iși vor exprima opozi
ția lor față de acordul anglo-rhOde- 
Bion înaintea Comisiei Pearce.

Deși Rhodesia constituie o excepție 
în Africa prin i faptul că pe teritoriul 
el se vorbesc numaj două limbi prin
cipale — abona șl slndebele — puțini 
albi și-au dat străduința să lavețo 
chiar șl cuvintele elementare ale câ
tor două limbi, aștepilnd ca africn- 
nil să învețe engleza. Tragedia in 
Rhodesia constă In faptul că disprețul, 
lipsa de respect șl discriminarea au 
ridicai asemenea bariere Intre rase 
Incit comunicarea a fost distrusă.

Numărul afrieanUor din Rhodesia 
s® ridică lă 5.250 milioane, dintre 
care 4.S milioane trăiesc In mediul 
rural. Mulțl dintre aceștia sint agri
cultori Pe ofrlca.nl II Interesează In 
principal probleme pămlnîulul de pe 
urma căruia trăiesc. Legea din 1D>38 
cu privire la proprietarea oămlnlulul. 
scrie ..Economist", arordă negrilor șî 
albilor suprafețe globale egale de 
pămlnt. deși negrii II depășesc in nu
măr pe albi In proporție de 21 la 1 : 
lor din pămlnlui dat In folosință afrl- 
. ' ' ' ®'' . ' ■ ' ■"

cânilor G8.1n sulă nu e potrivit pen
tru agricultură. Din această cauză, 
cultivarea pămlntulul este dificilă șl 
devine din ca in ce mal dificilă.Ve
nitul anual al africanilor, provenit 
din 0gricultură. a scăzut de ia 3 lire 
sterline de persoană. In 1058. la„nu-

RHODESIA

O cuvîntare a
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — Ed

ward Gierek, prlm-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a luat cuvlntul la posturile 
poloneze dă radio șl televiziune, în 
ajunul alegerilor în Seim, E! a rele
vat că tn cursul campaniei electorale 
discutarea largă a programului de 
dezvoltare o țării a fost îmbinată cu 
munca pentru traducerea Iul In via
ță. Vorbitorul a relevat că dezvolta
rea Poloniei cere in primul rind dez
voltarea relațiilor sociale socialiste, 
creșterea potențialului economic, un 
nivel mal Înalt al științei șl tehnicii, 
cheltuirea rațională a fiecărui ban al 
statului, eficiența fiecărei Investiții 
mari ®au mici, creșterea productivi
tății muncii. Dezvoltarea Poloniei în
seamnă. de asemenea, operativitatea 
organelor puterii, participarea demo
cratică a oamenilor muncii la rezol
varea problemelor țării, voința ș! dls-

ma! fertil din zonele cu ploi bogate, 
cl șl marea majoritate a orașelor, 
căilor forate șl principalelor șosele. 
Aceasta In timp ce dramurile care 
trec prin ținuturile negrilor alnt în
deobște închisa.

Africanii sint revoltați din cauza 
dezrădăcinării forțate a familiilor ior 
din ținuturile de baștină șl Izgonirea 
acestora spre alte teritorii. Agricul
torii din întreaga lume slnt extrem de 
legați de pămlnuil pe care părinții 
lor l-au cultivat Nici rhodeslenll nu 
fac excepție. Cazul șefului de trtb 
ReknyLTangwcna, al căra! oameni nu 
fost In repetate rlndurl alungați de 1 j?ârr,rfie
la casele lor. dărimate cu ajutorul 
buldozerelor, dor s-au întors pentru a 
Ie reclădi. t> devenit cunoscut In în
treaga țară. Evacuări similare au a- 
vut ioc și In alte părți ale țării.

Poporul Zimbabwe
în apărarea drepturilor 

saie naționale
11

lui E. Gierek
dpllna de a munci eficient, care 
unește întregul popor, principiile mo
rale trainice care s-au Instaurat In 
relațiile dintre oameni.

Vorbind despre realizările după 
plenara a 7-a a C.C. nJ P.M.U.P., 
Edward Giorelt a arătat că au fost re
zolvate numeroase sarcini urgente, 
urmlnd Insă să fie rezolvate încă 
multe altele. Noi. a spus el, am alea 
o astfel de concepție a evoluției so- 
ctal-economlca care îmbină organic 
sarcinile creșterii puterii țării și sa
tisfacerii necesităților de viață ale 
populației, care permite realizarea lor 
prin completare reciprocă și nu prin 
opunerea lor față de țelurile Întregu
lui stat, ale politicii sale.

Referindu-so la ’politica externă, 
vorbitorul h relevat necesitatea dez
voltării colaborării cu țările socia- 
Itate, întăririi In continuare a pfidi s,i 
securității Ih Europa ți in Întreaga 
lume.

li

mal jumătate In 1&70. Tn 1955 g-a a- 
nunțat că 13 la sută din pămlnturlle 
date In folosință africanilor au deve
nit nerodltoara. In prezent situația 
g-n înrăutățit șl ma! mult. Totuși, a- 
erat pfimlnt va trebui să hrănească 
cu 541 la sută mal mulțf oameni in 
deceniul următor.

Pămlntul nu constituie o problemă 
pentru albi. Suprafețele ce Ie revin 
nu numai că cuprind pămlniul cel

în ceea ce privește problema invă- 
țămintiilul, „Economist" releva că în
scrierile In școlile africane au scăzut 
de la 713 0©9 de copil șl tineri In 1SS3 
la (J70 000 anul trecut, deși populația 
Rhodesiel’ crește cu mal mult de 3 
la sulă pe an șl 63 la sută din popu
lație este sub virata de 16 nnl. Nu
mărul profesorilor a scăzut cu 11 la 
su‘,5. fapt ce afectează calitatea invă- 
țâniîniulul. Chiar africanii care inva-

ță șl iuptă din răsputeri să-și asigure 
ua vUtor cu greu pot găsi o slujbă. 
Guvernul Insă vn găsi repede o sluj
bă pentru un Imigrant analfabet cu 
pielea albă.

Nedreptatea aceasta este resimțită 
ți mal tare ta orașe. Ad, contrastul 
dintre viața plină de lux a albilor șl 
truda grea a negrilor este izbitoare. 
Albii locuiesc In vile curate, deseori 
dotate cu un bazin de înot. Toți nu 
cita una sau două mașini și die doi 
sau trei servitorL Negrii locuiesc In 
barăci înghesuite. Sentimentul pe 
care ți-l cîâ priveliștea lor este acela

Negrii dîn Rhodesta știu că alte 
țări africane din nord, care nu fo«i 
colonizate In același Ump cu Rhode
sta, sint ncum Independente. Ei M În
treabă do.ee nu II se acordă drepturi 
egale. Iar liderii lor se află In închi
sori.

Aceste întrebări slnt veșnic prezen
te, iar ■ in momentul in caro se 
ivește prilejul sint rostite. Soalrea 
Comisie! Poarce pentru a testa ac-' 
ceptabllllatca. propunerilor acordului 
anglo-rhodesian a constituit un ase
menea prilej șl a fost folosit cu prl- 

• cepere. Africanii Iși exprimă nemul
țumirile lor — prin demonstrații, ma
nifestații șl greve. Pentru a-U da seu- 
ma de nemulțumirile minerilor este 
suficient să vezi doar un tabel al sa
lariilor. Revista subliniază faptul că. 
In tlmn ce media anuală n salariilor 
minerilor albi este de 2 765 lire ster
line, rbodedonl! negri primesc 
doar 215 iirc sterline pe an.

Termenii acordului anglo-rhodesian 
rin*, peste tos respinși ș) acest lucra 
poale fi explicat numai prin neîncre
derea africanilor In guvernul Smith. 
Una dintre cele mal semnificative 
critici aduse de negrii termenilor a- 
cordului se referă li faptul că cele 59 
milioane do lire sterline, care vor 0 
furnizate de Marea Brltanle In de- 

dezvoltarea 
fi admlnls- 
după bunul

Rezoluție a P.C. din Israel
TEL AVIV 16 (Agerpres). — Parti

dul Comunist din Israel a dat publi
cității o rezoluție adoptată la cea 
de-a 24-a Plenară a Comitetului său 
Central, care a examinat tezele pre
zentate de secretarul general al C.C. 
al P.C. din Israel. Melr VHner. In le
gătură cu pregătirile In vederea celui 
de-aî XVH-!ea Congres al partidului.

URUGUAY

de amploare

curs de zece, nnl pent; 
ținuturilor africanilor, t 
trate de 
său plac.

itru 
vor 

guvernul Smith

Acțiuni greyiste
I * ■ 
î ’

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — 
Muncitorii d!n Uruguay au organi
zat puternice acțiuni greviste pentru 
n protesta împotriva creșterii neln- 
trerupte a prețurilor In țâră șl n în
răutățirii continue a situației lor ma
teriale. La chemarea Convenției na
ționale a oamenilor muncii șl n U- 
nlunll muncitorilor portuari a înee- 
tat lucra! In numeroase întreprinderi. 
Greviștii s-au bucurat de sprijinul 
studenților. Iar amploarea acțiunilor 
protestatare a paralizat transportul 
orășenesc din capitala târli. Monte
video.

La o adunare desfâșurată în fața 
Parlamentului.’ la care eu participai 
zeci de mii de persoane, s-a dat cir 
lire unui mesaj el Iul Liber Seregnl, 
președintele Comitetului Executiv ni 
grupări! de partide politice progre
siste „Frenle Ampl!o“. prin care a- 
ceșta lșl exprima sprijinul deplin 
față de lupta dusă de oamenii mun
cii uruquayen! In apărarea dreptu
rilor lor.

F

spprt.lv
fiarlon.il
ofrlca.nl
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a delegației române

Reacții la propunerile regelui Iordaniei

de opinia publică 
reclamă reducerea

AMMAN 16 (Agerpres). — Agenția 
< M..E.N. transmite că regele Hussoln

VI
necesară intensificarea

©hiimhr pentru încetarea
Agenția română de presă,

cursei înarmărilor 
și înfăptuirea dezarmării

Cuvîntarea șefului delegației române 
în Comitetul pentru dezarmare de la Geneva

GENEVA 16 (/Vgerpres). — La Ge- statelor In vederea întreprinderii
Pey?- a a™,1 l0* 0 !Ioua ®®^înlă a unor progrese concrete In această di

recție România s-a pronunțat nc- 
abăiut pentru convocarea unei con
ferințe mondiale de dezarmare, care 
să reunească ln condi|ii de .deplină 
egalitate eforturile tuturor stelelor, 
în acest spirit, România și-a adus 
ln ultima sesiune a Adunării Gene
rale partea sa de contribuțlo la pu
nerea de acord șl udoțitarea prin 
coaserMS a. rezoluție! In baza căreia 
problema conferinței mondiale de 
deznnnmo urmează a fi aprofundată 
In continuare la vilioareâ sesiune u 
Adunării Generale.

Pronunțlndu-se pentru includerea 
cu mai mult curaj și consecventă ln 
aria de preocupări a com lie iul ui a 
unor măsuri parțiale, vorbitorul o 
arătat că o asemenea măsură caro 
ar putea fi examinată fără intirzlere 
o constituie înghețarea și reducerea 
bugetelor militare ale luluror state
lor, a cărei realizare ar crea condiții 
propice pentru negocierea unor a- 
cocdurj de mo! mare amploare. 
România susține, dc asemenea, cn 
hotlrire adoptarea onor măsuri, cum 
sini lichidarea bazelor militare de pe 
teritorii străine, retragerea trupelor 
în Interiorul granițelor naționale, re
nunțarea la efectuarea dc manevre 
în apropierea granițelor san pe teri
toriul altor state, renunțarea ta orice 
acte de forță și de amenințare cu 
folosirea forței sau alte asemenea 
acte de natură să i.rodueă tensiune 
și neîncredere, sllmulind cursa înar
mărilor, interzicerea ^rclrtl de noi 
baze militare și o amplasării de noi 
arme nucleare pe teritorii străine, 
desființarea blocurilor militare. De
legatul român a reafirmat. In con
text, propunerile privind realizarea 
iielntlrzlntâ a unor măsuri efective 
de încetare a cursei Înarmărilor șl 
d: dezarmare prezentate dc Româ
nia In comitet la 5 martie 1U70. mă- 
flurl caro ișl păstrează întreaga ac
tualitate șl se cer a fi Induse In pre
ocupările efective ulo forului nego
cierilor de dezarmare

Reaflrmînd importanța de prim or
din pe caro România o acordă, in ca
litate de țară europeană, eforturilor 
pentru înfăptuirea securității pe con
tinentul nostru, pentru convocarea 
și tinerea intr-un timp cil mal scurt 
a unei conferințe general-europene 
consacrate acestui, școp. șeful dele
gației .române a spus : Coasicterăm 
că în cadrul eforturilor pentru reali
zarea securității europene o mare în
semnătate nr avea înfăpiuirea unor 
măsuri regionale dc dezarmare in 
Europa, cum sini crearea unor zone 
de pace șl denuclearizale în diferite 
părți ale continentului. In Balcani, 
In centrul șl nordul Europei, precum 
și In orice altă regiune europeană, 
potrivit voinței țârilor situate in aria 
respectivă. în același sens, pot fi a- 
vuie in vedere măsuri dc reducere s 
forțelor armate și armamentelor caro 
să corespundă Intereselor de secu
ritate ale tuturor statelor europene, 
ale luluror țărilor.

Relevînd că toate popoarele sint 
vital interesate in înfăptuirea unor 
măsuri efective de dezarmare, vorbi
torul a arătat că este necesar să se 
treacă dc Ia vorbe la fapte, de la dis
cuții generate, la negocieri efective, 
care să conducă la adoptarea unor 
măsuri practice de dezarmare. Se im
pune. deci, o cotitură a’tlt In ceea ce 
privește modul, do abordare n pro
blemelor de fond ale dezarmării, dt 
și In legătură cu formele șL metodele 
de negociere. în concepția delegației 
române, a arătat vorbitorul, sint ne
cesare căutarea șl punerea do acord 
a unor măsuri general acceptabile, de 
natură să conducă la asigurarea unui 
for autentic de negociere, care, cu 
maximum do. eficiență, «0-țl concen
treze eforturile artiprn unor măsuri 
reale de Interzicere și distrugere 0 
armelor nucleare, asupra negocierii 
unor acorduri parțiale de dezarmare 
șl a unor progrese concrete pe calea 
dezarmării generale. Se Impune, in 
acest sena, in primul rind. Întrunirea 
premiselor necesare care să permită 
tuturor țărilor posesoare de arate nu
cleare’să participa la negocierile de 
dezarmare. Este necesară crearea 
condițiilor corespunzătoare pentru ca 
la tratative să poată lua parte toate 
statele interesate. Fiecare stat, fie
care guvern trebuie șl poate să-șl a- 
dtică contribuția la progresul cauzei 
dezarmării : această grandioasă operă 
de pace reclamă deopotrivă aportul 
tuturor șl respectarea Intereselor iu- 
torora. în lumina acestor conside
rente, n arătat șeful delegației ro
mâne, ar trebui reorganizată și con
ducerea organismului specializat In

Comitetului pentru dezarmareu : in 
cadrul căreia a luat cuvintul amba
sadorul Constantin Ene. conducătorul 
delegafiei române. La Început vor
bitorul a subliniat Importanța actua
lei sesiuni a comitetului si .că trata
tivele do dezarmare sini chemate să 
contribuie la stimularea 
pozitive către destindere.

tendințelor 
__ securitate 

șl cooperare. Apoi a arătat cil se Im
pun InlcnsUlcarea și amplificarea e- 
iorturllor destinate încetării cursei 
Înarmării și înfăptuirii dezarmării.

Evidențiind că ln cel zece ani da 
activitate, In ciuda strădaniilor de
puse do diferite state. Comitetul pen
tru dezarmare a făcut prea puțin 
pentru infâptulrea mandatului sâu. 
delegatul român a subliniat dl. tn 
llmp ce tratativele de dezarmare tre
nează, goana înarmărilor șl a chel
tuielilor militare cunoaște o escala
dare vertiginoasă, cu consecințe deo
sebii de grave asupra vieții economice 
și sociale a națiunilor, asupra păcii 
și securității lor. Fără a se subestima, 
desigur. Importanța acordurilor în
cheiata, este Insă cunoscut că, prin 
riatura lor, aceste,, acorduri nu au a- 
fectal spirala înarmărilor și arsena
lele militare, nu au redus prlmejdllla 
unul conflict termonuclear.

In. conformitate cu poziția sa de 
principiu. România susține cu toată 
fermitatea ca in negocierile de dezar
mare să se asigure cea mai înalta 
prioritate dezarmării nucleare, a spus 
vorbitorul, arătind că este cu totul n- 
normală situația dnd la mul bine do 
doi ani de la intrarea in vigoare a 
tratatului de neproliferare, care con
sacră expres primordialitatea dezar
mării nuclearo, problemele dezar
mării atomice nu dețin locul ce 11 so 
cuvine ln cadrul tratativelor. Orica 
amlnare sau temporizare a negocieri
lor pe aceasta temă, eludarea, In con
tinuare, a examinării concrete a pro
blemelor dezarmării nucleare nu poc 
ft justificate de nici un considerent 
politic, militar sau do uită natură și 
nu pot fi ințeleso de opinia 
internațională, care t_ ta.™ ..___ ___
grabnica și înlăturarea primejdiei nu
cleare, crearea unor zone de pace 
și denudearizate in diferite re-' 
glunl aia lumii, Însoțite de garanții 
lermo de securitate din partea pu
terilor- nucleare ; încetarea producției 
armelor nuclearo, inclusiv a materia
lelor fisionabile pentru scopuri mili
tare ; reducerea și lichidarea totală a 
stocurilor de arme nucleare șl a mij
loacelor de transportare u lor la 
ținta.

In ansamblul măsurilor de dezar
mare nucleară, guvernul român con
sideră dc cea mai mare urgenta in
terzicerea folosirii de arme nucleare, 
coneretlzajrea acestei Interdicții in
tr-un acord internațional cn forță Ju
ridică obligatorie șl vocație de uni
versalitate care sa conțină garanții 
ferme pentru respectarea sa generală, 
în cadrul eforturilor actuale pentru 
Ir.tarlrca legalității Internaționale, 
pentru așezarea strictă la baza ra
porturilor dintre state a principiilor 
de valoare universală ale indepen
dența! și suveranității naționale, ega- 
lltațil in drepturi, neamestecului in 
treburile Interne șl avantajului reci
proc, aceasta măsură ar duco la in
stituirea unei stavile juridice, politico 
.șl morale In calea utilizării armelor 
nucleare, ar contribui ia sporirea în
crederii reciproce Intre țările pose
soare de asemenea arme, intre toate 
platele, ar crea condiții pentru dez
armarea nucleară proprlu-zlsâ.

O altă măsură de deosebită im
portanta pentru toata țările nepose- 
soare de arme nucleare este acor
darea unor garanții ferme de secu
ritate cte către statele care dețin a- 
semenea arate. Este o premisă in
dispensabilă pentru o elementara 
echitate Intarnațtonnlă ca statele care 
prin tratat se angajează să nu pro
ducă și să nu dobindea-scă pe nici o 
altă calc arme nucleare să obțină în 
schimb garanții sigure, cu valoare 
politică și Juridică egală celei a 011- 
gajamenlelor asumate de elo.

România consideră, ca șl în trecut, 
eâ este Imperios necesar ea statale 
care posetlâ arme nucleare si-și a- 
sume obligația solemnă că niciodată 
șl ln nici o imprejurare nu vor folosi 
armele nucleare și nu vor amenința 
cu folosirea acestor arme împotriva 
statelor neposesoare de usifel de 
arme. România situează pe un loc 
important crearea unor zone de pace 
și dcnuclenrlzale in diferite regiuni 
ale lumii. Ea a militat șl tnlIlțeazM 
neabătut pentru t-unsformarea re
giunii Balcanilor intr-o zonă o păcii 
și bunel vecinătăți, liberă de arme 
nacleare.

Subliniind că obiectivul fundamen
tal al tratativelor de dezarmare a 
fost șl rfimlne reallzareo unul tratat 
de dezarmare generală șl totală șl că, 
in ultimii ani. In ciuda repetatelor u- 
peluri adresate de Adunarea Gene
rală, examinarea concretă a acestei 
probleme a fost pracilc sistată, vor
bitorul a spus că delegata română 
dorește «fl reafirme adeziunea guver
nului român la cauza dezarmării ge
nerale, convingerea sa că este nece
sară amplificarea eforturilor tuturor

negocieri de dezarmare. Ar putea ti 
avută in vedere alegerea unui birou 
pentru flecare sesiune sau pe timp 
de un an. după sistemul rotației a- 
plteal la Q.N.U.

In Încheiere, ambasadorul Constan
tin Ene a subliniat dorința delegației 
române de a-și aduce. In continuare, 
contribuția la examinarea aprofun
dată. cu.toată răspunderea. în spirit 
constructiv, a problemelor aflate pe 
agenda negocierilor. In conformitate 
cu aspirațiile comune aie popoarelor 
La pace, securitate șl progrea.

Expoziția „Imagini din România 
deschisa la Brazzaville

BRAZZAVILLE 16 (Agerpres). - 
La 15 martie, la sediul primăriei 
din capitala Republicii Pooulare 
Congo — Brazzaville — a avut loc 
deschiderea expoziției de fotografii 
artistice șl documentare „Imnaini 
din România*. Expoziția a fost orga
nizată cu prllelul opronlatel vi
zite oficiale ln Republica Pooulnrâ 
Congo a tovarășului Nlcolae 
Coaușeșcu.

TV

Nicolae Ccaiișescn - România fff comunică
MOSCOVA 16 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

T.A.S S„ Uniunea Sovietica șl 
S.U.A. au convenit 
tele Nixon va sosi tn 
La Moscova la 22 mai

că preșcdln- 
vlzltă oficială 
1072.

pe drumul

CONVORBIRI
SOVIETO-PAKISTANEZE

3

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 
10 marile a sosit la Moscova, intr-o 
vizită oficială, președintele Pakista
nului. Zultikar Al! Bhutto. anunță 
agenția T.A.S.S

în aceeași zi, In Kremlin au în
cepui convorbirile Intre premierul 
eovlotlc. Alexei Koslghin. șl preșe
dintele Bhutto.

19 martie - Ziua națională 
de luptă a poporului 
vietnamez împotriva 
agresiunii S. U. A.

HANOI 10 (Agerpres). — Prezidiul 
Comitetului Central ol Frontului Pa
triei dih Vietnam a adoptat o hotâ- 
rire In legătură cu Ziua națională de 
luptă a poporului vietnamez Împotri
vă agresiunii S.U.A. - 19 martie. I-Io- 
tăriren cheamă poporul întregii țări 
să lupte pentru Îndeplinirea sarcini
lor ce-i stau ln față, pentru alunga
rea agresorilor americani. Înlăturarea 
marionetelor, pentru eliberarea Su
dului și apărarea Nordului, pentru u- 
nsficarea pașnică a (ăriL

Hotărlrea conține chemarea de a 
marca Ziua națională de luptă a 
poporului vietnamez Împotriva agre
siunii S.U.A prin mobilizarea tuturor 
forțelor armatei șl poporului din R.D. 
Vietnam tn vederea Intensificării lup
tei șl dezvoltării producției socia
liste. .

BERNA 16 (Ager- 
pres). — In saloanele 
amfcaradei române din 
Berna a fost deschizi 
o expozUie da cârti cu 
prilejul prezentării In 
Elveția a volumului 
..Nlcolae Ceausescu — 
România pe drumul
construirii socialismu
lui* editat de către 
editura „Rombach* din 
Freiburg (R F. a Ger
maniei) Lc vernisa; a 
acut loc o conferință 
de presă in cadrul câ- 
«■010 ambasadorul Ro
mâniei. Ion Georgescu, 
a vorbit despre lucrfl-

BERLIN

rile jl personalitatea ducerea acestor parti- 
tocarâșulul Nicoloc de, reprezentanții pre- 
Ceausescu, șt a răspuns zei si radiotelevlziunii, 
la întrebările riarij- editori jl scriiforL 
Iilor. *

Au participat Peter . Volumul In limbo 
EmL șeful Direcției germană, precum ji 
presei din Deporta- alte volume ale
meniul Pplltlc Federal, tovarășului Nlcolae 
Jt al|i funcționari iu- Ceauș eseu au fost. ex- 
perlorl din administra- puse ln mari librării 
tia federală. Arthur din Zflrich. Geneva. 
Schmid. președintele Lăusanne si Berna. La 
Partidului Socialist El
vețian. V, Marbgcher. 
secretar al Partidului 
Muncii din Elveția 
pentru cantonul Berna, 
9i alte cadre din con-

Zilele acestea, sfiptămlnajul libanez 
„Al Sayad* a publicat o știre. reluată 
șl; de 
România ar 
do schimb și muniții pentru arma
ment șl ar ti purtat, chipurile, trata
tive secrete cu acest stat. In dome
niul cooperării militare.

Agenția română de presă. „Ager
pres*. este Împuternicită să declare că 
asemenea știri sint cu totul lipsite de

alte ziare, potrivit căreia 
a ar furniza taraelului piese

orice bază reală șl de natură 
inducă In eroare opinia publică, dehl- 
gr!nd relațiile de prietenie și colabo
rare ale României cu statele din 
Orientul Apropiat» Ele sini născocite 
ș! puse In circulație de cercurile care 
nu privesc cu ochi buni politica do 
pace șl colaborare internațională a 
Republici! Socialiste România sl sint 
Interesate In menținerea șl perpetua
rea stării de încordare șl tensiune In 
această, zonă.

Plenara C.C. al P.C. din

Corespondentul nos-BERLIN 10 — Corespondentul nos
tru.-St Deju. transmite : Mihal Mb- 
rincscu, vicepreședinte ai Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne In Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică in
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată' Germană, s-n 
in'Jlnit la Berlin cu Kurt Fichtner, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții R.D.G. in 
comisia mixtă.

în’cursul convorbirii, desfășurată 
înlr-o atmosferă cordială, prieteneas
că șl de Înțelegere reciprocă, au fost

CU U.R.S.S. Șl POLONIA
Willy Brandt: Neratificarea 
tratatelor ar avea urmtiri 
negative pentru situația 
politica externa a R.F.G.
BONN 16 (Agerpreș). — Cariceîcrul 

federal, Willy Brandt, a luat cuvinîul 
In cadrul ședinței 'de joi a comisiei 
Bundestagulul dc politică externă, 
care analizează proiectele de lege 
privind ratificarea tratatelor R.F.G. 
cu Uniunea Sovietică și R. P. Poloni

După cum a relatat purtătorul de 
cuvlnt nl guvernului, Conrad Ahlera, 
cancelarul a manțJonat In cuvinîul 
sâu că refuzul parlamentului vest- 
gcnnan de a ratifica tratatele nr avea 
urmări negative pentru situația poli- 
Ueâ externă a R.F.G. Astfel de ur- 

, mări, a arătat el, vor apărea, in speță,
Ln ceea ce privește relațiile R.F.G. cu 
Uniunea Sovietică șl alte state socla- 

. liste, aitunția Berlinului occidental șl 
tratativele dintre cele două state ger
mane

Brandt a declarat că el șl ministrul 
de externe, Walter Scheel, vor Invite 
pa președintele fracțiunii parlamen
tare U.C.D.-U.CLS., Barzel. șl pe pre
ședintele comisiei Bundestagulul de 
politică externă, Schrflder. „pentru 

X convorbiri privind unele aspecte ale 
dezbaterii" core so desfășoară In 
LLF.G. privind tratatele încheiate cu 
Uniunea Sovietică șl Polonia.

© Apel adresat opiniei pu
blice vest-germane

BONN 16 'Agerpres). — Peste IC6 
personalități din R.F.G. au adresat 
miercuri un apel opiniei publice 
vest-germane prohunțlndu-sc în fa-

voarea ratificării In cel mul scurt 
timp a tratatelor semnate de R.F.G; 
cu Uniunea Sovloiică și Republica 
Populară Polonă. Printre semnatarii, 
apelului se află profesorii JOrgen 
Habermas. Eugen Kogon. Helmut 
Gpllwitze- ș; Renale Rlomeek. scrii
torii Erich Kastner. Erich Kuby,” 
Martin Walser și uliii. Tratatele, so 
arată In apeL. corespund intru totul 
intereselor naționale ale țărilor par
ticipante șl aspirațiilor de pace șî 
securitate ale luluror popoarelor Eu
ropei. în apoi »e apreciază că nera- 
ilfîcarea sau răstalmlclrea tratatelor 
ar da o lovitură procesului de des
tindere. Semnatarii cheamă opinia 
publică democratică din R.F.G. să 
considere drept o sarcină comună 
respingerea oricăror atacuri împo
triva ratificării tratatelor.

® Rezoluții și moțiuni ale 
diferitelor organizații sin

dicale
BONN 16 (Agerpres). — Repre

zentanți el diferitelor organizații sin
dicale din R. F. a Germaniei -au a- 
dresat. tn ultimele zile, Bundeâlagu- 
lui șl Bundsaratului numeroase re
zoluții șl. moțiuni In care cer rati-. 
fienrea grabnică a. tratatelor înche
iate de II. F. a Gerâianiei cu Uniu
nea Sovietică și cu Polonia. AstfeL 
adunarea reprezentanților sindicatu
lui lucrătorilor din industria mate
rialelor de construcții din Solingen a 
condamnat. Intr-o declarație. încerca
rea U C.D.—U.C.S. de a împiedica 
ratificarea acestor tratate, subliniind 
că ele constitute o contribuție im
portantă la destindere șl In co
existența pașnică a statelor europe
ne.

librăria Lang, din 
’Berna, a foit organi
zată. cu aeest prilej, o 
vitrină - consacrata lu
crărilor tovarășului 
Nlcolae Ceausescu.

discutate probleme ale dezvoltării pe 
mal departe a colaborării economice, 
n cooperării șl a dezvoltării schim
bului de mărfuri Intre cele două țărL

A participat ambasadorul României 
In R.D.G., Nlcolae Ghenea.

,L'

TlRGUL INTERNATIONAL
DE LA LEIPZIG

STANDURILE ROMANEȘTI 
VIZITATE DE MINISTRUL 

PENTRU ECONOMIA EXTERNA 
Ă R.D.G.

La 16 martie, ministru! pentru eco
nomia externă al R.D.G.. Horst Sdlle. 
Însoțit do speclallțt!, a vizitat ștan
durile expoziției românești la TIrgul 
Internațional do la Leipzig.: Ministrul 
a făcut aprecieri etogtoase privind 
expctaatela românești șl a remarcat 
că numeroase produse din cele ex
puse se Importă deja In R.D.G., altele 
urmi nd să fie Importate ln acest an.

Horst SSUe a fost intlmplnat de 
directorul expoziției românești, Ma
ximilian Vardan, reprezentanți al 
agenției economico șl specialiști ro
mâni.

HAVANA 10 — Corespondentul A- 
gerprea, V. Stamate, transmite : De- 
Mi română, condusă de tovă-ă- 

ircea Malița, ministrul educa
ției șl Invățămintulul, care se aM 
In Cuba la Invitația ministrului e- 
ducațlel al acestei țări, a ’vizitat ’n 
ultimele zile marea fabrică de zahăr 
..Cțjmllo Clenfuego®" de lingă Hava
na, universitatea din orașul Sania 
Clara, uzina de Îngrășăminte chimi
ce șl portul de încărcare a zahăru
lui din localitatea . Cienfuegos. oro- 
cum șl alte lnlreprinde-1. centre cul
turale șl sodul-culturale din provin
ciile Havana,- Matanzns șl Las VU- 
las. în orașul Cardenas delegația a 
participa! ln o adunare comemora
tivă cu prilejul împlinirii n 15 nnl 
de la moartea Iul Jo®a Antonio E- 
chevarrln. eminent conducător al ștu- 
dențimll revoluționare din Cuba, că
zut ln lupta împotriva dictaturii lui 
Batistei

Idjunctui ministrului a- 
fgceruof externe al Româ
niei, Va®iIe GHsa. care, la Invitația 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Olandei, se află in vizită la Hoge, a 
fost primit: la 16 martie de către dr. 
W. K. Norbert Schmelzer, ministrul 
olandez a! afacerilor externe. Cu a- 
cesl prilej a avut Ioc un schimb de 
păreri privind evoluția relațiilor ro- 
măno-olandeze și In legătură cu unele 
probleme Internaționale de Interes

treprlna, în luna februarie, o vizită 
la Calcutta.

încheierea convorbirilor 
sovieto-afgane.
nu luat sflrșlt convorbirile dintre A- 
lexel Koslghln. președintele Consiliu
lui de Miniștri nl U.R.S.S.. $1 Abdul 
Zahir, primul ministru al Afganista
nului. Au fost examinate probleme 
privind cooperarea economică tevle- 
to-afgnnă, menționează. agenția 
T.A.S;S. Joi, premierul Afganistanu-■ ----- ----- ------- ■------ - -- — i.n.0.0. ciul, yrcniic-am . niHaiii3ui.uu**comun. De, asemenea. Vas le GlIsfa a kTtaăviiV o întrevedere cu dr. II. Lang- 1,11 " °,^ Bl”f!a PV" ClleVB

SANTIAGO DE CHILE 10. - Co
respondentul nostru. Eugen Pop. 
transmite : Raportul orezontat de
Orlando Millas, membru al Comisiei 
Politico a C.C al P.C. din Chile, la 
lucrările Plenarei C.C. al partidului, 
face o caracterizare amplă' o mo- , 
montului politic actual, subliniind 
sarcinile ce revin comuniștilor, pen
tru a aefiona cu mal mare eficiență, 
împreună cu celelalte torțe politice 
ale Unității populare. In vederea so
luționării problemelor complexe ale 
transformărilor revoluționare 
tară.

Schimbările revoluționare care 
In curs. măsurile antilmperiallste si 
antlolieorhlce care au fost întreprin
se. răspund dezvoltării luptelor de 
clasă ale muncitorilor șl poporu
lui. dezvoltă forțele revoluționare si 
duc la disperarea claselor sociale 
care plnă ieri dominau si exploatau 
țara.

tn document sint scoase in eviden
ță marile realizări ale guvernului 
Unității populare, care șl-a demon
strat capacitatea de a înfrunta cu 
succes sarcini diflciîe. ..Primul an al 
guvernării președintelui Allende este 
anul celor mal semnificative victo
rii pe rare le-a înregistrat Chile 
de-a lungul Întregii sale Istorii. ntlt 
In domeniul recuperării bogățiilor 
sale fundamentele, cit șl in dezvol
tarea economie! șl a educație!. Do 
aceea", noile sarcini pot fi abordate 
cu absolută Încredere In capacitatea

din

sint

acestui guvern do a te îndeplini
Raportul subUniază că, deși au 

fost obținute mari realizări, nu tre
buie ignorat că dușmanul creează în 
continuare dificultăți. Raportul se 
oprește pe larg asupra necesității 
sprijinirii cu mal marc forță a po
liticii unitare, traducerii In viață a 
hotarlrilor consfătuirii de 1a Arrayon 
a Unității populare. ..Este necesar
— se spune in raport — un efort 
patriotic suprem in tară pentru creș
terea producției de cupru si n celor
lalte mărfuri de export*.

întregul 'destin al revoluție!. chi
liene — a spus vorbitorul — va < Țr 
plndc de modul în care clasa m/ta- 
cltoare stle să realizeze coeziunea 
rlndurUor sale si să grupeze In litrul 
el Întregul popor, fădnd din reven
dicările' legitime ale celorlalte clasa 
®1 pături populare șl ale sectoarelor 
mijlocii alo populației, propriile sale 
revendicări. La înfăptuirea acestor 
obiective trebuie să contribuie fle
care din partidele care formează 
Unitatea populară șl In mod deose
bit cele două partide cu influentă 
mal mare In sinul, clasei muncitoare
— partidul socialist si partidul co
munist

Clasa muncitoare șl poporul sint 
tn măsură să Întărească guvernul 
popular, să ducă la îndeplinire cu 
succes flecare din sarcinile acestuia 
șl să ..J. ..I...,.......'. _.™ țz.:„:șr;
sedițioasă — se orală In Încheierea 
raportului.

zdrobească orice încercare

întrevedere G. Husak-T. Jivkov
PRAGA 10 (Agerpres). — Gustav 

Htisak, secretar general ol CC. al 
P.C. din Cehoslovacia, a avut, ia 
16 martie, o întrevedere cu Todor 
Jivkov,; pritn-secrelar al C.C. al P.C 
Bulgar, președintele Consiliului, de 
Stat al R. P. Bulgaria. După cum 
relatează agenția C.T.K., întrevede
rea a prilejuit o convorbire refori-

toare . la posibilitățile dezvoltării 
multilaterale și întărirea coîaborăril 
Intre P.C.C. șl P.C.B., Intre R.P. Bul
garia și R. S. Cehoslovacă. A fost 
efectuaL de asemenea, un. schimb de 
păreri ln probleme internaționnla 
actuale, precum șl in problemele mis,- 
cârii comuniste șl muncitorești inter
naționale.

Conferința de presa a
PARIS 16 (Agerpres). — Președtn- . 

tele Franței, Georges Pompidou, a 
făcut joi In cadrul uael conferințe da 
presă un bilanț ol ultimilor zece ani 
de activitate guvernamentală in do
meniul economic șl social, după care 
a răspuns la întrebările ziariștilor.

Abordlnd o serie de aspecte ale po
liticii Interne. Pompidou a declarat 
— după cum relatează A.F.P. — că 
față de o opțiune eventuală intre re
venire^ ta regimul parlamentar șl un 
regim prezidențial el ar alege pe cel 
prezidențial Problema reduceri! man
datului prezidențial ta cinci ani eaîp 
preferabil să fio nminată. în context, 
președintele a arătat că ..pentru mo
ment" nu la tn considerare alegeri 
legislative Anticipate.

Șeful stalului francez a anunțat că

populațla va ti chemată să se pro- 
’ nunțe pa calea unul referendum asu

pra politicii francezo privind lărgi
rea Pieței comune.

Vorbitorul s-a referit, in continuare, 
ta alte probleme de politică externă, 
confTrmljod că Franța va continuă 
să-șl mențină poziția cunoscută față 
de politica destinderii îi Înțelegerii 
Intre țările Europei occidentale ți 
cele din Europa răsăriteană, precum 
șl față de acordul cvadrlpartlt privind 
Berlinul occidental șl dc tratatele în
cheiate do R. F. G. cu U.R..S.S. țl 
cu Polonia. De asemenea, Pompidou 
a abordai evoluția situației din Ori
entul Apropiat, decterind că tn acea»^ 
tă problemă poziția Franței râmi no 
aceeași.

Executiv nl Organizației ponlru Eli
berarea Palestinei (O.L.P.) șl,-In: an- 
aarnblu, a liderilor rezistenței pa- 
lesUncjic" — a declarat Kamal 
Nasser,■ purtătorul de cuvlnt al 
O.L.P. „Conșilențl de gravitatea si
tuației și animați de un profund 
sentiment de responsabilitate, liderii 
palcstinenl au stabilit largi contacte 
pe plan național și internațional, 
Înainte de a se opri asupra unei: po
ziții globale față de problemele uni
tății torțelor palesUnene", a subli
niat Kamnl Nasser. adăugind că 
„poziția rezistenței se vn inspira din 
dorința ce va ti exprimata de masele, 
palesUnene. singurele in măsură să 
decidă. In ultimă Instanță, asupra 
viitorului lor1.

*
TEL AVIV 10 (Agerpres). — șPri

mul ministru Lsraellan. Golds Meîr, 
a respins propunerile regelui Hussein 
a! Iordaniei privind crearea unul 
stat federal sub numele dc -Regatul 
Arab Unit*, lulnd cuvinîul in fața 
Knesset-ulul. Aceslo propuneri — a 
spui ea — nu vor putea servi drept 
bază pen Im un acord de pace j cu 
Israelul* — arată agențiile France 
Prejse șl A.N.S.A. Golda ‘Melr a re
afirmat, In continuare, poziția Israelu
lui față de situația din Orientul A- 
proplaL

1 ..... ,
al Iordaniei a anunțat un proiect 
privind constituirea unul nou regat 
federal, tn componența căruia ar 
urma ®ă intre partea occidentală a 
Iordanului și aite teritorii palcati- 
nene ai căror locuitori doresc să i ko 
alăture, si Iordania. Suveranul lia- 
șemit a declarai. In cadrul unei con
ferințe de presă, că elementele dc 
bază ale formulei propuse prevăd că 
Regaiul Iordaniei va deveni „Regatul 
Arab Unit*. Amnwtnul va fi capitala 
noului siat federal și Iordaniei, tn 
timp ce lenisallmul va fi capitala 
Palestinei. Regele Iordaniei ar urma 
să rflmînă șeful noului stat șl să-,și 
asume puterea executivă In colabo
rare cu un Consiliu ministerial cen- 
LraL

Agenția MJE.N. precizează, de a- 
eamenea, că regele Hussoln a delegat 
mal. multe oficialități lordnnlene cu 
funcții de răspundere pentru a ee 
deplasa in următoarele zLie in capi
talele țărilor araba șl a lamina uw- 
saje din partea sa.

*
BEIRUT 10 (Agerpres). — Agenția 

France Presso transmite : „Proiectul 
anunțat de regale Hussein al Iorda
niei cu privire la viitorul problemei 
palestinene tare obiectul unui stu
diu continuu din partea Comitetului

pe 1972 între ILP. Chineză 
și R.P. Polonă 0 ■fpst semnni 
la Pekin. Ln ceremonia semnări! a 
fost de față LI Slen-nicn. vlcopremler 
al Consiliului ele Slab Din partea chi
neză șl, respectiv, polonoză acordul a 
fost semnat de LI Clan șl Marian 
Dmochowskl. miniștri adjuncțl ai co
merțului exterior ai celor două tărl. 
Vlccpremlarul Li Slen-nlen a avut 
convorbiri, cu delegația guvernamen
tala poloneza, condusă do Marian 
DmochowskL

Consilierul prezidențial, 
Mahmoud Riad, va pleca luni spre 
Pekin pentru a tace p vizită de o sfip- 
tămlnă In China. In calitate de trimis 
special a! președintelui Anwar Sadat 
— .anunță agenția ".UN.

Reprezentanță perma
nentă „Siemens" la Mosco- 

La Moscova s-a deschis o re
prezentanta permanentă a concernu
lui vest-germnn l„Siemens*. Este 
prima firmă vesl-germană acreditată 
pe lingă Comitetul pentru știință si 
tehnică al ULR.S.S.

man. m’l'nistruT olandez al’ afacerilor mnrl s,e Uniunii Sovietice,
economice.]

Opcratlimile de retragere 
a trapelor indiene dc pe te-

Erich Honecker,prlm 
tar al C.C. al P.S U Q!„ a primit pa 
membrii Comitetului Politic al Cortdu- 

, _ ,, - , cerii Centrate a Partidului Llbernl-
ntonul Republicii Bangla- Democrat din RD. Germană Preșe- 
flesh S-ou încheiat -
mează agențiile de presă T.A.S.S. șl 
Reuter. Hotârirea de retragere a fost 
luată in cursul convorbirilor avute de 
primul ministru al Indiei, Indlra 
Gandhi, cu șeful guvernului dc la 
Dacca. Mujibur Rahman, caro a In-
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La vernisaj au rostit scurte cuvln- 
tări Gheorghe Stoîan. ambasadorul 
României ta Brazzaville, șl Vital 
Bala, președintele Asociației congo
leza pentru prietenie Intre popoare. 
Au participat oficialități, șefi al mi
siunilor diplomatice șl un numeros 
public congoiez.

Postul de radio național „Vocea 
revoluției congoleze* n transmis 
emisiuni consacrate României.

Informat despre desfășurarea lucrări
lor Congresului al Xl-lea al’ partldite 
iul liberal-democrat. i

Acordul privind schim
burile de mărfuri și plățile

PAIilS 16 — Corespondentul
nostru P. Dlaconescu, transmite: 
Miercuri seara a avut loc o dal
ba tere-dineu, organizată de Aso
ciația de prietenie Franța-Ro
mânia. tn memoria Elenei Văcă- 
rescu, de la a cărei moarte s-au 
împlinit S3 de ani.- Manifesta
rea a fost deschisă de proj. 
Franțols Chagot, președintele 
asociației, director adjunct in 
Ministerul Educației Naționale. 
Despre opera poelei a vorbit 
scriitorul Pierre Para/ ; cunos-

’-ț -1|
cuta publlclitâ Genevieve Tă- 
bouis a evocai momenta din cla
ia }i activitatea diplomaticâ a 
Elenei .Vdcârezeu. De asemenea, , 
aml»*adorul. Andră Francois 
Frangulii, secretar general per
manent al Academiei diploma
tice Internaționale cu tediul la 
Paris, a portretizat bogata perso
nalitate a poete! și diplomatei.

A fost prezent Marcel GM- 
bernea.' ministru consilier la 
Ambawda României din Paris.
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