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icgere reciproca, Deriarajla

La Alger, Con- 
Haasl-MeBsaoud, pe doară,

țările vizitate.; cu toate po- talentului șl hărniciei poporului al
din Afrlcn luptătoare pentru gerlan, a rapacității tale de a-șl făuri

care 
oferit 
vizitei- pe 
frumoasa

Po ogoarele cooperativei agricole Gorneni, iudejul Ilfov
Foto : M. Andrecscu

Domnule președinte, 
Doamnă președinte, 
Domnilor miniștri. 
Excelențele voastre, 
Doamnelor și domnilor.

, naiă șl de întărire a prieteniei Intre popoarele noastre.
Vă rog să primiți, Excelență, salutările mele cele mai cordiale,

JUAN MARIA BORDABERRY
Președintele Republicii Orientale 

a Uruguauului

Toastul președintelui; 
Nîcolae Ceaușescu

Slnu In med deosebii, imulțumlt’. 
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CONSILIULUI DE STAT,

Cea de-a doua zi a vizitei a prilejuit o amplă trecere în revistă a posibilităților
de dezvoltare a colaborării, în spiritul prieteniei, în folosul celor două popoare

Caldă primire 
la Universitatea

din Bangui
In cursul după-nmiezii, pre- ■ 

ședințele Nlcolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu. în
soțiți de președintele țârii 
gazdă, au vizitat universitatea 
.„lean Bedel BokaEsa“ . dfn i 
Btrasul-,Itoctjitari 1 capilalei se. . 
mîndresc In mod deosebit cu 
acest lăcaș de cultură, pe
pinieră a cadrelor de care tl- 
nărul stat nre nevoie pentru 
dezvoltarea în toate domeniile 
de activitate; ■ pentru punerea 
în valoare a bogatelor resurse 
de care dispune. Este o clă
dire nouă, modernă, funcțio
nală, care astăzi a îmbrăcat 
vestminte sărbătorești.

De-a lungul aleii care duce 
spre clădirea'principală este 
aliniată o gnrdO de onoare. Pe 
catarge Înalte sînt arborate 
drapelele celor două țari. 
Oaspeții români șl președin
tele Republicii Africa Cen
trală sînt Intimplnațl de mi
nistrul tineretului, artelor, e- 
ducațlel ș! sportului. Henry 
Maldou, șl rectorul universi
tății, Leon Audieri Studenții

(Continuare în pag. a Hl-a)

AU ÎNCEPUT CONVORBIRILE OFICIALE
kry; ministrul pianului șl cooperă
rii- Internaționale, Albert Salo, am- 
basădorul Republicii Africa Cen
trală in Republica Socialistă Româ
nia, Emmanuel Bdr.gpassi, secretar 
de stat, director al protocolului pre- 
fC-dințlei republicii.

participat: Ange E-ațasse, ministru într-o atmosferă- caldă, cordială 
au fost abordate" probleme ale re-

■ lațillor romăno-centrafricane., ex-

Vineri dimineața, la sediul pala 
tulul prezidențial din Bangui, au 
început convorbirile oficiale între 
președintele Consiliului de Stat;al 
Republicii Socialiste. România 
Nîcolae Ccaușcscu. și președintele 
Republicii ^Africa Centralii, gene
ral de armata Jean Bedel BO 
kassa. ‘

La convorbiri au participat die 
partea română : fon Pâțan. vice
președinte al Consiliului de .Mi
niștri șl .ministru al comerțului ex- 

' terior, Cornelju ■ Măneseu, . minis- 
>tral*afacer!tor ibxtame,- Bujor i-AJwia-^mteLeDșl’î^oifieEțuIu.Lo.EiȚieMAaj-. <.-,eo]’aborfiril.

Dineu in cinstea președintelui 
Jean Bedel Bokassa

nâșan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, Gheorghe Po
pescu, ambasadorul României în 
Republica Africa Centrală, Ștefan 
Andrei, Constantin Mltea. Ghcor- 
glio Oprea, consilieri al președin
telui. Din partea centrafrlcanfi au

'> ii 2 . * L'„ _1" v^‘1 ei ...»t 'J '
de stat ia președinția ' republicii.
Joseph Potplpt, - ministrul afaceri
lor externe, Christian' Sombodey, prlmlndu-so dorința reciprocă de a 
ministrul apelor.' pădurilor și rril-‘ le‘dezvolta , in continuare, în folo 
nelo'r, Frangois, Gon, mlnjsțjțul, lp- sul, celor, două popoare, jjl..cauzei

Vineri seara, președintele Con
siliului' de Stat, Nlcolne Ceauțescu, 
și tovarășa Elena Ceaușeseu au o- 
ferit In sala de recepții a Hotelului 
Safari din Bangui un dineu In 
onoarea președintelui Jean Bode) 
Bokassa si a d-nei Chalerine Bo
kassa.

Au participat Ange Patasse șl 
. Auguste M'Bdngo, miniștri de stal 
la Președinția republicii, Joseph 
Potoloî, ministrul afacerilor exter
ne. Christian Șombpdey, ministrul 
apelor, pădurilor șl minelor, Fran
cois Gon, ministrul Industriei și co
merțului. Fidele Bakry, ministru)

planului șJ cooperării'Internaționa
le, șl alțl membri al guvernului, . _ ,
Elisabeth Domiticn, vicepreședinte pescu, ambasadorul României 
al M.E.S.A.Ni' precum și’secretarii '..........................  "
generali ai . președinției și Ministe
rului Afacerilor Externe. președin
tele Curții Supreme, ofițeri supe
riori, vechi combatanți al luptei ide 
eliberare, conducători’ ai organiza
țiilor,de masă ți obștești centrafri- 
cane. '

Au fost prgzențl Ion- PA țari, vice-ț 
președinte al Consiliului de Mi
niștri șî ministru al comerțului ex
terior, Cornellu Mănescu, minis
trul afacerilor externe. Bujor Al-

mășan. ministrul minelor,1 petro
lului șl geologiei, Gheorghe Po- 

uiLiij'j'mi.ivn ui nMuitrinvl In 
Republica Africa Centrală.' și cele
lalte persoane.oficiale rămâne care 
II însoțesc pe președintele Consi
liului de Stat

Au participat, de asemenea, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
In Bangui. '

Dineul s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

Președintele Nicolue Ceaușescu 
șl președintele Jean Bedel Bokassa 
au rostit toasturi.

CU PRILEJUL RECEPȚIEI DATE ÎN ONOAREA OASPEȚILOR ROMÂNI
DupB cum am anunțai In numă

rul de Ieri al ziarului, la recepția 
oferită joi seara la Bangui de pre-

ședințele Republicii Africa 
tralft, generalul Jean Bedel 
kassa, și doamna Chalerine

’•J

Toastul președintelui
Jeân Bede! Bokassa

Republlca Africa Centrală șl în
tregul său popor primesc cu o 
bucurie și cu o mîndrle cu totul 
deosebite. In capitala lor. Bangui, 
pe prestigiosul reprezentant ai Re
publicii Socialiste-România, pe so
ția sa șl delegația care I! Însoțește.

Permllețl-ml, domnule președin
te. să mfl folosesc de acest prilej 
solemn cînd, pentru prima oară, 
șeful unul stat european șî soția 
sa ne onorează cu prezența lor.

■ pentru n ura. tn numele poporului 
centrnfrlcan. tn numele Partidului 
politic național unic M.E.S.AlN., In 
numele guvernului pc care II prezl-

* dez, nl doamnei Boksisso șl In nu
mele meu personal, bun venit In 
Republicii Africa Centrală, dum
neavoastră, primei doamne a 
României,- soția dumneavoastră, 
precum șl Înaltelor personalități 
din sulta dumneavoastră.

Vizita durnneavbaSfrfl oficială, 
care are loc la aproape 2 ani după 
vizita mea oficială In frumoasa 
dumneavoastră țară în luna iulie 
1070, corespunde dorinței, noastre 
sincere ca Intre cele două popoare 
ale noastre să se stabilească o pun
te trainică a prieteniei și coope
rării.

După cum ați declarat la 13 iu-

aplicată

I-ați
In

kassa fn onoarea președintelui Con- 
slLlulul de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nlcolne rostit toasturi:

Ceaușescu, șl a tovarășei Elena 
Ceaușestu, cei do! șefi de stai au

Intensificarea lucrărilor agricole In 
clmp constituie preocuparea de că
petenie a tuturor lucrătorilor ogoa
relor. în aceste zile, evoluția Timpu
lui Impune accelerarea ritmului de 
executare a lucrărilor de sezon, a- 
eordtndu-so cea mru măre atenție în
cadrării tor In limitele timpului op
tim și realizării ta un nivel calitativ 
exemplar. în condițiile acestui an, 
caracterizat prin de îpr! raft va rare tim
purie șl, în multe zone, printr-un 
procent mal redus de umiditate In 
col. aste necesar să fie devansate ri
nele lucrări tn comparație cu timpul 
calendaristic. Ne referim, in primul 
rinei, io necesitatea imperioasă de a 
concentra mal multe forte mecanice 
ta grăparea ogoarelor în scopul în
lăturării pierderilor de umiditate pe 
terenurile destinate culturilor de pri
măvară. Deși timpul este înaintat, în 
unele Județe nu se acționează cu 
toată notărirea pentru grăbirea a- 
ccstel lucrări. înlr-o serie do unltâll 
so impune să se efectueze cu maxi
mă urgență arăturile. Piuă In ziua 
de 17 martie ac. au . fost arate S3 
la sută din suprafețe în Întreprinde
rile agricole de stat'șt numai 23 In 
gută In cooperativele agricole. Aceas
tă Importantă lucrare este Int'r- 
ziată mai ales !n cooperativele 
agricole din Județele Galați, flă
cău, Hunedoara, Neamț, Mureș, 
Suceava. Itarehila si sitele,

Una dintre cele mal importanta ac
țiuni este Intensificarea InHlminta- 
ril culturilor din prima epocă. Potri
vit datelor centralizate la Ministerul 
Agriculturii. Industriei Alimentare si 
Apelor, pini in ziua de 17 martie a-c. 
culturile din prima epocă au fost 
insămlnțate in proporție de 29 Ia 
sulă din suprafața prevăzută in În
treprinderile agricole de stal șl 17 la 
sută in cooperativele agricole. însă- 
mlntârlle au fost efectuate In nro- 

■ jxwție de 45 la sută la mazăre. 37 In 
jatiă Io trifoi. 14 la sulă Ia lucernă. 
12 in wită la lesrume In clmn si 8 la 
sută la sfeclă de zahăr; cartofi tim
purii șl de vară. în total au fost 
Insămlnțate peste 3®ă roo ha — mol 
avansate fiind unltăllle agricole din 
județele Timiș. Arad. Tulcca. Con
stanța,' Cam.? Severin. Vileea. Hu
nedoara. Illhor. Satu-Mare. Ilfov și 
altele. în cooperativele agricole din 
iudeul Timiș s-a terminat semă
natul mazâreL borceaeulul. ovăzului 
șl trifoiului. Iar In prezent se lucrea
ză la sfecla de zahăr ?i in floarea- 
soarelui.

în flecare unitate, timpul optim } 
și tehnologiile specifice fiecărei cul
turi să fie stabilite de către specia
liștii agricoli cu maximum de dls- 
cernămlnt, el fiind cel mal în măsu
ră să cunoască cum șl eînd este bine 
să se efectueze Insăraînțarca sau 
celelalte acțiuni. O alenșîc deosebita

să se acorde crilltaiif fiecărei lucrări, 
Inceplnd de la pregătirea pajului ger
minativ și ptnă la asigurarea densi
tății optime clo plante la hectar, 
dincimil diferențiate ta semănat, . 
.feciuărll acestei lucrări In rinduri 
drepte. îndeosebi ta cuiburile prăsi
toare. penEri a înlesil executarea ul
terioară a lucrărilor mecanizate etc. 
Prezența zilnică, din zori pină In 
noapte, a spaciflliștiJor In clmp, a ca
drelor din conducerea unităților a- 
grico-lo și a celor ele Ia organele agri
cole Județene trebuie să se soldeze cu 
înlăturarea operativă a deficiențelor 
ce ®e ivesc, cu aplicarea în practică 
a tehnotogiilor stabilite șl a metode
lor științifice recomandate.

Organele și unitățile agricole, folo
sind experiența existentă șl con
cluziile ce se desprind din unele de
ficiente semnalate In anul trecut, 
trebuie să acorde atenția cuvenita 
unor, culturi care ■ ocupă suprafețe 
mai' mici, dar au o însemnătate 
maro pentru economia națională. 
Eșle vorba, Intre altele, de realizarea 
integrală a contractelor încheiate la 
unele culturi tehnice șl plante me
dicinale, a programului întocmit 
pentru flecare sortiment de legume. 
De prima Însemnătate și urgență elnl 
lucrările de îngrijire țj! de plantare 
în sectorul pomlvitlcol. curățirea si 
fertilizarea celor 4,4 milioane hec
tare de pajiști naturale.

Folosind din plin timpul prielnic, 
toata mijloacele di care dispun, oa
menii muncii din agricultură vor a- 
sigura executarea lucrărilor agricole 
ta timpul optim șl la un nivel cali
tativ exemplar.

Constanlln BORDEIANU
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RAIDUL „SCÎNTEI!"

PE OGOARELE

ILFOVULUI

Șl DOMULUI

lie 1070 In toastul pe 
. 'rostit ia dineul oficial 

cinstea mea cu ocazia 
care am făcut-o In 
dumneavoastră țară, domnule pre
ședinte, „terenul pe cere se dezvol
tă șl înflorește orice prietenie 1) 
constituie, Înainte de toate, buna 
cunoaștere reciprocă" A

Vizita dumneavoastră ne umple 
Inimile de bucurie șl consfințește, 
așadar, trălnlein legăturilor de 
prietenie șl cooperare care unesc 
cele două țări prietene șl popoare
le lor.

Șederea dumneavoastră In Repu
blica Africa Centrală ne oferă pri
lejul agreabil nu numai de a ne 
revedea, domnule președinte, ci șl 
de a studia mal bine șl de a trece 
In revistă. Intr-un spirit de înțele
gere reciprocă, căile șl mijloacele 
corespunzătoare pentru a dezvolta 
și a Întări pe mal departe aceste 
legături care s-au statornicit In 
mod alll de fericii' între noi.

Republica Socialistă Romflnla. 
poporul său. prestigiosul șef de stat 
cate slnteți. domnule președinte, 
suscita admirația lumii întregi în 
general șl a Republicii Africa Cen
trala In partlciilnr.

Inspirîridu'-șe, din Înaltele Idealuri 
ale umanității, animal de spiritul 
demnității umane șl ai drepturilor 
popoarelor de o-și hotărî singure

Dornnule președinte,
Doamnă președinte.
Doamnelor și domnilor,
Dragi prieteni.
.. I
Este pentru mine și soția-mea. 

precum și pentru colaboratorii met 
o deosebită plăcere să ne aflăm in 
mijlocul dumneavoastră, ca oaspeți

! ;

de ceea ce ați; remarcat; dumnea
voastră că slut primul șol de stat 
european care vizitează Republica 

, Africu Centrală Este o satisfacție 
pentru mine că reprezint o țară so
cialistă — România — al cărei po
por a scuturat, prlnv lupte grele. 
Jugul asupririi și-și făurește un vii
lor liber și fericit (Aplauze pu
ternice). Aș dori să consider, in
tr-un anumit sens, aceasta ca un 
simbol al faptului că se apropie 
sflrșilul definitiv aJ colonialismului 
și. asupririi In Africa, că popoarele 
africane: Lșl vor făuri o viață liberă, 
independentă. (VLI aplauze).

în România este" bine, cunoscută 
holărirea cu care poporul Republi
cii Africa Centrală s-a ridicat în?-- 
potriva', dominației colonialiste, 
pentru eliberarea sa naționala și 
construirea unui stal propriu, su
veran și Independent (Vil a- 
plauze).

Știm că dumneavoastră, domnule 
președinte — bunul meu prieten — 
acordați o atenție deosebită dezvol- 

■ tării patriei dumneavoastră, că 
Partidul național unic M.E.S.A.N. 
desfășoară o largă actJviJate pentru 
unirea întregului popor-In lupta 
pentru făurirea unei orlnduiri mul 
drepte, a unei vieți libere. Știm, din 
propria experiență a poporului r<> 
măn. cit de grea șl de- complexă 
este lupta pentru lichidarea sub
dezvoltării. pentru cucerirea șl con
solidarea independenței, naționale

(Continuare in pag, a Iii-a)

mljlocul dumneavoastră, ca oaspeți 
al frumoasei Republici Africa Cen
tra 1 fi, ai poporului âceslui străvechi, 
teritoriu ol civilizației africane 
Doresc să vă adresez dumneavoas
tră, soției dumneavoastră, colabo
ratorilor. întregului popor salutul 
meu șl a) soției mele, al poporului 
român. Aș ciori, de asemenea, dom
nule președinte. ,să vă mulțumesc 
pentru primirea deosebit de cor
dială pe care ne-ațl rezervat-o. Am 
fost Impresionați In modi deosebit 
de manifestările prietenești cu care 
ne-a Intlmplnăt populația orașului 
Bangui — șl doresc să-l adresez 
mulțumirile mele cele mol căldu
roase; Aceste ntonifestări. ca și cele 
cu care dumneavoastră, domnule 
președinte. ați fost Intlmplnăt acum 
do! ani în România de cetățenii pa
trie! noastre, sini o expresie a prie
teniei șî dorinței popoarelor noastre 
de a dezvolta continuu colaborarea 
între-ele. pe principiile egalității In 
drepturi și respectului reciproc

Deși sini situate Ia mare depăr
tare {unul de celălalt, popoarele 
noastre se simt, totuși, aproape, de
oarece le unește aceeași cauză co
mună a luptei anliiniperialiste. Ie ...
însuflețesc aceleași înalte Idealuri — șl. de aceea. înțelegem șl pre- 
de libertate, dreptate, pace șJ pro
gresă (Continuare in pag. a ILI-a)

Declarația comună romăho-alge- 
rtană, publicată In ziarele de Ieri, 
consemnează rezultatele! deosebit de 
fructuoase ale vizitei- tovarășului 
Nleolae Ceaușesoi In Algeria — pri
ma etapă a călătoriei pe care secretă- 
ral general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al României o efectuează, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Intr-o serie de țâri 
ale Africii. .Poporul român ur
mărește cu un viu interes șt adlncă 
satisfacție desfășurarea acestei solii 
a prieteniei șl soiidarilății cu popoa
rele dlii 
poarele din Africa luptălo 
libertate, progres ?i pace.

Relatările presei, emisiunile televi
ziunii au oferit opiniei publice româ
nești posibilitatea ,să se simtă mar
toră a vibrantelor manifestări de 
prietenie cu caro ă fost intlmpinat 
conducătorul partidului și . stalului 
român de către președluleie Hoiiafi 
Boumedlâne. de conducătorii țării și 
ospitalierul popor al Algeriei. De-a 
lungul unul traseu care a însumat 
sute ri sule de kilometri, de la țăr
murile dantelate ale Medîlcranel pinfl 
in inima"dețertulul- saharian, oaspeiîl 
români au fosi salutați pretuiindem 
cu 1 cordialitate ș: căldură — In a- 
ceasta găslndu-șl expresie sentimen
tele de prietenie-șl stimă care leagă 
popoarele român și algerlan. presti
giul de care se bucură România, 
realizările el In construcția socialista 
și politica el externă. înalta prețuire 
acordată personalității proeminente 
ă tovarășului Nlcotae Ceaușescu.

România șl Algeria sânt situate pe 
continente' diferita, la mare distanță 
una de cealaltă, dar Intre cele două 
popoare exista multiple afinități care 
decurg din Istoria lor, din năzuințele 
lor spre dezvoltare si progres social. 
Poporul roman, care a purtat el In- 

-jsuși o îndelungată luptă pentru cu
cerirea' Indep» ndenlel naționale, o 
fost In mod neabătut solidar cu lupta 
eroică de eliberare a poporului algeț, 
rlan. sub conducerea Frontului Națio
nal de Eliberare, salutlnd vlctorta 
lui Istorică împotriva colonialismului. 
Cu caldă simpatic sini urmfi- 
rite în țara noastră eforturile ’de
puse de poporul nigerian in anii 
seurjă de La eliberare pentru conso-

Udarea Independenței, recuperarea șl 
valorificarea In folosul propriu a re
surselor șl bogățiilor naționale, fău
rirea tine! economii de «ine stătă
toare șl, prospere. La Alger, Con
stantine, Skikdn. Hassl-Messaoud, 
oaspeții rorn’ini au putut cunoaște 
nemijlocit șl au dat o înaltă apreciere 
progreselor In edificarea uite! vieți 
noi pe străvechiul toflmlnt al Algeriei. 
„Ca priclenl ol țării dumneavoastră 
— relevă cu prilejul vizitei tovarășul 
Nlcotae Ceausescu — ne bucurăm din 
țoală Inima pentru aceste realizări, 
care sini o grăitoare demonstrare a

ia mod liber o viață de bunăstare și 
fericire — șl vă urăm noi și mari 
succese pe drumul făuririi unei AI- 
?erii noi. Independente șl prospere*, 
ntilnirile șl convorbirile tovarășului 

Nlcolae Ceaușeseâ cu conducătorii 
nigerieni, cu populația din localitățile 
vizitate' au reliefat, de asemenea. In
teresul aprecierea față de ex
periența Și realizările poporalul ro
mân, sub conducerea partidului co
munist, in opera de făurire a socielă- 
ții soda liste multilateral dezvoltate.

Desfășurata sub auspiciile priete
niei șl stimei reciproce, vizita a pri
lejuit rodnice convorbiri Intre cel do! 
președinți asupra stadiului actual șl 
perspectivelor de dezvoltare a relații
lor bilaterale, precum și asupra pro
blemelor Internaționale. Sinteză a 
acestor convorbiri, purtate Intr-o at
mosferă de sinceră prietenie șl Ințe-

iegere reciprocă, Declarația comună 
rocnăno-algerlanA exprimă satisfacția 

. părților față de bunele relații dintre 
colo două Sări, dă glas voinței co
mune de a te ridica pe o treapta su
perioară, de a impulsiona și mtd 
mult dezvoltarea colaborării pe mul
tiple planuri între România șl Alge
ria. ' . .

în abordarea problemelor bilate
rale, s-a pomii de la evoluția con
tinuu ascendenta n relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România șl 
Algeria Se cuvin a ti relevate In 
acest sens amploarea contactelor po
litice, creșterea schimburilor comor- 

. claie și extinderea cooperării econo
mice și tehnice. Itinerarul vizitei a 
cuprins, de. altfel, o serie de obiective 
economice la care lucrează | alături, 
In cadrai acordurilor, de colaborare 
existente, specialiști români j șl alge
rieni. Impărtașlndu-șl din cunoștin
țele șl experiența acumulate, contri
buind la Mringeraa legăturilor prie
tenești romăno-algerlenc. L’,Colabo
rarea stabilita între (ârile ; noastre 
ineă din momentul redobindlrii sn- 
veraniiaill șl independenței , Algeriei 
— sublinia' ’ președintele ’ Houari 
Itoumedii'iw — prezența unul mare 
număr de specialiști rominl, eare 
contribuie in mod eficace, de mai' 
mull! ani, Ia Imensa operă: de con
strucție in diferite domenii, iasâși

Dumitru TTNU
_____________________

(Continuare In pag. a VII-a)
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RAIDUL „SCÎNTEII" PE OGOARELE

pe care și-o pot îngădui 
acum specialiștii

în acesta zile, Intensa majoritate 
a cadrelor de conducere și apecta- 
liștitor agricoli din LA S. ș! coops- ' 
ratlvcle agricole ale Județului Ilfov 
și-au mutat „sediul01 pe tarlale, u- 
colo unde se hotărăște «tarta recol
telor. E;te fires: să fie așa, pentru 
că acum slnt multe lucrări de exe
cutai. Numai cooperatlveie agricole 
au de semăna!. In această primă
vară, o suprafață de aproape ,237 COT 
ho teren. Un mare volum de lucrări 
slnt necesare ln vederea înlăturării 
pierderilor do npft din sol pe toate 
.suprafețele destlnnte culturiJor da 
primăvară, fertilizării griului, creă
rii cortdimEor pentru u obține o re
coltă bogată do legume. Toate aces
tea necerilă aportul specialiștilor 
pentru o temeinică organizare a 
mune'U, plnă în. colo mol mici amă
nunte.

Timpul este favorabil pentru a se 
lucra din plin, cu toate tortele !n 
c'mn.- Majoritatea cooperatorilor, me
canizatorilor șl sjteriaîlșUtor 11 folo
sesc cu multă chibzuință. Pini acum 
cooparaHvel© agricole au îmămînțat 
pesto ID 500 ha, din care 7 OOT ha bor- 
ceag, 51ÎOT ba țsfociă de zahăr, 4 (MM 
ha mazăre etc, Cu toate' acestea, su
prafața semănată plr.fi acum este 
mică, ceea ce impune ca, în cel mal 
scurt timp, să se, treacă ta lucru cu 
:dato forțele. Acum este abgoiui he- 
cesar ca specialism «fi Ue primii la . 
datorie Înainte do răsăritul soarelui, 
pentru a evita pierderea orelor ș’ 
minutelor atM de prețioase.

în sondajele făcuta pe teren am 
Inttlnit o reamă de aspecte pozitive, 
dar șl negative. Cooperatorii din 
Goment au terminat de semănat 
mazărea pentru pfistăl șl borceagul 
pe mai bfiio do 30 ha. în prezent, 
toate cele 0 tractoare’ lucrează K ter
minarea arăturilor și la gripalul ce
lor 048 ha do teren ee urmează a fl 
ttemfinate' cu 'floarea-soareiul șl po
rumb. Ing. Nîcolso Borzan ne' pre
ciza că U preocupă. Intre altele, e- 
fertunrea diferențiată a lucrărilor de 
întreținere ta culturagriuluj. . tn Jte-agricole .situaterin zona 
funcție de sltuățla"fleCărel tarlale. în ne-a dat prilejul ®f constatam că nu 
multe cooperativa agricole, ca Iz- 
voarețe, Răsucenl, Bragndîru șl alte
le, preocuparea centrală o consțlteiîo 
terminarea grabnică a somănntuiul 
culturilor,din prima urgență, fertili
zarea culturilor păloaso și grăparea 
terenului în scopul mențineri! umi
dității solului.

O bogată activitate om tntîln’t la 
cooperatorii din Vedea, Îndeosebi în 
ceea ce privește fcrtlHzarea terenu
lui; Zilnic se transportă ln cîtnp sute 
de tone de gunoi de grajd. De eite-

va zile cooperatorii au trecut la 
plantarea răsadului de varză In ctop 
și la pregătirea terenului peniru a 
cultiva -38 ha cu ceapă. Este o su
prafață mare peniru această cultu
ră, dar greutățile feint „pe măsură". 
Fină la ÎS martin încă nu le sosise 
arpagicul Direcția agricolă Intențio
nează să facă o expărEențA In ve
derea aplicării unei tehnologii noi Tn 
cultura cepei. în primul rlnd se ur
mărește sa sa efectueze majoritatea 
lucrărilor mecanizat. De.xlgur. este 
bine să ®a introducă tehnologii uvan- 
Kite. dar râu este că se tărăgănează 
aplicarea lor. înȘ-zlerca lucrărilor isâ

K

soldează cu diminuarea producției și 
nici un fel de tehnologie nu mai poa
le ®ă recupereze ceea ce nu se face 
la timpul optim.

în unele unități aportul spacialta- 
tilor în coordonarea ncllvltății erie 
minim. Do pildă. In cooperativa a- 
gricolă din Mlhflfieșlî mal slnt de 
arat 200 ba de teren. însemnate su
prafețe de teren, de ordinul . sute
lor do hectare, mai slnt do arat ța 
ln cooperativele agricole (Un Plop- 
soni, Slăneșli șl altele, undo o parte 
din tarlale slnt Insă acoperite cu co
ceni rămași ceslrfnș! din toamnă.

T-n cooperativa agricolă Frumușanl. 
din col ■ clnd speclalîșll agricoli. -1 
fac naveta zilnic. După-umtaza cu 
■greu întîlneștl vreunul prin unitate. 
Or, In această perioadă prezența spe
cialistului în sectoral de care răs
punde este absolut ■ necesarii. Direc
ția generală agricolă, conducerile u- 
nităftloc, consilllto populare comu
nale șl. în primul rind. organizațiile 
do partid de la «ate să se ocupe de 
crearea' tuturor condițiilor pentru 
cn toți spoctalișlll să asigure apli
carea tehnologiilor și metodelor șiili 
11 fi ce la fiecare culîură.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scinteii'

De două ori „10
La uzina „Scrnănfl- vlnță. lata una dln- 

<■ toarsa". ’ -
s-a semnat ac'.... 
naștere a unei creații 
proprii atelierului cen-

dkn CapSlolă 
ut acl’JÎ de

Ire' Isprăvile sale : 
dacă Înainte răzulrea 
unul balta se făcea 

rl...___ _ _ manual de către 2 oa—
trai" de reparații — meni in 50 de ore, 
mașina de rectificat . cu noua mașină de 
balJurL Obținut prin 
auîodotare, acest utilaj 
constituie acum, mln- 
drln colecîlvuiul da 
aici. Șl pe bună drep
tate. căci „noul născut” 
se , dovedește a fi un 
..copil" precoce inefl 
din primele zile do

de
un

__ ___ i mașină
rectificat . batlurl 
singur lucrător execu
tă operațiunea 5n nu
mai 10 ore. Deci, do la 
IOT de ore La ‘ ’’ 
pentru caro 
acestui uîllaj 
din pita nota

10. Fapt 
craaîoȚil 

meri 14 
10.'

La uzinele de anvelope „Danubiana

Zor mare la... pavatul 
trotuarelor

Spre deosebire de alie judsțe. in 
Dolj exlală condiții ca «emănatul ita 
înceapă mult mal devreme. Și este 
explicabil da ca Aid există zed dp 
mil de hectare de terenuri nisipoase 
care eo 'zvintfi mal repede. Or. ®u- 
prnfetele însămlntate pînă la 10 mar
tie abia ău ajuns la numai tdteva sute 
de hectare.

întreprinderile agricole de stat Sa
dova și Dăbulehl, care nu trecui din 
vreme la pregătirea terenului au reu
șit ca în scurtă vreme să termine de 
«intonat înirenea suprafață planifica
tă a &a cultiva cli mazăre. mAzărldte 
șj alte plante furajere, tar în prezent 
plantează, ultimele .suprafețe cu car-, 
tort timpurii. SI la cooperaliva agri
colă din Ftoțlște s-a semănat ovăzul, 
iar’acum cooperatorii p'nnteazâ car
tofi timpurii; pregăteKC terenu! pen
tru plantatul tomatelor In clmp.

Un raid întreprins ln coopernllve- 
,1b.agricole ,situate.Jn zona nisipurilor

pește toi lucrurile stau bine. La Bra- 
tovoleșil. terenurile erau tvinlale. nu
mai că nu se organlzas® munca. Cir
ca IOT deitara.nl cooperatori cu peste 
70 de atelaje transportau materiale 
necesare amenajării trotuarelor de os 
strada principala a satului. Erau pro- 
zon',1 acolo inginerii Doina Teică și 
Mlreea S'eîflfiescu. ș.aH de ferma ta 
aceasta cooperativa, secretarul comi
tetului comunul de partid si alte ca-

dre de răspundere din oomur.fi. De
sigur, și aceste lucrări go.ipodfireștJ- 
odliltare sini necesare. dar trebuiau 
tăcute din’ timp. Do altfel, șl in alte 
cooperativa agri cold dtn zono tdripu- 
rilor. cum sini cela din Teasc. Bechet. 
AmfirăștU de Jos șl Amârfișlii de 
Sus. plnâ la 18 mnrtla nu co Inșămin- 

nici .un hectar cu culturi din 
prima urgență.

în ce privește asigurarea semințe
lor șl a materialului sădltor. 60 sem
nalează numeroase rămlneti In urmă, 
în dimineața zilei de 17 martie, briga
dierul Glcă Zamfir, dc la cooperativa 
agricolă din Sadova, ne spunea că 
abia atunci trimite camioane după 
cartofi dș sămfnta. Din păcate, aces
ta nu aste un caz Izolat Slnt nu
meroase unități agricole caro nu și-au 
asigurat din vreme cartofii șl s&nlnța 
Lâ diferite culturi și deci n-au putut 
trece'-acum la semănat;al .la planta, 
cu toate forțele. , .

TInlndu-s-0, scama dc timpul avan- 
wd:. de “faptul că In județul Dolj-te
renurile s-au zvlntat pe cea scai mare 
parte, este necesar ca organele Jude
țene agricole, specialiștii din unități 
eă Întreprindă măsuri urgente la ve
derea grăbirii lucrărilor, ttslfol ca se
mănatul culturilor din prima urgen
ță să se încheie dl mal repede.

Procesul de producție in întregime 
mecanizat și automatizat

De-a lungul" sailor marca ‘ „Danubiana" 
de la uzina cu acetași nume din Capitală 
nc-a dovaait lot mai familiară pentru ,că 
o intîlnlm pe anvelopele Indlfereat de 
diametrul tor — al tuturor autovehiculelor 
de fabricație românească : autoturisme, au- 
tocajTitoar.o, autobuze, tractoare. Prima an* 
velopă s-a produs aid la 1 iulie 1G'£S2 ; de 
alunei șl plnă In prezent, imbunăiâțln- 
du-se permanent 'calfijHen produselor, du
rabilitatea lor. uzina a livrat pentru ne
voile Interne ale economiei, precum și 
'pentru export multe mlltonne do anyelope, 
alo căror caracteristici ln exploatare sirii 
acum recunoscute șl apreciate pe plan 
mondial. De aceea, putem gpune. pe bună 
dreptate,,că anvetopolo „Danubiana" au ru
lat pe drumurile patriei, dt și pe mal loa-

iei'meridlaâele lumii, mlllarde de kilometri, 
at&slind cu prisosință priceperea creatori
lor lor.

In uzine, la fiecare 2-—3 minute'se produce 
o anvelopă modernă. în pas continuu cu 
cerințele pieței interne șl .externa. Procesul 
de producție din întreprindere este in !n- 
hragime mecanizat ș! Tn maro măsură .au-, 
tomailzat. MU..da aparate do măsură șl 
control dintre cele 1 nu! perfecționate, nu
meroase laboratoare aiît ps parcursul pro
cesului da fabricație, c.'t. șl in stadiul final, 
verifică, controlftoză, măsoară și asigură 
parametri! calitativ! necesari anvelopelor 
„Danubiana". (In fotografie î aspect- dlr.- 
ir-o secție <îe producție de ln uzina, de an
velope „Danubiana" din Capitală).

■ BACĂU (coraspon- foat IhJoculte cu ma-_- 
dentu! „Scinteii”,• Gh. terii' șl ■ materialo d!n 
Baltă), -r „Colectivele .țară,,...cu aceea?! 'ofi-
dc muncă din cele trei c'.ență tehnică. Cisolî- 
fabriei ole Combinații- nul din Import, bunâ- 
lul de celuloză și hlr- pâră, foîpedl ca mato- 
tle clin Bacău se-pre- —'•— ---
ocupă, între altele, de 
înlocuirea' trnof mate
rii prime și materiale 
aduse din import eu 
altele indigene. Prin 
:i::1s:s.-!!e luate pitta a- 
cu:n, 10 din căte 'ȚO de 
produse importase au

rial do umplbre pen
tru o gamă largă de 
sortimente do hlrlle, o 
fost înlocuit, cu bune 
rezultate, cu caollnul 
de Harghita șl b'ento- 
nltn de Răzoare. Ca 
urmare a preocupări
lor și experienței fâ-

cute li,.ultima vrane.’, alte . la motoarele de 
t.'>te!nll»l!« ‘ combina- la, autoiurtsma, car
tului au înlocuit și ' ioanele .pentru tapfse- 

• Importul de Infilbltor ’rin ele ta attolurtsmul 
optic, precum și une- „Dacia*. hirile ab
is. rășini poUamldlco aorbantâ necesară in
opuc. precum 
in. rărim pol 
do lip PPE folosi ie 
la fabricarea-, birt iilor 
șl cartoanelor rezliîtcn- 
te In stare umedă. In 
ufâmn vreme au fost 
Introduse in fabricație 
noi sortimente de hlr- ■___________________
«le, cum ar fi re io romii de .rute da mil
pentru filtra-aer folo- do tel valută.

ț industria de mobile șl 
altele, peniru care sa 
folosMc numai materii 
prime șl materiale In
digene. în felul acea

sta,. combinatul, bă- 
câoan realizează eco-

Creșterea productivității muncii — 
obiectiv central al planului do stat 
pe 1972 șl al Întregului cincinal — a 
marcat in perioada care a trecut din 
acftît an o dinamică ascendentă. Po
trivit dalelor de care dispunem, ta 
lunile ianuarie șl februario, planul la 
acest Important Indicator al activită
ții economice a fost îadcpllnit șl de
pășit pe ansamblul indu,siriei repu
blicane, sporul înregistrat fiind de 
7,9 ta sulă in comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului precedent 
și superior nivelului media de creș
tere prevăzut peniru întregul trimes
tru tatii din 1972. Ca excepția a două 
ministere terte vorba de Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini , și 
Ministerul Industriei Chimice), toate 
celelalte și-au îndeplinit integra! șl 
dejtajlt planul de creștere a produc- 

■ tiv!tații muncit în pro'll teritorial, 
marea majoritate a județelor țării șî-a 
onorat sarcina co le revenea In dome
niul creșterii productivității muncii ln 
industrie. Județe ca Arad, Botoșani. 
Buzău, Momițn. Tulcea .-.(1 tilleie con- 
scmnfnd depășiri Intre 3 ț1 7.5 ta 
sută față de prevederile planului.

Dar nu numai ta nivel de ministere 
și județe, d 81 in multa întreprin
deri s-au obținut rezultate Impor
tante ln creșterea forte! productive a 
muncU. Unități din Industria energiei 
electrice și industria metalurgică, de 
pildă, an reușit să depășească preve
derile referitoare la sporul de pra
da clic ce trebuie obținut pe seama 
productivității muncii și acest succes 
deosebit are io bază utilizarea mai 
bună, rnal productivă a mașinilor și 
utilajelor, a timpului de lucru ?! a 
forței do muncă. I.'i „Industria rir- 
010!” din Clmpla Turzll, da pildă, 
prestigioasă uzină a Industriei noastre 
metalurgice, in acest nn produeflvlta- 
tea muncii urmează să crească cu 32,1 
ta sulă față de ' realizările din anul 
trecut, pe seama acestui indicator tre
buind să se realizeze integral sporul 
de producție al întreprinderii față de 
anul irecuL' Un asemenea rifen de 
creșlețe a productivității mundl este ' 
remarcabil ?! asigurarea Iul presupu
ne atît atingerea capacităților pro
iectate ln obiectivele pw în funcțiu
ne nu de mult limp (laminorul nr. 3, 
modernizarea laminorului nr. l șl țră- 
gfltoria de oțel taro nr. 2). cit șl înlă
turarea unor neajunsuri In ufillzarea 
colortallc Instalații, a opririlor nepro- 
gramata. absențelor nemotivate, in 
general, a actelor de indisciplina teh
nologică șl ln muncă. Nu tntimp’ător 
colectivul uzinei urmărește pas cu 
pas rezultatele înregistrate la produc- 
livliaiea muncii, rezultate caro ta lu
nile Ianuarie și februarie n.c. nu de
pășit prevederile da plan ta acest !n- 
dlcalo-.

Analiza temeinică a moți ului 
s-a muncit in cele două iun! co 
s.-ura din arest an, a felului tn ----
s-n acționat pentru IndepUnlreo pla
nului clo creștere n product!vltatE 
muncii arată insă că rezultatele ob- 
tlnute puteau fl mult mal consistente, 
că produirflvitatoa muncii nu a cres
cut pe măsura dotării tehnice a uni
aților industriale șl nici In raport 
cu rezervele reale de care dispun în
treprinderile. No clfim seama de a-

coasta dacă examinăm cum a-a asi
gurat. In ultimă Instaniă. eorelațla în
tre creșterea volumului producției 
globale liîdaslrtale. a numărului de 
Siitarl.iiî șl a productivității muncii, 
în multe întreprinderi, angajarea da 
noi salariațl s-a făcut cu grijă, in li
mitele stabilite prin plan, lulndu-se 
dta Ump măsuri energice, tehnice șl 
organizatorice, pentru ca Încadrarea 
Broască a unităților cu noi lucrători 

.fiă nu ducă ta dlmlniuirea productivi
tății muncii d, dimpotrivă, aceștia să 
obțlnA ce! puțin raadamentul mediii 
al muncii, sau chlnr să se situeze 
peste nivelul acestuia. Bunăoară, pe

tnedlu scriptic al saJariațllor ln pro
porție de LtMJ.l la suta. Se obsorvă 
ușor că riimul dc creștere a produc
ției globale industriale a tntreeul 
substanțial pe cel de sporire a. nu
mărului medio scrlpUo de snlorlațL 
în ce constă „izvorul" acestei core
lații favorabile'? Evident, in faptul' 
câ productivitatea muncii a crescut in 
dim hi'Sț'lnut, planul, la acest Indi
cator fiind tndepUnît In proporție de 
101 â la șută. ,DcâL In ansamblul fac
torilor care au generat obținerea unui 
epor In producția globală a Ministe
rului Energiei Electrice, nu ce! ex
tensivi (creșterea numărului de lucră-

OT'-.’S-’î"' I" ’î-|:> ,J ■ ' : ' ^’s'SSSHBWn

an, a fost sub prevederile planului 
cu 0.5 la sută, aceasta a Influențat 
negativ și procentul de depășire a 
Slul la producția gloJoasă a In

el consirucîoaro de mașini, în’ 
sensul că procenls.il de îndeplinire a 
planului la acest Indicator este sub 
proporția de realizare a numărului 
mediu scriptic nl saJarințltor. Depă
șirea cu 1.3 In sulă a numărului me
diu scriptic do ealuriați In această 

. ramură a’ economiei naționale, fără 
să so asigure indepîinirea integrala 
a planului de creștere n productivi
tății muncii, se rettocia ih sporirea ■ 
cu numai I la sulă a procentului de

0 întrebare pentru fiecare muncitor, inginer, tehnician sau conducător 
de întreprindere: CE ATI FÂCUT IERI, CE VEȚI FACE ASTĂZI 

PENTRU' A SPORI FORȚA PRODUCTIVĂ A MUNCII ?

ansamblul Industriei republicane a Ju
dețului Brăila, ca să dăm doar un Sin
gur exemplu din multe altele, deși 
numărul de lucrători a sporit simți
tor. totuși planul dc creștere a pro
ductivității muncii a fost Îndeplinit și 
depășit, pe această oaie realizindti-se, 
peste prevederi, un volum însemnai 
de producție. Alte unliățl Industriale 
nu au procedat in acest fel. Qnd fa
cem această afirmație ne referim Iu 
întreprinderi alo Ministerului Econo
miei Forestiere șl Materialelor de 
Construcții. Ministerului Industriei 
Ușoare. Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare șl Apelor Ș-.a.

Experiența a demonstrat că. pentru 
. a se asigura o sporire continuă a 
produrflvltatll muncii, ritmul de 
creștere a producției trebuie să de- 
vansezn simțitor pe cel de creștere a 
numărului de salariu4,!. Iată, in tr
ees4. sens, ctteva exemple edifica
toare. Pe ansamblul Ministerului 
Encrgio.1 Electrice, planul In pcxx 
țin globală a fost- îndeplinit in j 
porție de 101.3 la sută, iar numi

■
lori) au avut cuvlnlu! holfiritor, d 
productivitatea muncii — factor iri- 
te.nslv al creșterii producției, al am
plificării eficiente! activității eco
nomice. '

Asomenea corelați! pozitive . s-au 
Înregistrat ș! pe anrambiul- Industrie! 
meiolurgleo. in razul căreia depășirea 
pionului producției globale cu 1,8 la 
âu'ă ce fundamentează pe depășii 
planului <fe creștere a product ivi li 
muncii cil 1,3 la s'J “

, .ren 
. „ ,productivității 

_____  __ . la sută, precum ?! In 
cazul altor ministere economice. Ne- 
respeclnrea acestei corelații princi
pale. In smsnrnblul IndicatbrUor. pla
nului. aplicarea tardivă sau chiar 
absența măsurilor ielmico-organlza- 
torlre menite să a-.Igure creșterea ne
încetată. in ritmuri înieru», a pro
ductivității muncii dau naștere ta con
secințe economice nefavorabile. Să 
analizăm, pa scurt, evoluția indica
torilor amintiți Io Industria construc
țiilor de snașlnl Datorită faptului că 
productivitatea muncii pe un sala
ri at, realizate In două luni din acest

..... _______  Chimice. Co star o de
lucruri «o dezvăluie? Mnl intll. frip
tul eă nu toate unitățile din această 
ramură nu pus Intens In valoare re- 
sunselo de creștere a productivității 
muncii H, in primul rind. cele refe
ri '.Mre la utilizarea deplina, cit mal 
productivă a mijloacelor tehnice. Cu 
toate că, in această privință, un sir 

<m unități au obținut rezultate poziti
ve. De pildă, pină Ia Juniâtaica lunii. 
marile a.c., colccilvul Combinatului de ’ 
fibre artificiale din Brăila a reușit să 
înregistreze o productivitate a muncii 
cu 23 Ia suta mai mare față 
de aceeași perioadă a anului treeul —■ 
șl aceasta tocmai pe seama funcțio
nării In parametri superiori a Insta
lațiilor. lichidării acelor deficiența ce 
se mențin la ora actuală; în unde 
unități alo industriei chimice. Apoi, 
afli In oconaîă ramură Industria
lă. cit ?I la Industria corwtrucUl-

lor dc mașini, depășirea numărului 
mediu scriptic de salnrtați nu’ s-a 
concretizat in mod corespunzător in 
creșterea producției și. de aid. au a- 
vut loc depășiri ale,fondului de «olarii 
planificat, in condlUIlo dnd planul la 
productivitatea muncii nu ș-a reali
zat integral. Aceasta situație, ce e 
drept srecătdare, nu mal trebuie tole
rata sub nici un nibtlv. „Bespcdarea 
corelației intre creșterea productiviiA- 
ții muncii șl creșterea salariului me
diu are o hiiportan|4 hotăriioare pen
tru asigurarea dezvoltării echilibrate 
șl in ritm susținui a economiei.-” — 
«ubilnla tovarășul Nicoiao Coauțescu 
•Ir. cu vin'arca rostită ia Conferința pa 
țară .a cndreJor [de conducore din în
treprinderi șl centrale induștatalo șl 
de construcții. în lumina ac&stei a- 
prerieri, atlt Ministerul industriei. 
Construcțiilor de Mașini, Ministerul 
Industriei Chimice, cit și celelalte 
deportam ante caro nu nu afilg’arat 
ir.ca o coretaiic optimă Intre aceșd 
indientori au datoria de n sconta rea 
mal mare atenție priorității creșterii 
producUvUățil muncii, Ln ansamblul 
plrghlllor do îndeplinire a prevede
rilor ptanulul,., tn scopul osleurărll 
unei dezvoltări "eficiente a producției.

Ponto că pentru un om maJ puțin 
avizat, o zecime de procent sau mai 
multe zecimii nu reprezinte. In eîne, 
a»Jl de mult In batanta creșterii pro
ductivității muncii Intr-o întreprin
dere sau alta, ln balanța îndeplinirii 
planului la ' acest indicator. Este 
o părere care nu ține seama do reall- 
tata. O singură zecime dc procent 
do creștere a productivității muncii 
ta nivelai industriei noastre echiva
lează in acest an cu un spor de pro
ducție dc peste 350 milioane lcL Ca 
atare, prin prisma amator calcule 
trebuie judecate lucrurile cinci o ln- 

1 ireprindero sau o centrală Industrială 
esia tentată să H-eacă cu vederea 
peste inciajonrea 'primordială de a-șl 
realiza Integral șl depăși sarcina du 
creștere a productiv!lății muncii. Nu 
este deloc do prisos să amintim că 
sarcinile planificate dc creștere a pro
ductivității muncii în acest an sint 
minimale, că marile rezerve exis
tente în întreprinderi în acest dome
niu trebuie să fie mal Intens puse 
in valoare, astfel ca o parte cit mai 
marc din sporul dc producție prevă
zut dc planul pe 1912 să sc obflnfi po 
seama. creșterii productivității mun
cii.

Cu atlt mal mult, Întreprinderile, 
cei’.iralolc șJ ministerele care plnâ a- 
cum nu au realizat Integral planul de 
creștere a productlyitețlî muncii au 
Îndatorirea do prim ordin de a des
fășura o asemenea activi lato, do a ac
ționa cu hotfirire și răspundere — 
in lumina Indicațiilor Conferinței' pe 
țară a cadrelor do conducere din În
treprinderi șl centrale industriale șl 
<le construcții — incit restanțele eă 

■ fie recuperata ln întregime la planul 
do sporire 0 productlvltălil muncii, 
crelnd condiții tehnice, organizatorico 
șl materiale pentru depășirea rare Ini! 
prevăzute ln acest indicator impor
tant al creșterii eficienței econo
mice.

Petre NEDELCU

, Inir-o nolă apărută 
nu demult In cadrul a- 
ceslol rubrici („Plng- 
pongul vagoanelor* ~~ 
..Scintela* din 15 U 
a.c.). erau semnalate 
grave deficiențe în pri
vința transporturilor 
existente la fabrica tic 
produse retractare din 
Alba lulls. Șe arăta 
că această unitate a 
Plătit In anul trecut 
sute de mii le! locații 
pșnîru că descărcarea 
vagoanelor se efec
tuează lent, ncorganl- 
zat. pesta limitele ter
menelor admise, f&rfi 
respectarea planurilor 
de transport. Se pare 
însă că la data apari
ție! acestui semnal, to
varășii din conducerea 
fabricii și Centralei 
industrialo de produse 
refractare Alba Iulla 
nu erau pe recepție, 
în ziua de 8 marile 
a.c., redacția a primit 
de la Ion Almfișap, 
șeful stației j Bărfibanț, 
Alba Iullal urmă
toarea Informație :

— Păstrez pe1 birou, 
decupată din riar. nota 
apărută In „Sclntela". 
Din păcate, ea n-a a- 
vut nici, un ecou lâ 
conducerea fabridl de

produse refractare. Si
tuația s-a agravat. Ari 
slut Ie fabrică M va
goane .încărcata cu 
materie primă, iar un 
convoi do 52 vagoane, 
de asemenea încărcate 
cu argilă șl alumină, 
blochează stația. Slut 
vagoane care așteaptă 
dLn 25 februarie rindul 
la descărcat. Vo! gcsl- 

' za șî Ministerul Indus
trie! Metalurgice, forul 
tutelar ui acestei în
treprinderi. j

i\nul acesta, dezordi
nea a luat proporții- 
ln Ianuarie,-14-1 vagoa
ne au stat- In locație 
8 404 ore. pentru' care 
6-uu plălit 150 240 lei 
penalizări. Luna 
bruarie a fost ___

. scurta, dar mal— pli
nă : 218 vagoane

fe
mei

nu ni 
fost Imobilizate 8(118 
ore; pentru care s-au 
plătit.228MO lei loca- , 
ții. Total penalizări : 
378 800 lei. Cunosc to
varășii din conducerea 
fabricii do produse re
fractare aceasta situa- . 
țlc ? De ce nu acțio
nează ? Vor cumva «A 
demonstreze că duim-

' la întreprinderii-' nu ' 
este legai' numai d® 
produsele sala ? - -

Trece toamnă

după toamnă...
Recent, din inițiativa 

Consiliului popular Ju
dețean Buzău au tosî 
create In flecare coo
perativă agricolă 
cursuri pentru cali
ficarea a , poș te 1 200 
cooperatori Ln meseria 
de mecanizator. S-a 
pornit ca elan ta trea
bă. eu fost recrutate 
cadrele dhlactlce. s-a 
pregătit materialul do- 
cumentar, sălile de 
cursuri, s-au predat 
primele lecții. îna.ă la 
o primă analiză (acuta 
de biroul comitetului 
Județean P.C.R. s-a 
Kjfistatat că iucr.trl’e 
nu stau tocmai bina, 
în primul rind. frec
vența este total hesa- 
Hsfficăloare. în medie 
pe județ cam 30 la 
sută. Variind insă în 
limite largi, de la 5— 
50 la sută. în 15 coope
rative agricole da pro
ducție vin la cursuri 
de-abla 4—5 oameni. 
Directorul general al

Direcție", generale a *- 
griculruril, Traian MI- 

.hal, ne spunea că vina 
aparține consiliilor da 
conducere ale coope
rativelor agricole da 
producție, care nu se 
ocupă deloc de mobili
zarea cursanțllor. A- 
dâugăm no! că nici 
specialiștii- Direcției 
generale a 
turll n-au 
plnă acum 
•desfășurarea cursuri
lor. in al doilea rind, 
trebuie spus ca, deși a 
trecut o lună do zile 
da ln deschiderea 
cursurilor, doar ln 10 
cooperative agricole 
’--a trecut Ea practica, 
pe tractor. în' rest ®a - 
predau lecții teoretice, 
în asemenea condiții 
s-ar putea să treacă 
mul le primă veri ‘ 'și
multe toamne pînă
ci nd țăranii vor învă
ța să conducă tracto
rul.

agrlcul- 
urmărit 

de Joc

0 buruiană de leac

pentru prietenii
buruienilor

C!m nu știe că po
rumbul ze lnsămlnțea- 
z& primăvara, că lu
crările de Întreținere 
r» fac vara șl că se 
recoltează toamna ? 
Numai că, datorită 
chimie!, se poale face 
șl o Inversare ta ce 
privește ordinea aces
tor ” lucrări. . Acwn, pa 
terenurile întreprin
deri! agricole de slat 
1:.<'.:: 1 Mare a Brăilei 
c-e „prășește". Este un 
fe) de a spune că se 
prășește, deoarece sa 
execută o lucrare cu 
același efect : distru
gerea burufcnBor. A- 
ceasla sa realizează 
prin aplicarea de erbi- 
cîde, substanța care 
Împiedică buruliinUe 
eă crească, ifcrind in.ta 
teafăr porumbul, în 
lipsa buruienilor, toa
te lucrările dc întreți
nere se fac mecanizat, 
obișnuita sapă deve
nind o unealtă bună 
pentru muzeu. Ptaâ 
mal zilele trecute, pe 
miile de hectare ale .■ 
acestei întreprinderi, 
cuprinse Intre cela 
două brațe ale Dunării,

au fost împrăștiata 
erblcJde pe' 50 la sută 
din «uprafețete prevă
zute. Este, fără îndo
ială, o realizare. Pe te
renurile. erblcidate e 
sigur că buruienile nu 
vor mal crește. Numai 
că specialiștii si lucră
torii Întreprinderii dnt 
nemulțumiți cfi..lucrări
le de erblcidare trebuie 
Întrerupte. Do ce ? 
„Deși e momentul cel 
mol potrivit să se facă 
erblddarea — epunea 
Lleă Engleza,• șef da 
fermă la I.A.S. Insula 
Mare a Brăilei — sub- 
«ianțele reșoecflve nu 
au sosit. Și „Insula" 
fără erblclde e năpă
dită de buruieni. Chiar 
dacă vin hiat tlrzlu, e 
degeaba". Cerere la- 
dreoiâțltă. mal ales că 
anul trecut !n nume
roase tmilățl agricole 
erbiddele nu rămas 
nefoIcHlte. Au gtalt bu
ruienile vreun amic In 
rindurlle celor care se 
ocupă de repartizarea 
erbleldelor ? Dacă da. 
aă ee caute degrabă o 
buruiană do leac.

deitara.nl
oomur.fi
procenls.il
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soarta, eroicul popor român a dat 
dovadă, de-a lungul- întregii sale 
Istorii, împotrivlndu-se năvălitori
lor șl asupritorilor, că libertatea* 
Independența națiunilor șl respec
tarea scrupuloasă a suveranității 
lor se află la temelia păcii șl tre
buie să slujească drept fundament 

. șaj oricărei Inițiative șl a! oricărei 
forme de prietenie și cooperare^ 
Țară aflată In inlllnlrca dintre Oc
cident și Orient — Republica So
cialistă România are de Jucat un' 
mare roMntre aceste două lumi 
și.în lumea întreagă.

Acest rol, domnule președinte, 
1-oțl înțeles pe deplin șl l-ați ex
primat adesea în opoziția durnnea- 

■ voastră fermă față de orice domi
nație exterioară care, Indiferent de 
forma sa, nu ține seamă de realită
țile naționale.

Pentru a. Ilustra această Idee, 
l'vpermltețJ-mJ să citez un pasaj din 

mesajul pe care l-a ți adresat, In 
septembrie 1070, celei de-a 7-a 
Conferințe La nivel înalt a Organi
zației Unității Africane. Ați spus, 

jlomnule președinte, că „una din 
cerințele fundamentale ale vîețll 
Internationale contemporane, ale 
asigurării păcii șl înțelegerii Intre 
popoare este fundamentarea rela
țiilor Intre toate statele lumii pa 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, pe 
neamestecul In treburile interne ale 
altor popoare, pe promovarea con
secventă a principiilor independen
ței șl suveranității naționale".

Această declarație, domnule pre
ședinte șl scumpi prieteni, oglin
dește aceleași puncte de vedere pe 
care le avem și no! în ■problemele 
păcii șl înțelegerii Internaționale.’

Domnule președinte, de la alege
rea dumneavoastră în fruntea 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, In 1967, Repu
blica Africa Centrală a înregistrat 
cu satisfacțle’eforiurlle atit de lău
dabile pe care le desfftșurațl pen- 
iru instaurarea păcii,. înțelegerii, și. 
Jprictenlel,Jirtre.popoare șl natlupj.' ", 
£ Rămînînd : fidelă regimului său,: 
RepubLica Socialistă România, sub 
Impulsul dumneavoastră viguros, șl 
sub conducerea dumneavoastră în
țeleaptă și luminată, desfășoară' ,o 
politică externă orientată nu nu
mai spre țările socialiste, d șl spre 
un umanism universal

Importantele dumneavoastră ac
țiuni în Europa, atit în est cit și în 
vest, tn favoarea organizării Con
ferinței cu privire la securitatea 
europeană decurg, după părerea 
noastră, din încrederea pe care o 
aveți In viitorul Europei șl din 
'marele interes pe care li aveți ca 
aceasta să dispună de o organiza
ție comparabilă cu Organizația 
Unități! Afrjcane, în sinul căreia 
fiecare stat participant are dreptul 
de a se afirma șl a se dezvolta In 
condițiile unei totale Independențe.

Poporul centrafrlcan apreciază, 
de asemenea, succesul șl dinamis
mul diplomației României șl ale 
prestigiosului său șef de stat In ce 
privește soluțiile ' la problemele 
caro se ridică In fața țărilor lumii 
a treia șl, în special, a statelor a- 
fricane, cum este Republica Afriea 
Centrală.

Intr-adevăr, într-o lume plină de 
frflmlntări ca a noastră, împărțită 
in națiuni bogate șl sărace. în cnre 
dezvoltarea apare ca una dintre 
condițiile sine qua non ale păcii.

înalta prioritate acordată de guver
nul dumneavoastră problemelor 
subdezvoltării constituie pentru 
no! o dovadă n dorinței sale pline 
de si’ncerilăte de a găsi rezolvări 
pozitive ansamblului problemelor 
care decurg din această stare de 
lucruri. ..

Resimțim, de aceea, o mare' sa
tisfacție față de politica dumnea
voastră externă constructivă de 
largă deschidere, care se aseamănă 
ații de mult cu liniile generale ale 

* politicii noastre externe.
în acest spirit, Republica Africă 

Centrală dorește să-șl siringă legă
turile de prietenie șl cooperare cu 
țara frățească. Republica Socialistă 
România.

între Republica Africa Centrală 
șl Republica Socialistă România au 
fost semnate, în septembrie 1008. 
adică do! ani după ce ml-nm asu
mat muglstratura supremă, acor
duri de cooperare bilaterală-

în Iulie 1070, cn răspuns la lnvl-~ 
lațla dumneavoastră, am acceptat 
să efectuez o vizită oficială In Re
publica Socialistă România, pentru 
a strînge șl mal mult legăturile de 
prietenie șl colaborare stabilite în
tre cele două țări ale noastre.

Prietenia între poiiairele noastre 
devine tot mal rodnică. Este con
vingerea noastră fermă că această 
prietenie se va consolida șl mâl 
mult

în timpul șederii dumneavoastră 
prea scurte pe pămîntul centrafrl
can, țară aflată în Inima continen
tului, veți avea ocazia să vă dâțl 
personal seama, domnule președin
te, de eforturile multiple pe care 
vrednicul popor centrafrlcan șl gu
vernul său le depun zi de zi. In 
cadrul planului Bokassa, pentru a 
lichida suiidozvoltarea.

Cu acelnș! prilej, vă veți putea 
da seama ' de amploarea sarcinii 
care ne rflmîne de înfăptuit pentru 
n accelera mersul nostru ascendent 
spre progresul șl bunăstarea po
porului nostru.

Primlndu-vă pe acest pămînt 
centrafrlcan dăruit cu Imense re
surse economice încă neexploatate, 
din lipsa — Intre altele — de căi 
de acces spre mare, vedem în dum
neavoastră, domnule președinte; pe 

'.marele prieten'care s-a arătat în
totdeauna plin’ der înțelegere fata 
de toate . problemele noastre pri
vind dezvoltarea economică șl so- 
cki lă.

Aceasta este. în cile va cuvinte, 
semnificația pe care, o acordăm vi
zite! dumneavoastră în țara noas
tră, în vederea unei colaborări 
sincere, leale șl reciproc avanta
joase. în Interesul ambelor noastre 
popoare.

Domnule președinte,
Doamnă președintă,
Vă rog să primiți o dată cu mo

dul în care v-am întimpinat, pe 
măsura modestelor noastre'puteri, 
salutul prietenesc șl frățesc pe care, 
ta numele meu personal, ta nu
mele doamnei Bokassa, în, numele, 
guvernului meu, al Partidului na- 
țlonal M.ELȘ.A1N. șl al întregii țări 
11 transmit prin persoana dumnea
voastră poporului frate al Republi
cii Socialiste România.

Vă rog" să ridicați paharul în să
nătatea excelenței sale, președinte
lui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, șl n soției 
sale, pentru 
colaborării

Trălosita ’ 
România !

Trăiască ’
, tralfi I , . . w* v v

(Aplauze puternice, îndelungate).
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țulm eforturile dumneavoastră, ca 
șl ale tuturor țărilor africane. Ne 
bucurăm sincer de succesele pe 
cnre le obțineți, de' pașii mari pe 
care-11 faceți In direcția dezvoltării 
economice șl sociale a țării, In creș
terea bunăstării poporuluL Vizita 
pe caro o facem In țara dumnea-, 
voastră ne oferă posibilitatea de a 
cunoaște nemijlocit succesele ob
ținute de poporul -Republicii Africa 
Centrală, de a Întări mal mult 
prietenia și colaborarea-dintre ță
rile noastre.

Ne amintim cu plăcere de 
vizita dumneavoastră, domnule 
președinte. In România, de 1 con
vorbirile avute cu . acest prilej’. 
Am venit în țara dumneavoastră 
cu dorința de a continua acest u- 
til dialog, de a contribui la dez
voltarea pe mal departe.a colabo
rării dintre țările și popoarele 
noastre.

După cum cunoașteți, dupăteon- 
vorblrile noastre de la București 
s-au obținut o serie de rezultate 
în dezvoltarea cooperării dintre, 
România șl Republica Afriea Cen
trală. A început să-și desfășoare 
lucrările Comisia mixtă de coope
rare economică șl' tehnico-știlnțl- 
flcă romăno-centrafricană, au fost 
stabilite o serie de măsuri de cod? 
penare în diferite-domenii. Consi
der însă că, cu prilejul vizitei pe ■ 
care o facem acum în patria dum
neavoastră vom evidenția noi po
sibilități pentru a dezvolta mal 
larg șl multilateral cooperarea în
tre popoarele noastre.

Aș dori să vă Informez, cu a- 
cest prilej, că specialiștii români 
au încheiat cu rezultate bune ac
tivitatea lor de cercetare geologi
că în Republica Afriea Centrală 
Documentele privind rezultatele n- 
cestor cercetări vă vor £1 lamina
te cu prilejul actualei vizite, con
stituind o bază pentru punerea In 
valoare a bogățiilor țării dum
neavoastră. (Vil aplauze).

Fără' îndoială, domnule pre
ședinte, că dezvoltarea colaborării 
multilaterale este In Interesul am
belor noastre popoare și eu cores
punde, totodată Intereselor tuturor 
popoarelor din Africa șl din în
treaga lume, care doresc să lichi- 

' deze subdezvoltarea, să-șl creeze o 
economii Indepehdeniă' șl să-și u- 
slgure o viață mal bună.'

Cu prilejul vizitei tn țara 
trfi, domnule președinte,1 ați 
cunoaște nemijlocit viața și 
cu pâri le poporului român, 
din realizările sale. Aș dori
Informez că de atunci am obținut 
noi succese pe calea dezvoltării e- 
cpDomlco-sociale, am trecut la în
făptuirea noului plan dncir.nl, 
care Lțl propune făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate In România.

Pornind de La convingerea că țe
lurile constructive ale poporului 
nostru — Cil șl ale tuturor po
poarelor lumii — pot 0 înfăptui
te numai Intr-un climat interna
tional de pace șl colaborare, Romă-' 
nla manifestă, o preocupare con-: 

■ stanță pentru apărarea șl consoli
darea păcii, pentru dezvoltarea li
nei donlucrărl internaționale rodni
ce între tonte statele, fără- deose
bire de orindulre socială. . în ca
dru! politicii noastre externe ne 
preocupăm ele dezvoltarea colabo
rări! șl prieteniei cu toate țările 
Eodallste. Acordăm, totodată o a- 
tențle deosebită relațiilor cu țări
le în curs; de dezvoltare, deoare
ce considerăm că întărirea colabo
rării cu statele care ou pășit pe 
călea Independentă constituie un 
factor ‘esențial pentru progres șl 
pace în lume. (Vii aplauze). Desi
gur, așa cum nm mal menționat. 
In spiritul coexistenței pașnice, 
dezvoltăm colaborarea cu toata 
statele lumii; considerlnd că în lu-

noas-
puilit 
preo- 
unelo 
Să vfl

mea de azi este necesar ca toate 
statele, fie ele mari sau iniei, să 
contribuie activ — pe, baza depli
ne! egalități tn drepturi,‘ a respec
tului suveranității * și independen
ței naționale, a neamestecului în 
treburile Interne șl avantajului re
ciproc — la dezvoltarea colaboră
rii Internaționale și asigurarea 
unei păci trainice.

România se pronunță cu toată 
hotărfrea împotriva politicii impe
rialiste de agresiune și dictat, de 
amestec în treburile interne ale al
tor state.. Considerăm că este ne
cesar să șe pună capăt politicii de 
forță sau de amenințare cu forja 
hi relațiile Internaționale. (A- 
plauze, pnternlce).

După cum se știe, în Africa, ca 
șl pe alte continente, de altfel, mai 
exlslă țări rare sini victime nle 
colonialismului sau neocolonlolls- 
mului — acest anacronism rușinos 
al epocii noastre. De aceea. Româ
nia se pronunță cu holărîrc pen
tru unirea tuturor forțelor an'.!l:n- 
periallstc pentru a * fi lichidate 
cu desăvârșire — șl dt mal repede
— sistemul colonial șl neocolonlal, 
pentru a se respecta dreptul po
poarelor de n fi stăpîne pe desti
nele lor. (Vil aplauze). în acest spi
rit, România susține lupta de eli
berare- națională a popoarelor din 
Angola, Mozamblc, Gulneea-BIssnu, 
Namibia, se pronunță cu hotărlre 
împotriva regimurilor rasiste din 
Rhodesia și Africa de Sud. Consi
derăm că este timpul ca Africa să 
fie stăplnă pe destinele sale, ca să 
se pună capăt rasismului șl orică
rei asupriri coloniale. (Vil aplauze).

Cunoaștem contribuita poporului 
centrafrlcan la această luptă, preo
cuparea dumneavoastră, domnule 
președinte, pentru întărirea unității 
țărilor africane, în scopul eliberării 
lor șl dezvoltării eronomico-so- 
ciale.

Așa cum pe drept cuvînt ați re
marcat și dumneavoastră, una din 
problemele care preocupă cel mai 
mult astăzi zeci și zeci de popoare 
ale lumii este aceea a Lichidării sub
dezvoltării Sînt, într-ndevăr. zeci 
de state care și-aii dștlgat Indepen
dența politică, dac care au încă o 
economie slabă — și de aceea ele 
pol fl — și din pâra le citcodată sini
— victime ușoare.ale neocplonlalis- 

'■mblufi Trebuie ®ff- vfi: declar cleschLs
că România — care șl ea “se preo
cupă intens de dezvoltarea' econo
miei Balei— știe că adevărata In
dependență națlonqlă, adevărata 
viață li berii nu poate 0 realizată pe 
deplin decît o dală cu făurirea' li
nei economii puternice, Independen
te. Iată de ce România se pronun
ță, în mod ferm, pentru măsuri 
hot&rite cnre să vinfi tn ajutorul 
țărilor In cura de dezvoltare. Șl do
resc să declar nici că ajutorul ce 
trebuie să-l acorde statele dezvolta
te țărilor In curs de dezvoltare nu 
este în nici un fel un dar. ci o o- 
bllgațle, deoarece aceste țări au 
realizat 'dezvoltarea lor asuprind 
zeci șl zeci de popoare — șl, deci, 
au obligația de a contribui acum 
la ridicarea economică a acestor 
state. (Vii aplauze). Dar tot nșa de 
deschis doresc să vă spun că rea
lizarea unei economii independente 
trebuie să aiWeJn primul rînd. la 
bază munca poporului d!n flecare

- - cStxjarecG nutT&fiîi nsa ©I vii 
putea ‘fl cu adevărat liber. (Aplan7 
zc). In același timp, este necesar 
ca țările In curs de. dezvoltare să 
se- unească ș! să conlucreze steînS 
între ele, să dezvolte colaborarea, 

socialiste.* cu celelalte

La Universitatea din Bangui
(Urmare din pag. I)

șl corpul profesoral fac o 
caldă manifestație de simpa
tie conducătorului României 
prietene. Stat tineri ș! tinere 
care inline ișl vor pune cu
noștințele doblndite aici în 
slujba înfloriri! patriei lor.

Gazdele Informează că Uni
versitatea din Bangui este 
prima universitate din zona 
centrală a Africii, construită 
în întregime cu mijloace pro
prii. Construcția el a fost eșa
lonată ta două etape, dintre 
care a fost terminată prima, 
cuprlnzlnd săli de cursuri, 
săli de lectură, laboratoare șl 
un amfiteatru. Proiectele ce
lei de-a doua etape prevăd un 
nou grup'de clădiri pentru 
cursuri șl semlnnrii, o biblio
tecă cu mol multe etaje șl un 
orășel universitar. Universita
tea va deveni astfel unul din 
centrele importante de în- 
vățămtat superior ale conti
nental ui. o mărturie vie a a- 
tențlel pe care conducători! 
republicii o acordă proble
mei ntîț de Importante a știin
țe! sl culturii.

Vizita începe la centrul de 
lectură. Aici a fost amenaja
tă o sală specială împodobită 
cu steaguri românești șl cu 
portretul tovarășului NIcolae 
Ceaușescu. Toate volumele 
aflate alei — literatura sorin-

îă, economică, științifică — 
stat donate de Universitatea, 
din București. Sa trece la vi
zitarea unul laborator, unde 
au fost instalate provizoriu o 
serie de aparate șl utilaje 

S destinate viitoarei facultăți de
medicină și folosite în prezent ■ 
pentru cercetări biologice, pre
cum și Instrumentarul complet 
necesar unei clinic! universi
tare. -Toate stat de fabricație 
românească și ele constituie, 
de asemenea, un dar din partea 
României socialista. Rectorul 
elogiază în mod deosebit mi
croscopul de cercetare cu dls-' 
pozitiv fluorescent pentru fo
tografiat apreciind că această 
creație a tehnicii românești se 
situează la nivelul mondial. 
Președintele Bokassa ține și cu 
acest prilej" să exprime mul
țumiri călduroase președinte
lui NIcolae Ceaușescu pentru 
aceste dovezi grăitoare ale so-

■ lidarltățl! internaționaliste a 
ponorului român fată de efor
turile poporului centrafrlcan 
pentru pronășlren sa spirituală 
și materială.

Se vizitează apoi alte clădiri, 
unde se află Facultatea de 
științe economice șl Facultatea 
de drept, laboratorul de geo
logie. se dnu exnllcnțfl asupra 
structuri! organizatorice șl a 
planurilor de înygțBmînt efec
tivului de studefiti. precum și, 
dotării științifice. în închele-

cu țările 
state-șl astfel, prin eforturi, comu
ne. sfi-?l asigure “un progres mni 
rapid.

Pornind de la faptul că războaie
le șl conflictele armate dintre sta
te,-indiferent de zona în care Izbuc
nesc, constituie un grav pericol 
pentru pacea întregii ; omeniri,

1 ':;.A C' -■ : '■ . ‘ i .. - i i. l&d

Romănla se pronunță pentru înce
tarea neîntirzlală a războiului din 
Vietnam, pentru retragerea totală a 
trupelor americane din această 
zonă astfel ca popoarele vietna
mez, laoțian și cambodgian să fie 
lăsate să-șl rezolve singure proble
mele, fără nici un amestec din a- 
fară Considerăm, tn același timp, 
că. Instaurarea unei păci durabile 
In Orientul Apropiat este posibilă 
numai pe calea- unei soluții politi
ce — pe baza rezoluție! Consiliului 
de Securitate din 1907 — care să 
ducă la retragerea trupelor israe- 
lîene din teritoriile arabe ocupate, 
la asigurarea independenței și in- 
tegritațU teritoriale a fiecărui stat 
din această zonă, la soluționarea 
problemelor populației palestlnene 
potrivit Intereselor șale naționale.

în ce privește Europa, după cum 
știți, războaiele care au pornit nu 
o dată de pe acest continent au 
provocat pagube Întregii omeniri ; 
cunoașteți, de asemenea, că din pă
cate, unele țări,europene ou con
tribuit la asuprirea ș! Jaful colo
nial ; totodată, este adevărat că Eu
ropa, a contribuit mult la dezvolta
rea'civilizației universale. Iată de 
ce România apreciază că realizarea 
securității In Europa trebuie să 
ducă la o nouă politică nfit intre 
statele europene,'cît și In relațiile 
cu statele de pe alte continente, A- 
eeastă nouă politică trebuie să se 
bazeze pe egalitate în drepturi, pe 
respect reciproc, pe dreptul fie
cărui popor de a-ș! hotărî sin
gur destinul, fără amestec din 
afară, pe o liberă circulație a 
bunurilor materiale si spirituale — 
astfel ca Europa, asigurfndu-șl pa- 
cen pentru ea, să contribuie, în a- 
celnșl timp. La dezvoltarea liberă a 
celorlalte popoare, Inclusiv ale 
Africii, Ia instaurarea păcii In în
treaga lume. (Aplauze puternice).

După cum se știe, în ultimii ani, 
în lume s-au produs profunde mu
tații politice și sociale, au avut loc 
mari schimbări în raportul mon
dial de forțe» Printre aceste schim
bări aș menționa faptul că noi șl 
no! popoare se ridică cu tot mai 
multă hotărire la lupta împotriva 
politicii Imperialiste și colonialiste, 
își afirmă cu fermitate dorința de 
a trăi libere, de a dispune ele In
sele de destinele lor. în același 
timp, apare tot mal evident că so
luționarea problemelor internațio
nale nu mal poate fi concepută fără 
participarea activă o tuturor țări
lor, indiferent de mărimea lor. In 
acest sefis, un ro! deosebit de Im
portant, au, după părerea noastră 
țările mici șl, mijlocii, care. In ma
rea lor majoritate, și-au cucerit de 
curind independența șl luptă pentru 
dezvmlîareâ lor liberă pentru a-fi 
sîăpîne la ele acasă.

’.Virile probleme ale Vieții eon- 
temoorane cer astăzi, mal mult ca 
orieînd. lupta unită a tuturor state
lor care, doresc să se dezvolte în 
mod liber ș! Independent, a forțe
lor antlimperiallste. n tuturor oa
menilor care se pronunță pentru 
pace șl progres social. Numa! unite, 
toate aceste forțe pot face să tri
umfe Darea, egalitatea, drenlatea 
socială în lume. CVU aplauze).

Domnule președinte șl doamnă 
președinte,

încredințat că vizita pe care o fa
cem în țara dumneavoastră va des
chide noi posibilități pentru dez
voltarea colaborării multilaterale 
dintre țările noastre, doresc să-ml 
exprim, încă o dală, convingerea 
că, cooperind șl acțlonînd împreu
nă, vom servi nu numai interesele 
popoarelor noastre, cl Jșl ale tutu
ror poooarelor care doresc să tră
iascălibere, cauza colaborării între 
.toate națiunile lumii. *

Doresc să toastez în sănătatea 
dumneavoastră domnule președin
te. șl a stimate! doamne Boknssa,

în sănătatea colaboratorilor dum
neavoastră.

Peptru prietenia șl colaborarea 
dintre România și Republică' Afri
ca Centrală!

în sănătatea dumneavoastră, o 
tuturor celor prezențl aici!

Pentru pace și prietenie între 
toate popoarele!

(Aplauze puternice, îndelungate).

VLnori la prinz, președintele Con
siliului do Stat ni Republicii Socia
liste România, însoțit de profeți In
tel e Republicii Africa Centralii, ge
neral de urmată Jean Bedel Boknssa, 
a sosit In localitatea BobanguL ’si
tuată la HO de kilometri de Bangui, 
pentru a' depline' o coroană de flori 
la Monumentul Iul Barthclemy Bo- 
gn.'ida, creatorul statului Republica 
A trio Centrală, erou național al rK>- 
poruluf centra frlcan.

In piața din fața monumentului, 
cer doi conducători de stat au fost 
Iniîmplnaț! de autoritățile politice șl 
administrative ale prefecturii Lo- 
baye, de numeroși cetățeni.

După depunerea coroanei, o unitate 
de gardă a dat onorul, iar fanfara 
a Intonat salutul eroilor.

Cei prezenț! au păstrat un mo
ment de reculegere in fața monu
mentului celui care a fost primul 
președinte al ilnărulul' stat din inima 
Afridi. Republica Africa Centrală.

*
în continuare, președintele Nicolae 

Ceaușescu șl președintele Jean Bedel

Metați Bsgart
Bolrnssa vizitează o întreprindere de 
prelucrară a lemnului de ăcaju șl 
alte ‘ esențe prețioase.

în. drum spre Bangui, la bordul 
unui elicopter special, col doi șefi 
do stat au survolat zona de savană 
a prefecturii Lobaye.

; *
Do la plecarea din capitala centra- 

fricanâ șl pini în Bobangui co
loana ofldaJă do mașini a fost Ln- 
Umplnată sărbătorește. Cel doi -șefi 
de stal nu fast aclamați și ovaționați 
de mi! de oameni care, flulurlnd 

, stegulețș; șl ramuri de palmier, Bl 
exprimau bucurio de a putea saluta 
pe cel doi președinți. Pe traseu se 
aflau muncitori nparțlnlnd Oficiului 
național al pădurilor, oameni ni 
muncii și specialiști de la \ centrul 
pilot forestier centrafrlcan. sute' și 
sute ele tineri muncitori de pe plan
tații. Cu toții ovnțlortnu ..Trăiască 
Ceaușescu, trăiască Bolrnasa*. „Tră
iască România, trăiască Republica 
Africa Centrală*.

Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat 

un liceu și o grădiniță de copii
Vineri dimineața, tovarășa Sena 

Ceausescu. Insolită de membre alo 
sultei constituite special in onoarea 
oaspeților români, a virila" Liceul 
„Marle-Jeanne Caron" șl grădinița de 
copil a Oficiului centrafrlcan pentru 
securitate socială. Instituții angrena
te în marile eforturi Întreprinse de 
Republica Africa Centrală pe plan 
educațional.

Apreciind aleasa primire, numeroa
sele urări de bun venit rostite cu 
gingășie, de copiii africani In limba 
română, preocupările educatorilor de 
a forma șl stimula dragostea color 
mal tineri cetățeni centrafricanl pen
tru muncă șl învățătură, tovarășa 
Elena Ceaușescu n urmărit cu lnte-

res programul artistic prezentat, a fe
licitat pe cei care au organizat aceste 
forme de educație preșcolară, urlr.d 
micuților, școloți să devlnâ cadrele 
de ml Ine. cadrele de specialiști care 
să asigure Înflorirea patriei lor.

La liceul vizitat, tovarășa Elena 
Ceaușescu a avut prilejul să.cunoas
că metodele didactice folosite In pro
cesul de îr.vflțâmlnt. urmărind in cla
se de studii o orii practică de știința 
naluraio 51 o lecție de literatură uni
versală.

■în timpul vizitei, copil, elevi șl ra-
dre didactice au înconjurat cu cico’c- 
bită
Ceausescu.

câldură ! pe tovarășa Elena

Slir LARG
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rea vizitei, rectorul mulțumeș
te președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru onoarea pe 
care a făcut-o prin prezența 
sa corpului profesoral și . slu-' 
dențlfor unlversltățJL Vă mul
țumim, de asemenea, spune el, 
pentru aparatura donată șl vă 
asigurăm că ea .va fi bine fo-' 
losltăl Lulndu-șl rămas bun 
de la gazde, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spune : „Vă urez ca 
să obțineți rezultate cit mal 
bune șl cn studenții din Re
publica Africa Centrală să de-, 
vină buni specialiști, spre folo- 
sul piiV<rlGl lor șl In Interesul 
prieteniei dintre popoare”.
, Președintele Jean Bedel Bor 

kassa Invită apoi pe președin
tele Nicolae Ceaușescu șl p® 
tovarășa Elena Ceaușescu să 
ia loc la bordul unul elicopter 
cu care ie face înconjurul ora
șului: De la înălțime se pot 
distinge numeroase șantiere de 
construcții. Stnt tot ntîtea în
semne ale unul oraș în plină 
dezvoltare, roade nle muncii 
stăruitoare a unul popor de
venit stăpîn pe propriile-! 
destine.

__ _ ____________ __________  ■ 
Daforllă nnor dificultăți 

lehntee Ivite în eomiinica- 
țllle pentru teleTolo. nu au 
putut tl rfecn'innalc foto
grafii tie la Bangui.

întilnire Corneliu Mănescu 
Joseph Potolot

Vineri a avut loc o Întilnire de lu
cru Intre Corneliu Mtaeseu, mlnlsirul 
afacerilor externe al RepubUdi So
cialiste România, și Joseph Pololot, 
mlnlsirul afacerilor externe al Repu
blicii Africa Centrală.

INTÎLN1RI LA MINISTERE ECONOMICE

Cu ocazia tntîlnlril a avut Ioc un 
schimb de păreri și s-a efectuat o In
formare reciprocă pe linia celor două 
ministere.

S-a semnat un acord de desființare 
a vizelor.

i1

In cursul zile! de vineri. Ion Pățea, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului exterior, 
a avut o intilnlrc cu Ange Pntasse. 
ministru de stat la Președinția repu
blicii. Au participai Bujor Almățan,

Au fost discutate; cu acest prilej, 
probleme ale colaborării și cooperării 
economice între cele două țări.

în aceeași zi. Bujor AlmtLțan, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo- 

_____ _______glel. a avut, o lntllnlre cu Christian 
ministrul minelor, petrolului și geo- Sombodey. ministrul, apelor. pădurilor 
logici. Ghcorgho Oprea, consilier ol șl minelor, cu care a discutat pro- 
proședlnlclul. Varile Rfluțâ. adjuncț al b'.eme ale colaborării româno-cenîra- 
mlnlstrulul comerțului exterior. fricane în domeniul minier.

Vineri dupfi-afhlază, Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al P.C.H., 
pritn-adjuncî al șefului secției inter
naționale a C.C. al P.C.R.. șl Constan
tin Mitea, membru supleant al C.C. al 
P.QR,, consilier In C.C.. al P.C.R., 
s-au tntllnlt la sediul MUrării pentru 
Evoluția Socială. clin Africa Neagră 
(M.ES.A.N.) cu Elisabeth Domltlen,

vicepreședintă a M.E.S.A.N., șl Geor
ges Yaklte. șef de secție la M.E.S.A.N. 
f_i lntllnlre au participat președinții 
secțiilor M.E.S.A.N. din Hangul.

în cursul Inlllnlrll. care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă prietenească, nu 
tos" abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre P.C.R. șl 
M.ESA.N.. dintre- organizațiile de 
masă din cele două țâri.

Revista presei
Vizită p r e; e dintelui Nicolae 

CeauIștqi in Republica Africa Con
trail! polarizează atenția opiniei pu
blice din această țară.

Se transmit, de asemenea, știri șl 
reportaje despre România sodalistă, 
despre marile succese ale poporului 
român in construirea socialismului, 
despre politica sa do prietenie și 
colaborare cu țările africane, de 
sprijin șl solidaritate față de lupta, 
acestora împotriva Imperialismului, ’ 
colonialismului și neocolonfnllsmului. 
pentru consolidarea Independenței 
politice »ji economice, pentru progres 
economic șl fioclai.

„CENTRA FRIC-PRESS", organ
central de Informații care apare la 
Bangui, consacră aproape In Între
gime numărul său de vineri vizitei 
oaspetelui drag din Republica Socia
lista România. Pe prima pnalnă oslo 
reprodusă fotografia celor doi șefi de 
elat cu un titlu pe toată lățimea pa
ginii : „Apogeul prieteniei ccntrafri- 
csno-romăne. Pentru prima datâ un 
șef de stat european face o vizită 
oficială in Republica Africa Cen
trală*.

în editorial so arată. Intre altele : 
„Prietenia cenlraXricano-românâ a 
atins apogeul său la 10 morile 1072. 
ciad Hangul. capitala Republicii 
noastre, a primit pe președintele 
Consiliului de Stat el Republici! So
cialiste România. excelența sa dom
nul NIcolae Ceaușescu. Este știut că 
Republica Africa Centrală acordă o 
mure importanță strlngerll legături
lor sole cu toate țările lumii iubi
toare de pace șl dreptate și că dez
voltă cooperarea cu ele p® baza res
pectării suveranității naționale a 
fiecărui stat Cunoaștem că și pozi
ția României este aceeași. De aceea. 
Intre România' si Republica Africa 
Centrală s-a stabilit o punte trainică. 
Ceatișeacu ș! Bokassa alnt doi luptă
tori pentru libertate care militează 
neobosit pentru fericirea popoarelor 
lor*.

Același organ de presă Înserează 
șl articolul loiltuial „l*re$euin>ele 
Republici! Socialiste România, oaspe
te oficial al Republicii Africa Cen
trală*. Subliniind că întreaga capi
tală a așteptat cu nerăbdare timp de 
o ®ăptămină pe oaspetele său stimat. 
Nicolae Ceajișescu. articolul relevă 
!n continuare : „Unind seama de. 
multiplicitatea contactelor noastre si 
do excelentele relații care ne leagă, 
este cu lotul firesc ca președintele 
Ceaușoscii să fi acceptat invitația de 
a veni la noi. Domnul Ceaușescu 
n acceptat sil ne He oaspete pentru 
că acest lucru decurse. In mod fi
resc. din Întreaga politica externă 
n României. Se știe ■ că Repu
blica Soda listă România acordă o 
Importanța deosebită raporturilor cu 
țările tn curs de dezvoltare, con- 
slderlnd că aceste state reprezin
tă un factor Important o.l luptei . 
pentru promovarea păcii și înțelege
rii Internaționale. Considerlnd că li
chidarea subdezvoltării și a ilMiilrile- 
lor dintre țările In curs de dezvolta
re și cele avansate din punct de ve
dere economic constituie o problemă 
de Interes major pentru progresul 
umnnitâțll. pentru lărgirea cooperării 
Internaționale șl garantarea păcii in 
lume, România se pronunță cu con
secvență In favoarea cererilor legiti
me ale țărilor In curs de. dezvoltare 
formulate In cadrul O.N.U, șl a] Insti
tuțiilor acesteia, sprijinind prin votul 
său recomandările conferințelor, sub 
auspiciile Națiunilor Unite In proble
mele comerțului șl dezvoltării șl nle 
strategiei celui, de-al doilea deceniu 
al dezvoltării.

Pe linia politicii sale externe des
chise. de cooperare pe planuri multi
laterale cu toate statele lumii, fîirâ 
deosebire de regim social, ani! din 
urmă s-au dovedit deosebii de fertili 
Id co privește acțiunile menite să pro-

DESCHISE 
COOPERĂRII

. ce.utrafriccuae
inoveze raporturile ilo prietenie ti 
colaborare inlre România și țările A- 
trlc!!. . .

Una din formele prin care sa mate
rializează această politică o reprezin
tă contactele politice In nîve'sul cel 
niHl Inațt ta acest cadru, vizita la 
noi In țară n președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia Îmbracă semnificația unul eveni
ment de cea mu! more însemnătate. 
Pentru noi, în afară de contribuția 
majoră pe care o va avea in ce pri
vește evoluția' raporturilor bilaterale, 
vizita are șl o semnificație suplimen
tară prin aceea că este prima pe care 
președintele NIcolae Ceaușescu o în
treprinde în inima continentului 
Africii".

Recapi’ullnd în continuare vizitele 
unor șefi de stat africani la București, 
ca șl contactele la alte niveluri desfă
șurate de reprezentanții (firii noastre 
cu reprezentanții continentului afri
can, articolul aralâ : Aceste; vizite 
s-au desfășurat sub semnul stimei ti 
respectului reciproc care'caraeterizea- 
zS acțiunile întreprinse Iii cadrul re
lațiilor României cu celelalte state, 
pormlțlnd personalităților africane să 
cunoască mai bine realitățile; Româ
niei. activitatea desfășurată de po
porul romăn In vederea Înfloririi 
multilaterale a patriei. în același 
timp, aceste vizite au permis perso- 
nallțățtlbr amintite să constate creș
terea constantă a potanțioJuIul econo
mic, științific al cultura! ol României 
care.11 permite sfi. participe" lot mal 
activ la schimbul do valori materiale 
sl spirituale, la dezvoltarea unei co
laborări toi mal largi pe plan inter
național.

Referlndu-șe 1a diversele forme de 
sprijin ale poporului român față de 
eforturile popoarelor africane pen
tru lichidarea moștenirii, nefaste a 
trecutului colonial, articolul, siărule. 
in med deosebit, asupra ajutorului in 
ceea ce privește formarea de cadre. 
,.în Instituțiile de Invâțâmlnt superior 
și de cercetări științifice,'In Întreprin
derile Industriale din România stu
diază sute de tineri dln'pexte 3H de 
ț&rl africane. Relntorclndu-se In țările 
lor de orlslne. el sporesc. Ih flecare 
an. rindufile celor care au Învățat In 
România si caro constituie -J do la n-- 
sezărlle din zona ecuatorială șl eeîe 
de Ia cataractele fluviului Congo, de 
pe nlatourlle din Burundi ti plnă la 
poalele maleetuosului Klllrnandja.ro 
eou alte meleaguri -ale continentului 
african — chezășia prieteniei; și dorin
țe! sincere a României de â aprljlni 
statele africane In .procesul! formării 
de cadre de care, ele au atlta' nevoie".

„Centrafrlc-PreM" redâ. do aseme
nea. pe larg principalele date biogra
fice alo tovarășiilul'Nicolae Ceaușescu. 
„Ca președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii SoclaRstc România și 
secretar general ai Partidului Comu
nist Roman — scrie publicația aminti
tă — NIcolae Ceaușescu desfășoară o 
vastă activitate In domeniul iconstruc
ției do partid, de stat, economică, cul
turală, Ideologică, precum șl pe tări- 
mul relațiilor Internaționale, mllltind 
neobosit pentru dezvoltarea raportu
rilor de prietenie sl colaborare cu 
toate statele socialiste, pentru promo
varea linei ample colaborări cu toate 
celelalte state. In spiritul coexistenței 
pașnice, pentru întărirea, solidarității 
internaționale a forțelor caro luptă 
Împotriva Impartallsmului șl colonia- 

■ Iternulâl. pentru libertate, j indepen
dență șl dczvoltarea.de sine [Stătătoari 
a popoarelor. In Interesul cauzei ge
nerale a pficil șl progresului !n lumes 
Întreagă*.

•Numărul special reproduces, de ase
menea. harta Republicii Socialiști 
România cu toate județele tării, pre
cum șl principalele date geografice f 
«Io dezvoltării economice.
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Adunarea festivă de la Universitate
Tn aula Universității din București 

a avut loc. vineri, o adunare festivă 
coafficrata semicentenarului Uniu
nii Tineretului Comunist.

Luînd cuvfatul cu ac-esî prilej, 
Dumitru Popa, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București nl P.C.R., «1 Mar
țian Dan. prim-sccretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, au evocat momente sem
nificative din lupta organizației re
voluționare o tineretului, desfășura
ta «ib conducerea partidului con
tribuția tineretului la realizarea mă
rețelor obiective ale confriructlel so
cialismului In patria noastră.

Au luat, de asemenea,, cuvîntul 
studenții Adriana Stolchițolu, La- 
dlslati Marton. Eleonora Luca, pre

cum ®i Gheorghe Cazon, seerelarjl 
comitetului de partid al Universi
tății , București. Vorbitorii aii expri
mat hotarîrea studențlmll btfeurej- 
tene do a duce mai departe tradițiile 
revoluționare do luptă ale tineretu
lui studios din patria noastră, de a 
contribui in înfăptuirea neabătuta a 
politicii partidului.

în cadrul adunării, tovarășul Mar
țian Dăn a luminat Drapelul Jubi
liar al C.C. al U.T.C. ,,A &0-a ani
versare a creării Uniunii Tineretului 
Comunist” organizației revoluționare 
a tineretului din această instituție 
de Invălămlnt superior d’.a Capitală.

Au fost luminate, de asemenea, 
Diplome de osware ale C.C. nl U.T.C 
unor organizații /U.T.C. din facultăți, 
precum sl insigna jubiliară unul 
marc număr do atudențL

A fost adresată apoi o chemare a 
Uniunii Asociațiilor Studențești din 
Universitatea București tuturor or
ganelor f! organizațiilor asociațiilor 
studențești din ’tară pentru îndepli
nirea exemplnră a tuturor obligații
lor și sarcinilor ce fisyln studenților 
din învățămintul superior.

într-o atmosfera însuflețită, par- 
, ttcipanțli au adresai o telegra

ma Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, tn 
care î?l exprimă ferma hotarire ca 
prin munca șl lupta organizației din 
cure fac parte, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, să ducă mal rîa- 
parte flacăra . neatinsă 0 tradițiilor 
revoluționare uteciste.

în țară

încheierea sesiunii științifice

■ .„La 8 aprilia I&27, Curtea Su
premă din Boston confirma sen
tința capitală Împotriva emlgran- 
țlJor italieni Niccolo Sflcco șl Bar
tolomeo Vanzetti, acuzați de crinii! 
și Jaf Nu numai avocatul apărării, 
nu numai prietenii celor doi, nici 
numai muncitorimea din Statele 
Unite, d întreaga omenire progre
sista îtta câ Saceo ș'. Vanzetti slnt, 
de fapt, novlnovațj. O știau toarte 
bine ji acuzatorii. Procesul — care 
s-a InilM pe o perioadă de șapte 
ani — dezvăluise dg" mull adevă
ratul sens ral acestei înscenări Judi
ciare. în întreaga lume au loc de
monstrații șl acțiuni de protest, 
sute de mii de oameni, muncitori, 
Intelectual! reprezentanți de pres
tigiu al op mie) publice dln vnume- 
roage jărl. Intre care șl România, 
au denunțai caracterul monstruos 
nl Înscenării șl au cerut eliberarea 
celor do! sindicaliști, condamnați 
la moarte de fapt pentru Ideile lor, ■ 
pantro unica „vină” de a ti nă
zuit spre o societate mal dreaptă. 
Dar cizmarul Saceo și vi ruta torul 

!1 n-au putut fi sal-

vltatea situației lor. Cu fină Intui
ție este surprins proceâul care eo 
petrece In conștiințele lor, po mă- 
aurfi ce slnt antrenați In angrena
jul ImplaCobll al înscenării judici
are. Planurile povestirii alternează, 
numeroase secvențe nu elemente !l 
de anchetă polițistă. Insă puterea 
filmului de a captiva decurge In 
primul rirtd din adevărul union al 
personajelor centrale, din modul fi
resc In care trăirile lor ce îmbină 
pe ecran cu crezul politic ț exjgtă 
mull adevăr șl In unele diferențe 
de atitudine ce apar In momentele 
grele ale anchetei, In faptul că ner
vii Iul Sacco clachează la un mo
ment dat — detalii care Ihtaresc 
veridicitatea afirmării unității din
tre el In apărarea convingerilor lor 
fundamentale. Episodul In care 
Vanzetti refuză să se dezică de a- 
eeste convingeri — deși 1 se făgă- 
dutee In schimb grațierea, șl mal 
alto cuvintele sale In fața comple
tului da judecata — vibrant rechi
zitoriu la Bdreso societății capita
liste — trec rampa, contribuind la 
relieful și la realismul angajat ol 
acestui film. Fără îndoială, creații
le actorilor Glan-Marla Volonte șl 
Riccardo Cucelola (acesta din urmă 
dtetlna cu premiul

Bună recolta
„compro-

• v amisa“
ț

'Apropiata sărbătorire a semi
centenarului Uniunii Tineretului 
CormuMst prllejuleșta. in întrea
ga țară, numeroase manifestări 
ia care participă mii de tineri. 

Vineri dimineața, Sala palatu
lui politlco-odmlrilstrallv din 
Ploleț'.i a găzduit un simpozion 
pe tema „Tineretul prahovean In 
lupta revoluționară”. Vechi ml- 
llianțl ăl Partidului Comunist 
Român ș! ni mișcării revoluțio
nare de tineret, activiști de 
partid și nl U.T.C. nu vorbii 
despre lupta tineretului praho
vean irnpoîrlva regimului bur
ghez șl a exploatării capitaliste, 
despre preocupările aciuate ale 
tinerel generați! și tmgnjarcn ac
tivă a acesteia, in munca pentru 
realizarea politicii partidului.

în după-anilăza aceleiași zile, 
tinerii preznnți la simpozion eu 
participa! la dezvelirea unei 
plăci omagiale pe clădirea din 
str. Soarelui nr. IB unde, in no
iembrie 1023. in condițiile tero
ri! regimului burghezo-moșie- 
rcte. s-a conrtllult Comitetul ju
dețean Prahovn al U.T.C.

Cu același prilej, In salo ci
nematografului din noul oraș 
Orșova a nvut loc o adunare fes
tivă În cndrul căreia tovarășul 
Tralan Dudați, prim secretar al 
Comitetului județean Mehedinți 
al P.C.R., a făcut o expunere 
despre col BO de ani de lupta fl 
muncă al organizației U.T.C. sub 
conducerea Înțeleaptă a parti
dului.

Din sulta de manifestări dedi
cate semicentenarului U.T.C., 
mal consemnăm : sesiunea de 
comunicări științifice de la Ta. 
Mureș. In cadrul căreia tovară
șul Ntcotae Vereș. prim-secre- 
iar ai Comitetului fuctelean Mu
reș al P.C.R.. a prezentat expu
nerea „Rolul șl locul activ nl ti
neretului In viața sodaJr-econo- 
mică șl politică a Județului Mu
reș”. aceea de la Tlrgoviște, des
pre mișcarea revoluționară a ti
neretului dlmbovlțean, Intllnlrea 
lh cadrul „Lunii culturii buzo- 
Icne” a tinerilor petroliști din 
schela Berea cu Marin Slmlo- 
nescu. secretar al Comitetului 
județean Buzău a! P.C.R., șl al
tele.

Cornul secare! (o boală a plan
tei care-i împrumută numele. I 
produsă de ciuperca parazită 
Clavlceps purpurea) este— un I 
adevărat corn al abundentei. Cel , 
puțin 05a susțin țăranii coope
ratori din comună Plopls (Să- | 
la]).1 Sl nu Intlmplător. Anul 
trecut, in cooperativa agricolă 
de nici, un lot de un hectar ®1 
jumătate de teren a fost cultl- I 
val cu secară, care — In urma , 
unei tehnologii «pedale sl. de 
altminteri, foarte slmnle de | 
..contaminare” a plantelor — ■ 
dat o producție record de re
coltă... compromisă ! Această re
coltă Insă era o foarte prețuită 
materie primă pentru Industria 
de medicamente, în urma valo
rificării el prin cooneratla de 
consum, cooperativa agricolă a 
primit mi mal puțin de 87 303 
leL Adică un venit mult mal 
marc deci! dacă, pe lotul res
pectiv, ar fl cultivai een mal | 
sănătoasă secară. Drept pentru 
cere alte 23 de cooperative a- 
gricole din Județ s-au decis să 
urmeze exemblul celor din 
PIodIb.

„Locul și rolul tineretului în viața 
social-politică a României

lut popor, ca urmare a deplinei Iden
tificări a pollUcil aaJe eh interesele 
fundamentate ale întregii noastre 
națiuni eocialiste, contribuția tinere
tului ca factor ariiv In viața sorlai- 
poiltică, in înfăptuirea programului 
partidului de făurire a societății 00- 
dnllșțe muliUaterai dezvoltate.

Vorbitorul a relevat, de arentenea, 
că sesiunea a reprezentat Încă o ma
nifestare a 
unesc tinerii

La Muzeul de Istorie a partidului 
eomuniat, a mișcării revoluționare șî 
democratice din Românie, vineri au 
luat sflrjli lucrările sesiunii 
țlfjfie „Locul sl rotai tlneretutal in 
viața eoclal-politică a Romănlel" or
ganizată cu prilejul Bomicontanarulul 
U.T.C

în ultima zi nu fost prezentate co
municările : „Continuitate, unitate 
și specific In procesul educației po
litice a tineretului, tn organizația de 
plonterl și U.T.C.” de VlrgUlii Ra- 
dulian. președintele Consiliului No
tional al Organizației Pionierilor, 
adjunct al ministrului educației șl 
învățămlntulul ; „Participarea ac
tivă a tineretului brașovean ia oțiera 
de construcție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate” de Cornel 
Sandru. pr!m-ise«relar al Comitetului 
județean Brașov al U.T.C.. ți Du
mitru Corbu, activist ăl Comitetului 
județean Brașov al U.T.C.’; „Mo
mente principale ale activității 
U.T.C. în anii Ilegalității” de Nlcu 
Ceaușescu, etadent — Universitatea 
București ; „Contribuția U.T.C. la 
lupta politico-ideologică împotriva 
fascismului” de cont. unlv. Constan
tin Morami. de la Acodemla „Ștefan 
Gheorghiu”„Conlucrarea organiza
ție! de tineret cu organele de stat — 
factor imporlnn; al perfecționării 
democrație! Romănloî socialiste” do 
Tralan Ștefănascu, secretar al C.C. 
al U.T.C- președintele Conciliului 
U.A.S.R. ; „Educarea tinerelului șco
lar In spiritul muncii și vieți! comu
niste” de SUvla îlle. eecretar al C.C. 
al U.T.C. ; „Dialectica gindlre-acțlune 
la tlnfira noastră generație” de conf. 
unlv. Petru Plnzaru. redactor-șef al 
revistei ..Tinăral k;n!ntat“ : .,Obiecti
ve actuale șl de perspectivă'ale 'cer-, 
cețăril țtUntlflce a tineretului' t-I nle 
creșterii eficiente! (tale* țJe con.■. 
unlv. dr. Ovidlu Bădlhn. direetbru! 
Centrului de cercetări pentru d-<> 
blemele tineretului

Aii adresat cuvinte de salut : Ma
ximo Chapelln, reprezentant al 
Uniuni! Tinerilor Comuniști din 
Cuba ; Reiner Hagen, reprezentant 
al Uniunii Tineretului Liber German 
din R. D. Germană ; Slmsutlln Bajlric,

reprezentant al Uniunii Tineretului 
din R.S.F. Iugoslavia ; Jerzy Mus- 
zynskt, reprezentant al Comltetulfl

ștlin- polonez de cooperare a organizații-
.iilul in lor de tineret ; Vladimir Dobkin,

reprezentant al Uniunii Tineretului 
Comunist leninist din U.R.S.S. ; 
Bodo Karoly, reprezentant nl Uniu
ni! Tineretului Comunist din R.'P. 
Ungară.

în cuvintul rostit la sesiune, tova
rășul ML-on Constantlnescu. membru 
«uplcănt al Comitetului Executiv ăl 
C.C. al P.C.R., a arătat că sărbăto
rirea semicentenarului Uniunii TTno- 
rolulul Comunist are larg! rezonanțe 
In conștiința șl faptele tinerel gene
rații a patriei, în viața organizate»! 
sale revoluționare, ca 5I a fntreguiui 
popor. Privind retrospectiv drumul 
străbătut do tineretul nostru In bele 
cinei decenii de existență a Uniunii 
Tineretului Comunist. constatăm 
continua actlrfzare a tinerel ge
nerații. sub conducerea Porlldu- 

s lui Comunist Român, angajarea «a 
în marea lupta de făurire a so- 
clallrmuiul. în continuare. . vorbito
rul a evocat pe larg momente «am- 
nlflcntts’e din activitatea dejfățura- 
fâ tie1 organizația revoluționară a ti
neretului tn anii «re! nl Ilegalității, 
participarea sa la marile bătălii de 
clasă Împotriva orînduirii tnirghe'zo- 
mosfereslL a fascizării țării, ;wr.!ru 
libertate socl.-dn șl națională, pentru 
sorialLsm. A fost reliefată contribu
ția deosebită a tovarășului Nlcolne 
Ceaușascu In reconstituirea Uniunii 
Tineretului Comunist în 1939. rolul 

*cțu in organizarea . si — 
mișcări! comuniste de 
țara noajtră.

(Sțvintul de închidere a lucrărilor 
a fost rostit de tovarășul Martian 
Dan.- prlm-secretar al C.C. ■ a! U.T.C., 
miniștrii pentru problemele ilnertrtu- 
rm. -care a arătat că .dezbaterile pri
lejuite de sesitiM au relevat robul 
hotăritor pe care l-a avut pentru 
crearea, dezvoltarea și Întreaga exis
tență și activitate a Uniunii Tinere
tului Comunist conducerea îl orienta
rea plină de clarviziune și consec
vență de către partidul comuniștilor, 
prestigiul de care acesta &e bucură 
In rindul tineretului, ca «d al IntregU-

\

conducerea 
tineret din 
' !':î l’.'H

fl repre.........___ _ ___
legăturilor frățești co 
țârilor (socialiste șl orga

nizațiile lor, legături care continuă in 
noile condiții de astăzi tradițiile in- 
ternațLonaifeîe ce au caracterizat or- 
ganlzațla noastră In întreaga el exis
tență.’

îr.’.r-o atmosferă de puternic en
tuziasm a fost adresata o telegramă 
Comitetului Centra] a] Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ccau.jes.r.1. in care .re spune, printre 
altele : Partlclpanțil La sesiunea 
științifică lublilarâ „Locul șl rolul ti
neretului In viața soelal-polllică a 
Românie!” se fac mesageri a! glo
durilor șl sentimentelor nobila de 
profund atașament \șl nețărmurită 
dăruire care animă finăra generație 
față do politica lÂnrxtel-ienlnlăta a 
Partidului Comunlfit Român, expri
mă dragostea șl totalul lor devota
ment față de conducerea partidului, 
față de dumneavoastră, mult Iubite șl 
stimate tovarășe Nîco'ne Ceaușescu, 
care manifestați o permanenta șl 
neprecupețita grijă șl răspundere 
pentru tineret, pentru cauza patriei și 
a poporului.'

ISvociitd laiorta de lupta și muncă 
desfășurata de Uniunea Tineretului 
Comunist In cel B0 de an! ai existen
ței (taie — se arata in Încheiere in 
telegramă —. reiwezentanțl! genera- 
țlitor cure a-au aflat permanent sub- 
faldurile gloriosului steag al partidu
lui. lntr-b deplină unitate de glnd, 
voință șl acțiune, folostoc acest pri-- 
lej solemn pentru a vă asigura pe 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nieoîae Ceaușcscu, de hotărtrea 
nestrămutata de a Învăța permanent 
din exemplul comuniștilor, de a 
munci tară răgaz, cu abnegație ți dă
ruire pentru înfăptuirea poililell 
partidului, pentru cauza propășirii 
patrie! pe drumul social femurul șl co
rn u titanului.

Manifestări peste hotare
Li mal multe ambasade ale Româ

niei au avut loc manifestări consa
crate acestui important eveniment din 
viața tineretului nostru.

în alocuțiunile lor. ambaMdorii ță
rii noastre au evocat principalele mo
mente din Istoria .mișcării revoluțio
nare do tineret din țara noastră, 
subliniind participarea, tn prezent., a 
tineretului la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Ia 
viața InterțintlonoJa. la promovarea 
țelurilor oficii ei prieteniei Intre 
popoare.

Ambasadorul român în R. P. Chi
neză. Nlcolne Gavrilescu. r organi
zat o, conferința de presă. Au parti
cipat funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, repre
zentanți al prese! centrale, si radlo- 
televlzlunll. agenției China Nouă, ni 
tineretului sl studenților din capitala 
Chinei.

Lă Praga. In fața reprezentanților 
gresel, a vorbit ambasadorul Teodor 

’as. Ln Varșovia. la. conferința de 
ambasadorul 

prezonțj Sta-

★

SLOBOZIA. — (Coresponden
ta! ’ ,.Sclhtell“. Ii Ciubotarul.

în Judelui ialomița g-a! sărbă
torit Ieri. într-iin cadru fes
tiv, aniversarea semicentenaru
lui U.T.C. La adunarea care a 

■ avut 4oc -In orașul-SFohbrin au 
.luat porte numeros! țineri de la 
sate, mecanizatori fruntași, con- 
îtructor! de la platforma chi
mică din Stobosda. muncitori, 
elevi. Cu acest prilej, tov. 
Marin Vacile, prim-fiecretor al 
comitetului județean de partid, 
a evocat momente din activita
tea -organizațiilor de tineret 
gubllEiitnd. totodată, aportul a- 
eesluia Ia edlflcareo socialismu
lui în patrie noastră. în înche
ierea adunării festive, corurile 
din Călărași. Fetești, ale licee
lor din județ, orchestre de mu- 
zieâ populară
echtoe de dansatori de la unele 
cămine culturale au prezentat 
un frumos program artistic.

presă organizată de' 
Mlhnl Marin, au fost

ntslaw Bohdar.owtcz, președintele Co
mitetului național de colaborare al 
organizațiilor de tineret, membri al 
conducerii organizațiilor ds tineret 
din Polonia, ziariști. La conferința de 
presă care a avu! loc la Tirana, am
basadorul Ion Stolen a făcut o ex
punere si a răspuns la întrebările 
prese! și radlotelevlzlunll.

La ambasada romănâ din Havana 
b avut Ioc o conferință de presă la 
care a vorbit ambasadorul Petre îo- 
nescu. De asemenea. In tabăra brigă
zi! Internaționale a F.M.T.D. „Ju'slo 
Antonio Melîn”. .n avut loc o seară 
dedicată semicentenarului U.T.C.. la 
care au participat tinerii brigadieri 
din 24 de țări ?J care a prilejuit o 
cnldfi manifestare da prietenie gl so
lidaritate cu tineretul comunist din 
România.

La nmbaMda română din Helsinki 
a avut loc o conferință de pieră la 
care au participat, printre aițli. Mari! 
Ahde. deputat prcțcdlntoie Comite
tului, de stat pentru problemele tine
retului. Pekfca Saarnlo. viccpreî-etlln-

tele Comitetului de stat pentru pro
blemele Uneretului, președintele U- 
nlunll democrato a tineretului finlan
dez. Pe de altă parte, ziarele „Kau- 

.stan Uutlscl” organ al P. C. dih Fin
landa. $1 ..PSlvfin Sanomat". organ al 

■ Partidului sociBi-democrat de stingă, 
ou publicai ample materiale în legă
tură cu aniversarea semicentenarului 
U.T.C.

La conferința' de presă organizată 
do ambasada română la Copenhaga 
au participat Jorr. Kristensen. pre
ședintele C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist din Danemarca. A. Ene- 
voidsen. președintele Uniunii tinore- 
tuliif social-democrat din, Danemarca. 
Iklto Morita, președintele Organiza
ției Internaționale a tinerilor fede
ralist!. deputațl. ziariști,

Un grup de studențl de la Faculta
tea de economie politică a Universi
tății din Bruxelles, care au făcut, la 
Bfirșliul anului trecut. o călătorie de 
studiu In România, au prezentat In (ta
loanele ambasadei române un montaj 
audlo-vizual despre tern noastră.

I

apus devenlt Indus- 
îmbrățisal nolle 

„_______ nle chimiei. Din
germene Oneștlul a fost un 
oraș al tinereții. Și ața a 
rămas. Populația șantie
rului și modul' el de 
trai înclina tot mal mult 
cumpăna demografică a 
zonei Oneșli-Borzoștt către 
alt tip de structuri. Ba- 
rncamentclo sini tranzi
torii. poți locui in e:e 
tn condiții de «antici, nu ri 
după ce au apărat „benefi
ciarii” Constructorii s-au 
trezit In dilemă — trec sau 
nu trec la ..chimie” 7 Pre
tențiile crescuseră. OamenU 
s-au stabilizat. Aveau ne
voie de locuințe frumoase, 
trainice. Aveau nevoie de 
magazine, de școli pentru 
copil, de cinematografe, de 
librării si policlinici. Aveau 
nevoie do parc sl de străzi 
asfaltate.

Asa că oamenii «ti îsioa- 
put să sl le cons'ralască. 
Drum lung.. anevoios. în ;;JB52 ............ .....
mul
munlcau : 
parlamente : 
Satele rărnăseteră undeva tn 
u-mâ. ,JG®9 - 7 MO de a-ap- 
Lamenle O doiă cu locuin
țele *1 mngarinele au Înce
put. treptat, să apară 81 oile 
construcții- rasa de cultură, 
cinematografe, biblioteci, li
brării. stadion. tală de 
snort UrbapJzarea. cti orp-

Dacă în 1KW !-al fl . 
unul oneștean că. peste trei ■ 
decenii, el" sau copiii să! vor 
Stal Intr-un municipiu. 
Nostradamus să fi fost, nu 
te-ar fi crezut Nld în l&M 
n-al fi avut mai mult suc
ces. Prea ..înrădăcinată” era 
imaginea mizeră a Urgului
— dacă tlrg putea fl numit
— alcătuit din vreo mie de 
căsuțe, acoperite cu șl!ă 
sau pale, industria 7™. Moa
ra comunală hr. 2 — deși 
nu exista nld o „nr. 1* — 
construita In 1842. Ce-ar fi 
putut lucra la o singură 
moară cel 4 274 de locui
tori 7 Cum tc-ar ti putut 
crede oneșteanul că va trăi 
la oraș șl încă făta să plece 
de acasă 7

„.întîi au apărut topome
trii. apoi constructorii. Pri
mul obiectiv: sursa de e- 
nergle — termocentrala. A- 
pol uzina chimică și rafi
năria. MnJ apoi combinatul 
de cauciuc sintetic., One®- 
tenll — Implicați in proce
sul de edificare — s-au do
vedit a fi tolirș! puțini pen
tru anvergura planurilor. Se 
construia doar cea mai mare 
platformă petrochimică a 
țării. Au început să vină 
oameni din țoală țara.

Majoritatea covîrșlloare a 
constructorilor venltl la 
Onești erau tineri. Tineri 
pentru cnre numele de O- 
neșll șl Borzeștl aveau 
semnificația concretă a In
trării lor In rindurile tot 
mal largi șl mai puternice ces. w desfâșiirn în plin. O 
ale clasei muneboare. a 
căl’rll lor profesionale .si 
umane. El veneau a1ri ta 
construiască, dar cei mal 
muițl, dud ceea ea con-

struiau a 
trie, ‘au 
profesiuni

au
bloc. Ziare’,

construit , prl- 
ie co- 

1839 - 533 u-‘ 
11M1 - 2 709.

urbanizare orln industriali
zare. de un tio eu toiul deo
sebit in afara criteriilor 
semnalate In sociologia cln- 
dett. Da ce 7 Pe vremuri,

/
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„Bârăaanul” si
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Comunist

I

de pește Vanzetti n-au pulul ti sal
vați. Nici nllblurlle lor, nici măr
turiile care le dovedeau inocența, 
nld măcar descoperirea unul pre
zumtiv vinovat n-au putu* opri în 
loc mecanismul 
justiției corupte 
alteărei mentori 
ijl' imaginau că 
prin ' executarea 
sentinței vor 
stăvili avtntul 
mișcării rr.unelr.oreTi. „Sfoartea 7 Ei 
ăinc. Ea ptrofe ta nt distragă pe 
amiadol. der nu ideeâ, 
credința noastră si eredinfa coas- 
tră. Ea nu poate Opri sensul is
torici” — bwIbu din Închi
soare cel doi condamnați la scau
nul electric, într-urr mesaj adresat 
Prin Intermediul Ajutorului roșu 
internațional maselor muncitoare, 
la 1 Ianuarie 1937. Aceste cuvinte 
ar putea figura ca „motto”. al fil
mului realizat do regizorul italian 
Giuliano Monialdo — o emoționan
tă reconstituire a cazului Sacco ?! 
Vanzetti. .

Chiar de Ia început filmul impu- _____________ ___ ____ .
na prin reallsrntil evocării. Asistăm levs portrete revelatoare, surprin- i_ > „„ « sn, £1^ ap{)j treptat creșterea' protes

tului de masă, manifestările do so
lidaritate muncitorească a căror for
ță ș! amploare slnt evocate șl prin 
Intermediul unor documente dne- 
matograflce' ale epocii (Imagini 
ce fac corp comun cu rostul pelicu
lei. atealînd prin aceasta, o data 
mal mult, autenticitatea recotwlltu- 
Irii). Sini imagini din diferite mari 
orașe ale lumii, care ne readuc in 
amintire faptul că șl la București 
eu avui Ioc manifestări în apăra- __ . . „ .. ..— ... , - 1
vară a anului 1927, cînd monstru
oasa înscenare Judiciară de la 
Bouton a prilejuit una dintre cele 
mai elocvente demonstrații aia 
eolldarltații forțelor progresiste 
Intsma.țtouale. Consemnarea aces
tor aspecte, ’ ca și. 'do .altminteri,, 
întregul spirit' al realizării clftemn- 
te’grafîchi coafata filmului?ira-, 
gle în- esența Iui - un caracter 
tonic, o deschidere spre viitor’ 

...Comcntind prezentarea fil
mului „Saceo ș! Vanzetti” la Fes
tivalul do la Cannes, revista „01- 
năfna "îl” citează un referendum 
menit sfl'.constate opțiunile tlBeri- 
lor Intra 10 și 23 de ani cu privire 
la 21 dintre realizările proiectate 
la acest f&rfival: au fost expri
mate I 278 de voturi, pe primul loc 
teșind filmul lui Giuliano Mdn- 
taldo. O Opțiune semnificativă, ce 
trebuie asociată șanțurilor ncâtale 
ala acestei evocări, pe care revista 
franceză ic subliniază mențlonind 

.balada dr.tatâ tn.fHm de Joan 
Baez, bnlndfi al cărei text „trimite, 
fără dificultate. Ia America de 
ari”. într-adevăr, calităților pro- 
prtu-zlso ale evocări] 1! se adaugă 
aceasta rezonanță actuală,, carac
terul de avarttsmenf șl Invitația 
la meditație conținută In filmul 
„Saceo șl Vanzetti”., „Filmul este 
basal pe o documentație auten
tică.' Evident, preciza realizatorul. 
filmul încearcă să rintefirece 
date incontestabile fi sl le elabo
reze conform unei Judecăți, etlco- 
paii'lce care nu so mulțumeite 
dos? să descrie faptele, nld măcar 
pe -acelea care par grăitoare prin 
ete insele". O judecată etico-poli- 
tfcă, matură, responsabilă, care 
șî-0 pus amprenta asupra acestui 
remarcabil film-documenL

D. COST'IN

de Interpretare 
niriscullnÂ la 
Cannes. In 1971) 
au adus o con
tribuție decisi
vă la autentici
tatea profundă 
a filmului, In 

discreția cu care este sugerat dru
mul parcurs de, Sacco și Vanzetti 

, nu cauza, nu in decursul celor șapte ani de In-

cronica filmului

chteoare, pînă La înțelegerea fap
tului că sacrificiu] lor nu va fi in 
zadar.

Tabloul social conturat de regi
zorul Giuliano Monteldo este între
git de evocarea situației din afara 
temnlțeL Ancheta întreprinsă de o 
mină de oameni care Încearcă să 
adun® dovezi ale Inocențe! celor do! 
eroi est© redată Ln Imagini vil : 
dramatice răsturnări de situații 
pun In lumină abnegația, umanis
mul, luciditatea unor apărători a! 
dreptății. Filmul schițează aid cl-

„Muscheta 
rii" din fai

«tudllle de specialitate ară- urbanizare «pedfieS noilor 
tau că un om venit de la așezări apărute In procesul 
țară. In generația l.itll nu dlnamJcraj ridicării la civl- 
se urbanlza. De-abln la a 
treia generație...

în actualul municipiu Gh.
Gheorghlu-Dcj lucrurile 
s-ku petrecut altfel. Nu nu-

llzațla socialistă a unor 
locuri osindite tn trecui la 
înapoiere.

în ”72 puțina sini casele 
care au mal rămas din ve-

xistente. De-a lungul lor sa 
înșiră cale 8 773 de apa-la- 
mento. do axl. Numărul lo
cuitorilor orașului (ffiră 
suburbii) a ajuna la 43 (MM. 
De zece ori mai mult 'dedt 
In vechiul Oneșli !

Ce a mal însemnat urba-

t

la o razie polițienească, care recre
ează tensiunea violențelor represi
uni antlmuncltoreștl din America 
deceniului al treilea. în aceasta at
mosferă se deapănă povestea celor 
doi emigrant! Italieni, istorisită în 
Imagini artistice care doblndesc 
forță de document,

Arestarea, apoi procedura suma
ră tn virtutea căreia Sacco el Van
zetti — cunoscuțl de poilțle ca «tor 
dlcallștl — slnt Inculpați pentru o 
crimă pe care n-ou comis-o, apar 
pe ecran ca o expresie tipică a .,vl- rea Iul Saceo Și Jț’anzetll. th acea 
nătorll ■ de vrăjitoare”, denunjlnd 
arbitrarlul șl Intoleranța aparatului 
represiv al tiurghezlâl. Atent fata 
de autenticitatea reconstituirii d- 

.nemalografic®; — de la detaliile 
ambianțe! pir.î la adevăruL-fapte- 
lor evocata — regizorul .eoptiroază 
treptat. Imaginea unei lumi In edre 
dreptății ii este- substituit abuzul 
de putere, In caro Justiția devine 
un Instrument docil al Intereselor 
unei minorități retrograde: o mino
ritate care, pentru, a-țl apăra pri
vilegiile. recurge chiar la crime cu 
âth mal abominabile cu cit tfnt *n- 
făptufte deliberat, cu" „mllnlîe cura
te* șl „in numele legi'". Procesul 
este descriu — în formalismul său 
exterior — cu o rigoare aproape do
cumentară ; aparent, totul «se des
fășoară in cadrul legalități!, magis- 
trațll nu se grăbesc, asculta mar
tori. pledoarii. Deși sentința e deja 
hotarită. Este evidenta, aIdi Inten
ția autorilor de a polemiza cu acesg- 
fe' aparențe Inșetatoăre. Filmul dez
văluie falsitatea democrației bur
gheze : In humele aceste! democra
ții se apelează la argumenta Irați
onale. Momentul In care rtoentl- 
mentele rasiste răbufnesc tavontînd 
absurde „capete de acuzare” prefi
gurează Intoleranța rasială eare 
avea să facă atîtea victime în ani! 
de mal tlrzlu. „ ’

Forța de convingere a filmului, 
■capacitatea Iul de a emoționa stat 

ipllflcate de .refuzul oricărei da- 
ifâțll. De ia primele .lor apariții.

ani'
lentețli. De in primele .lor apariții, 

.Sacro șl Vanzet’J slnt prezentați 
nuanța*,1 personalitățile lor sini ax- 
ce'ent Individualizate, ferite de 0- 
rice idealizare. Inițial el n-au nlmje 
din caracterul unor croi, slnt pur 
șl simplu niște oameni oblgnuiți^ 
care speră Ihtr-o . așezare mal 
dreapta a lumii. Areriațl, el nici 
nu-șl dau scama la început do gra-

profesional fi. Slntțoșală .
mulți copii in oraș: numai 
ce! de virstă școlară ating 
cifra de 12ISO (peste un 
sfert din populație !).’ Ce stă 
obțineți imaginea exactă a- 
dâugnț! in aceasta cele 70 
de clase in Iii care vor

arborilor. construcțiile îți mea e legata da uzină. 
,,trSdcaz&fa virata. Judecat N-aț, putea picta.-
— poate in primul -Ind — — Chiar dacă ț! s-ar o-
dupâ oameni. El slnt acela feri un salori-j mal mare 7

— Chiar dacă. Și eu re
prezint uzina !

M-am conving 
meniu! oamenilor 
munca lor, față de tlnfirul 
municipiu. dlșcuUnd ®1 .cu

Din 
a fost un oraș

Și așa a rămas!

i

cnre-i conferă tinerețea. Din 
acest punct de vedere ora- , 
șui pare sortit că... rămlnâ 
Unăr. în Iulie 1S>C3 ziarul 
nostru informa: vîrsta me
die a locuitorilor din Onești 
este de 37 de ani. Au trecut, Inglrterul tlml-orean Lucian 
0 ani. Știți cît reprezintă a- Vlnțan (cel care ar dori să
cum vlrsta medie 7 27 de ’ _ _ 2:__
ap! si- țA’c luni. A „Imbă- rtl acoperite cu tartan pro- 
trinlt” deci cu numai jumă- dus la Borzeștl...). sau cu 

7—-- soții Eceterlnn 7! Radu

vadĂ toate stadioanele tfi-

mal pentru că alcd au venit 
să lucreze $! orășeni. Altul 
este principalul motiv. îna
inte de a construi fizic o- 
rnțul. fiecare II trăise. 11 
construise in glnd : 11 do
reau. știau cum va arăta — 
și l-au construit. După chi
pul sl asemănarea lor. A- 
dlcă: tînăr. frumos. Cu străzi 
drepte, largi, cu parcuri fi 
spații verzi. cu lumină, 
multa lumină Nu el s-au 
adaptat la ora?, ci orn-u.l 

■ s-a adnotat lor Pe mfUura 
participării șl cerlntelor 
noulul detașa meni muncito
resc de pe aceste locuri : 
cel al chimlțtllor. Este o

chiul Onești. Răzlețite, la 
ijAseșii undeva către mar
gini, fără să formeze insă o 
periferie In sensul acordat 
termenului plnă nu de 
mult.. în seni reconsiderat 
putem afirma că șl moder
nul ; hotel „TrosuȘ” (9 ni
veluri. 270 camere) sau 
splendida Casă de cultură a 
sindicatelor se află sl ele In 
periferie țdc sub zidurile 
lor Începe rlmpul). de*i blă
nurile de dezvoltare si edilii 
Iț! comunică faptul '-fi toc- 
mahalci va fi viitorul cen
tru | civic al municipiului : 
viitorul ..corso" se vș adău
ga La cele M de străzi 0-

ii

U lJ LJ @ 'c>7 tale de an.- Asta biologic. . _
Intelectual; afectiv șl voii- Giurgiu — ambii clujeni. El - El S3 -tiv,'cu zeci de ani —■ în sen- W - • ■

A BUl ba!1 93 tM’îîiteîfo’’■' B Bl Bl M-am convins de asta b-
fw/r/ H bB 8lfflîad 10 0W® JlneretA M-am convină a-

j tund că spiritul de aparte-
“ nențft la «tetata are rădăcini

sdlnd. Argumentul princi
pal ml !-n oferit un, t’năr 
de 23 de ani. absolvent al 
llceuiul îl cheamă Adrian 
Grigore șl lucrează ea fre
zor la atelierul mecanic al 
combinatului chimic Bără 
ta vrea a demonstrat Ia 
8®9 de oontenl (atlțla eram 
In sală) că poate orlclnd da 
..tteste cap“,o întreasă gru
pă de liceeni -j .foarte bine 

moment dat. cel care con
ducea dialogul e ouș. tutu
ror. întrebarea :

— în ce Condiții ați pleca 
din oraș ?

Răspunsurile, toate, 
foc. negați! •Numai că

,v i

.demara" tncepind dinrdrarea zonal ne-o spun jfl't._______ ___,__ .
alte clteva date desprinse toamna aceasta :! scădețl,
din sondajul nostru. Există KM - numărul mediu al
azi tn municipiu 3 ci
nematografe. un spitaljM.''. • - 'ALU SUHJ "8
nici, 3! de biblioteci (fără 
a mal pune ta socoteală că 
In 1071 s-au vindut. prin 
cele oalru librării, cărți In 
rnloare de 1 2fHȘ(MN) de lei 
— primul loc pe tară In 
vinznrea cărții). 4 restau
rante Copl'.l au Io „dlspo- _______  _ ____
zltle“ : 1 leagăn. 2 crețe. ’ ,-nol după ani după ziduri 
■câmlne. 9 grădinițe- 9 fcolf ’ - - -...................
generale. 3 licee de cultură

'generală. I liceu de gperia- 
lilăta (profil sportiv) »! o

celor care absolvă anual 
. . țcoljle generale, medii ®i

cu 700 paturi, 4 pollcll- profesionala
în 1972 unul profesor 11 

revin 21 de elevi 1 medic 
revjije ta 310 locuitori. Iar 
un cadru medical cu pregă
tire medie, la 59

Abia în vară orașul va foiri r.<
împlini două dețenil, Este liceeni se observa : unele 

răspunsuri prea sunați a 
„lecție Ipvătaia" Adrian, 
singur! a convins.

~ oraș mă leagă, u- 
riț'ta.' oamenii Avem senil-, 
mente comune, existența0 O

esta fizician, ea bibliote
cară. Fiecare locuitor 
traiectoria lui. meseria 
pasiunile lui. dar toți 
simt deopotrivă legați 
oraș. Pe Iile Mltarcă.

are 
Iul. 
se 
de 

„_________________   Ll,-
viu Gherghal. soții Mlhae- 
tn ți Ludovic Crete si pe 
alții ca el l-a legal pasiu
nea pentru teatru, faptul că 
anar In cita două spectacole 
po săptămlnă (audiența ?' 
există 1 GM do abonamente, 
în afara celor rare-sl nro- 
eură biletele dlrert de la 
casă). Pe Glllu Moximdy 

fixat ad pasiunea ocn- 
film (este animatorul 

1 al clneclubulul). iar 
Dan Gheorghiu, opera
ta fabrica de cauciuc.

1-p 
fcru 
nr.

foarte tinăr Nu lu'tlttcat nt>-
.

luna doifirlte urbane, ifrjl
o asemenea apreciere t-af1; 
pulei fare ' asemenea Ine-' ’ 
taior ce înconjoară: Inima

instanței .
A/l!ntta-«« Intr-una din eilele 

îrecule In localul judecâtbrici 
din Reiiia. sergentul major de 
miliție GatrHld Bora a fost so
licitat sâ intcrrfnd pentru apla
narea unui conflict între împri
cinați! rina Micii si Ion Cifpaci 
din Bocșa. Ion Clipoci, impreu- 
nd cu Ion ?i Lucretia Căldărus. 
nu se. prea Impdcau tară cu ffln- 
dul câ scandalul ar putea sĂ ia 
sfirfit. în această situație, tocmai 
dr.d adversarul lor se pregătea 
pentru ..retragerea" din scenă, 
cel trei au început si-l Insult* 
Si sfi-l lovească pe lucrătorul de 
miiRie, chiar In fața procuroru
lui ți a Judecătorilor care-i ce
ruseră sd restabilească ordinea 1 
De prisos să mal spunem că toii 
trei au fost imediat argstali. 
Martori la cete intlmplote. Jude
cătorilor mi le met rămtne acum 
decll să dea verdictul prevăsut 
de lega. ‘

; 1 i; ? t-'-'. : ’.>• i • -;.

în lanț
în urma ungi verificări fntre- 

,prime la maaaciuul universal 
din comuna Alaxani (Ilfov) au 
fost descopcrltl 300 metri de 
conductori electrici a căror pro
veniență n-a putut fi justificată 

■ ,de gestionarul Nicolae Gaorili- 
dis. Inlrtnd ..pe firul" afacerii, 
organele de resort cu reujtfeu- 
rlod să dezlege enigma, tn ca
litate de gestionar la magazia dt 
materiale al I.R.E. Ursiceni. Du
mitru Ene reuslsa sd-si creeze 
(el ftie cum) un surplus da I EOO 
metri de stemă electrică. Vrtnd 
s-o comercializeze, a Incredin- 
tat-o Iul Constantin Simian, e- 
lectrlcian Ia C.A.P. Armdțasti. 
care Prin intermediul altei să
tence. Rochița Dlmlan. i-a pla
sat-o lui N.G. Cum. se vede, 
dumnealor organteaseid (apropo 
de, conductorii electrici) o ade
vărată „rețea", creclndu-se tn 
deplină..; siguranță. Ei bine, s-au 
ar* cu tntil. In lanS I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

de atașa- 
fațȘ de |

Iglc. in lipsa el. băiețelul a In
trat în apa fierbinte șl, cu tal

I
I
I
I
I

t

j
j

| inoportune
■ Aram cîteva zile, ta timp ce 

eoțli Grosu din Cluj. £ truda Ho-
| rea'hr. 37—39. se aflau la servi- 

clu. Floarea Bârăgău. angajată i 
îngrijitoare In fetita șl băiețelul 1 
lor — în vlrslă da trei si. res-

I pecllv. doi ani — pregătea co
pilul pentru bele. A dat dru
mul robinetului cu apă tierbin- ; 
ta șl... s-n auzit soneria de la 
ușa da intrare In apartament 
Ijsîrxi apa să curgâ, s-n dus -ta 
vadă cine era, La cîteva minu- 
te după agpea. ea pleca In ora®, i 
ImprounO cu o cunoștință care-l 
venise in vizită, ultind ®i de co- jl

I pl! și de bale. Accaxtă ..nmne- S 
zio* ș-a toldnt cu un epilog tra- !

trai în apa fierbinte sl._
ajutorul vecinilor Intrai! în casă 
In urma ți petelor fetitei. nu a 
mai putut fi salvat.

Foc... penal
Toma Cbirtea din lași, de mai 

multa vreme In conflict cu chi
riași! săi. căuta orice prilej pen
tru s-ș! vărsa focul pe el. în- 
tr-una din zile, s-a hotărîl ' «tă 
treacă la evacuarea lor. A tras 
citcva pahare la măsea șl apoi 
a purces la. treabă. în dleva 
minute, e scos In «tradă obiec
tele proprietate personală ele a- 
ceatora. le-a stropii bine cu 
benzină și... le-a dat foc I „Ex
periența* a avut. însă un rezul
tat contrar celui scontat. Pentru 
că. in loc »ă «trape proprietarul 
de chiriași, au scăpat ei de el • 
în urma sentinței pronunțate de 
completul do iudecată — r.e re
latează maiorul loan Cîobotsru 
din cadrul Grupului de pom
pieri al Județului Iași — Toma 
Chlrtaa n foat condamnat la un 
an închisoare și obligat să 
tacă Inventarul dtetrus.

y-

I
I
I
I
I

Mircea BUNEA L

preefitlU. de altfel. La itn pe 
........ •

biblioteca bine aBrovlzlonn- 
tă ă corei de cullură.

Ș ...Orașul muncește. învață. 
Îs! trăiește tinerețea Cine 
1'1 mal amintește de ve
chiul Onești ? Parcă d» tot
deauna a-existat această ci
tadelă 9 chimiei românești. 
Fennmen Inleresani pentru 
sociolog! — dar nu numai 
pentru el..

au
la

y

;X„

re-

7
s'

Rubricd redcidofâ de
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INTERIOR

In 
sâ.

rfe- 
do

pot
acte de comerț numai pa

grin, «scară, 
porumb, făinuri provenita 
cereale, semințe do plante

SCÂNTEIA — simbâtă 18 martie 1972

Comitelui Executiv al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român a holârît în ședința din 7 martie 1972 
ca proiectul Legii cu privire la activitatea de comerț In
terior sâ fie supus dezbaterii publice, pentru a da posi
bilitatea celor interesați, tuturor oamenilor muncii sâ-și 
sducâ contribuția.la definitivarea acestei legi.

Propunerile, sugestiile și observațiile în iegâturâ cu 
proiectul de lege vor fi înaintate Ministerului Comerțului 
Interior, precum șl presei centrale și locale.

Dezvoltarea In ritm susținut a forțelor de producție, perfecționarea orga
nizării țl conducerii activității economice, a tuturor relațiilor sociale'au asi
gurat creșterea continuă a producției de bunuri materiale și. Pe această bază, 
ridicarea sistematică și multilaterală a nivelului de trai al întregului popor, 
țelul suprem al politicii partidului șl statului. în ultimii ani a sporit simțitor 
fondul de mărfuri destinat aprovizionării populației, concomitent cu creș
terea calității bunurilor de consum și diversificarea sortimentelor, Migurin- 
du-se astfel satisfacerea in condiții tot "mal bone a cerințelor oamenilor 
muncii.

în vederea desfășurării unei activități comerciale modeme ?! eficiente, 
m nivelul exigențelor actuale, comerțul trebuie să folosească pe scară largă 
metode științifice dc investigare o cererii de mărfuri, să exercite un rol 
activ asupra producției. In vederea adaptării operative a acesteia la nevoile 
de aprovizionare ale populației dc la orașe ți sate șl să stimuleze interesul 
cumpărătorilor pentru produsele fabricate de industria noastră dc bunuri de 
consuni. '

Organele ți organizațiile comerciale an datoria să la măsuri pentru păs
trarea șl gospodărirea judicioasă u fondului de mărfuri, organizarea șl repar
tizarea rațională pe teritoriu a rețelei comerciale, modernizarea continuă a 
procesului de vlnzare a mărfurilor, sporirea eficienței economico a întregii 
activități, •

Ritllcaren activității comerciale pe o treaptă superioară, îndeplinirea In 
^ .bnne condiții a sarcinilor Importante ce revin acestui sector în etapă actuală 

.nipun preocuparea deosebită pentru perfecționarea continuă a pregătirii po
litice șl profesionale n lucrătorilor din comerț. Personalul din comerț poartă 
Întreaga răspundere in fața societății pentru, modul In care administrează și 
valoriiicâ bunurile ec i-ou fost iuereCUnțalc. Totodată, lucrătorii dta comerț 
trebuie să dea permanent dovadă de solicitudine față de cumpărători, probi
tate profesionali, respect față de funejta socială ee o îndeplinesc. Cinstea, 
corectitudinea și demnitatea trebuie să definească profilul moral al lucrăto
rilor din comerțul socialist. 1

în scopul îmbunălățlrli înlregll actlvităf! de comerț Interior, 
MAREA ADUNARE NAȚIONALA adoptă prezenta lege :

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art, 1. — în Republica Socialista 
RomAnla ecbpul activității de comerț 
interior II con st I talc aprovizionarea 
populației cu mărfuri da buna cali
tate și «c.-vlrea exemplară a cu.m- 
părStorHor.

Organizațiilor comerciale de aiat 
și cooperatiste le rovina sarcina ca. 
potrivit planului ele dezvoltare a eco
nomiei naționale, să asigure apro
vizionarea cu sortimente de mărfuri 
cît mal variate, ta funcție de sezon 
ri specificul locaL In cantități spo
rite, în raport cu puterea de cumpă
rare a oamenilor munclL

ArL 2. — Unitățile socialiste pro
ducătoare de bunuri de consum sint 
obligate aă țină «cama permanent - 
de cerințele coMumntorilor. ,gă spo
rească volumul producțel, ră lăr
gească continuu garna produselor șl 
Să se preocupe !n mod constant ele 
îmbunătățirea . calității mărfurilor 
dosilnato desfacerii călre populația, j 
5 Art. 3. — PerfecțtonareB continuă, 
a relațiilor directe dititre organiza- ; 
title .comerciale și unitățile produ- 
c&toace este o sarcină pannaneniA. 
aiîf a comerțului, cit șl a Indus-' 
Mei. în cadrul unei strtn'șe colabo
rări, organizați Ho comerciale și uhi- 
tațllo producătoare trebuie să reali
zeze o temeinică cunoaștere a ne
voilor de consum, -6ă la măsuri da 
adaptare operativă a producției pen
tru a veni in tntlmplnarea cererii 
da mărfuri, să orienteze p-eferințele 
consumatorilor către produsele fa
bricate do unitățile Industriei noas
tre soclafete.

Art. 4. — Adâncirea continuă a 
democrației gocialiste. aplicarea cu 
consecvență a principiului conduce
ri! colective Impun creșterea rolului 
maselor la soluționarea problemelor 
esențiale ale activității 00 comerț 
interior, atragerea întregului perso
nal nl unităților la dezbaterea și adop
tarea măsurilor necesare t>entru în
deplinirea sarcinilor do plan, extin
derea formelor rpoderne do comerț, 
îmbunătățirea continua a servirii 
populației.

Conducerea întregii activități co
merciale so realizează pe btiza 
dplulul " centralismului democratic, 
prin îmbinarea armonioasă a des
fășurării activității pe bazfi de plan, 
eu acordarea do largi atribuții si 
competente organelor locale ale ad
ministrației dc stat șl organlzaîJItor 
comerciale.

Art 3. — Tn Republica Socialista 
România aprovizionarea populației 
se realizează prin :

a) organizații comerciale de stat 
specializate ;

b) unllățl comerciale proprii ale 
centralelor șl întreprinderilor do stat 
industriale ‘«iu agricole ;• 
. c) unități comerciale ale coopera

ției, de consum, ale cooperației meț-.; 
teșugăreștl. precum șl unități alo 
cooperativelor agricole le producția 
și ele asociațiilor Intorcooperallște ;

d) membrii cooperailvelor ngricirio 
de producție, producătorii agricoli 
Individuali ?! meșteșugarii care des
fac produsele proprii ;

ej parsoano Ezice' autorizate, 
anumita condiții stabilita do lege, 
desfășoare activitate da comerț.

ArL a. — Activitatea de comerț
Serfdr' cuprinde :
• a) cumpărarea și desfacerea r.L'ir- 

furUor destinate dlrecî aprovizio
nării populației, Inclusiv prin ali
mentația publică :

b) cumpărarea șl desfacerea măr
furilor eStre organizațiile economica 
sau bugetare ; '

c) desfacerea , bunurilor tn consig
nație ; ,,,

■ d) Intermedierea da ■ vlnzflrl-cum- 
pârărl.

Ar'.. 7. — în vederea

torizației de funcționare. In locurile 
arătate In articolul precedent.

Art. 21. — Desfacerea produselor 
de către persoanele arătate tn arti
colele 22 șl 23 trebuie să se desfă
șoare în condiții de comerț dvlllzat. 
In care scop organele administrației 
do ctai au obligația să ia măsurile 
corespunzătoare, precum și să pre
vină și «ă combate orice lucorcâ-s de 
speculă pe seama cumpărătorului.

ArL 23. — In cazul clnd vlnzarea 
produseior se face in piețe, tlrguri 
sau oboare, organele locale ale admi
nistrației de gtat vor lua măsuri pen- 
etu dotarea cu construcțiile și inven
tarul necesar, cu insialațiile caro &ă 
asigure cerințele Iglenloo-sanltarn.
D. Pentru persoanele fizice 
care electueazA activitate de 
comerț

Art. 2fL — Persoanele fizice 
efectua ' ’
baza autorizației de exercitare a ac
tivități! de comerț, In tocurile și pen
tru produsele prevăzuta 
țte.

Prevederile ari. 24 se 
ceator persoane fizice.

ArL 27. — Produsele : ... 
orz, ovăz, porumb, fătouri 
din acosta l__ ______ ............ .......
furajere șl semințe oleaginoase, vite, 
porcine, ovine, caprine, carne și pre
parate din carnea acestor animale, 
ulei, untură, slănină, ple! de orice fel, 
vinuri și celelalte produse vinicole, 
precum șl alte produse stabilite prin 
lege nu pot face obiectul comerțului 
particular t

CAPITOLUL III
Atribuții și răspunderi 

în Iegâturâ cu activitatea 
de comerț interior

A. Pentru organele centrale 
ale administrației de stat
ArL 23. — tn vederea aplicării tn 

bnr.e condiții a prevederilor -prezen
tei legi, Consiliul de Miniștri adoptă 
măsurile necesare pentru buna or
ganizare și desfășurare a activi lății 
tie comerț interior, dezvoltarea con
tinuă a bazei tehnico-materialo și 
modernizarea activității de comerț &a 
întreg teritoriul țărlL

Do asemenea, stabilește, în confor
mitate cu prevederile legii de adop
tare a planului de stat, volumul de 
desfacere cu amănuntul ,șj sardnUo 
de livrări, anuale șj In perspectivă, 
privind fondul de mărfuri destinat 
aprovizionări! populației, po titulari 
de plan.

... — ___ realizării
uiicî”legături organizate teiro pro
ducție ri consum, comerțul «xrtaiist 
ge desfășoară prin .

— comerțul cu ridicata.
— comerțul cu amănuntul'.
Comerțul cu ridicata are sarcina) 

gfl aprovizioneze dimie rețeaua co- 
merfulul cu amănuntul cu sortimen
te comerciale complete. In care scop 
încheie contracte cu Intrcprir.der.le 
producătoare, organizează recepția 
cantitativă sî calitativă. constituie 
rezervele de mărfuri pe perioade, li
mitatei, potrivii planului de slat, și 
asigură depozitarea ri conservarea 
lo- in bune condiții.

Comerțul cu ridicata se exercită 
prin organlznțil comerciale speciali
zate ale comerțului de stai. De ase
menea. cooperația da coivsum poate 
organiza depozite proprii cu ridicata 
In loeniitățile in care comerțul de 
stat nu are asemenea depozite.

Unitățile comerciale ale întreprin
derilor producătoare vor fl aprovi
zionate direct de îu unitățile dc pro
ducție : întreprinderile producătoare 
nu pot organiza depozite pentru co
merțul cu ridicata:

Art. 8. — Comerțul cu amănuntul 
are sarcina sfi desfacă mărfurile dl-

rect către populație, prin unitățile 
comerciale, amplasate in moi! jîstll- 
clos pe teritoriul orașelor î! satelor, 
in raport cu nevoile de aprovizionă
rii ale populației;

Art. 0. — Pentru Înfăptuirea poli
ticii partidului de ridicare neînceta
tă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, unltalllo comerciale scclaită- 
te vlnd produsele Importante pentru 
consumul populației la preturi unice 
cu amănuntul.

La desfacerea produselor prin a- 
lLmantațla publică se aplică prețul 
cu amănuntul, caro cuprinde, pe Un
să prețul materiilor primo, chcltu- 
Jolilo de aprovizionare, preparare, de 
comercializare, precum șl beneficiul 
șl impozitul legal, stabilit pe baza 
Legii cu privire la regimul prețuri
lor șl tarifelor.

La preturile cu amănuntul ale unor 
produse care se vlnd prin unitățile 
comerțului socialist din mediul rural 
ee aplică un adaus Hz stabilit polri- 
vit legii, pentru acoperirea cheltuie
lilor suplimentare do comercializare 
șl, transport. : h ,.. a ,
• froâuseie vlndute* populației de 
către' cooperativele agjHcbr<‘"d6''.pro
ducție și de membrii acestora, de 
producătorii agricoli individuali, de 
meșteșugarii caro vine! produsele 
proprii, cit șl do persoanele fizice 
autorizata eă desfășoare'activitate do 
comerț se vlnd la prețuri de Invo

care, i lo
se stabl- 

mercurml, 
vor prae-

i.ilA. în toate cazurile tn 
trlvlt dlspozlțiilor legale, 
leso prețuri maximale, de 
prețurile de învoială se 
llca în limita acestora.

Ar!. 10. — Organizațiile comerciale 
răspund față de cumpărători, potrivit 
leali, de calitatea mărfurilor vlndute.

Personalul din comerț are datoria 
ri sporească exigența la primirea 
mărfurilor, astfel Incit să sa evite 
pătrunderea ln‘ rețeaua comercială a 

) mărfurilor cu deficienta calitative.
Acțiunea pentru asigurarea cal (lă

ții mărfurilor trebuie aă înceapă din 
momentul încheierii contractelor de 
către organizațiile comerciale cu cele 
producătoare șl să se desfășoare pa 
parcursul întregului proces de pro
ducție. recepțlonare și vlnzare, sar
cina consIderijnduHge îndeplinita mi
mai după ce s-a ■ verificat compor
tarea produsului la cumpărător.

Art 11. — îeî vederea creșterii 
continue a eficienței economice, con
ducerile organizațiilor comerciale au 
obligația de .a lua toate măsurile 
pentru reducerea sistematică a.chel
tuielilor de circulație, folosirea inten
sivă a bazai tehnico-materlale. Intro
ducerea tehnicii noi. mecanizarea lu
crărilor de manipulare și transport 
a mărfurilor, prin folosirea cit mai 
largă a contalnerlzărli șl. paletlzării, 
creșterea viteze! fondurilor circulante, 
folosirea rațională a forței" de muncă, 
precum șl orice alte măsuri menite 
să contribuie la realizarea acestor 
obiective.

ArL 12. — .Pentru satisfacerea In 
condiții din ce In ce mai bune a ce
rințelor actuale șl da perspectivă ale 
cumpărătorilor, baza tehnico-mate- 
rlală a comerțului se dezvoltă In mod 
coordonau in concordanță cu preve
derile planului de staL In cadrul lu
crărilor de sistematizare a localități
lor, precum șl la elaborarea proiecte
lor de locuința se vor stabil!, In mod 
obligatoriu, necesarul de dotări co
merciale șl de servicii, amplasarea 
lor șl etapele de realizare, astfel In
cit toata aceste unități să fie date In 
folosință in același timp cu locuin
țele.

ArL 13. — O însemnată parte,din 
avutul obștesc este încredințată per
sonalului din cbmerț. Acosta are obli
gația de o deosebita răspundere dc a 
gospodări cu grijă mărfurile, celelalte 
mijloace materiale, precum și mij
loacele bănești pe care le are In pri
mire. de a veghea neîntrerupt Ia apă
rarea integrității proprietății socia
liste. ,

Lucrătorii din comerț au datoria să 
&e preocupe permanent de perfecțio
narea pregătirii profesionale, de ridi
carea nivelului I05 politic șl a cou- 
țtllnțcl cetățenești : el trebuie să dea 
dovadă de o disciplină exemplară la 
locul de muncă. ‘

în întreaga sa activitate, personalul 
din comerț, care prin natura muncii 
sale vino zilnic In contact cu un 
mare număr de cetățeni. , trebuie să 
manifesta o comportare" civilizata, 
demnă, izvoriiă din respectul față do 
oamenii muncii, făuritorii bunurilor 
materiale șl spirituale, să aplice cu 
fermitate In viată principiile eticii ®1 
echității Bocialîște.

CAPITOLUL H
Reguli privind 

aprovizionarea șl servirea 
populației

Â. Cu caracter general
Art. 14. — în vederea asigurării u- 

,nel, serviri corespunzătoare a cumpă
rătorilor, personalul din toate unită-

țlle comerciale socialiste, producătorii, 
meșteșugarii șl persoanele fizice au
torizate de a tara comerț sini obli
gați : . ■ ' <

a) să aibă o atitudine atentă, demnă 
șl cuviincioasă față de consumatori ;

b^șă aranjeze șl să expună ordo
nat, estetic șl atrăgător mărfurile : .

c) să afișeze etichetele cu prețurile 
legale, In mod vizibil ;

d) să clntfirească sau să măsoare 
mărfurile In fața cumpărătorilor In 
așa fel Incit aceștia să poală controla 
cu ușurință exactitatea dniăririi sau 
măsurării, fiind Interzisă folosirea u- 
nor aparate șl Instrumente care nu 
au fost verificate potrivit legii :

e) să respecta grama Jele stabilite ;
t) să nu favorizeze pe unii cumpă

rători printr-p aprovizionare sțau ser
vire preferențială :

g) să nu condiționeze vlnzarea u- 
nor produse, do cumpărarea, altora ;

h) să elibereze mărfurile cumpără
torilor ambalate in mod corespunză
tor. > ■.

Ari. 15. —'Pcnteu a satisface in 
măsură mai mare exigențele cumpă
rătorilor, lucrătorii din comerț nu o- 
bllgațla să controleze mărfurile In 
momentul servirii consumatorilor ți 
Să le vindă numai pe cele coresrptm- 
zătoure calitaUv. -

■Este Interzisă vlnzarea mărfurilor 
care : -

a) slnt alterate, degradate sau pre
zintă defecte ;

bl au' termenul de valabilitate de
pășit

Ari. 10. — Lucrătorii din comerț 
sini obligați să respecte eu strictețe 
regulile Iglerilco-sahliarb privind con
servarea șl manipularea produselor, 
în acest scop, trebuie să păstreze la 
tocul de muncă. In permanență, o sta
re de p«rfecffi ortliste șl curățenie, să 
Îngrijească instalațiile și obiectele du 
inventar. aibă o ținută ^vestimen
tara adecvată, să respecte regulile do 
igienă personaJA

B. Pentru unltâtllc comerciale
de stat $1 cooperatiste

■ Ari. 17. — în scopul satisfacerii ce
rințelor de consuni alo popiilnțlel, 
conducerile unităților comcrclole, În
tregul personal din comerț, in raport 
cu sarcinile care ii revin, aste obli
gate să aprovizioneze unitățile comer
ciale, în permanență, cu toate sorti
mentele de mărfuri existente In de
pozitele cu ridicata. .inte-o gomă cit 
mal variată, de bună calitate și cu 
aspect atrăgător.

Art. 10. — Conducerile unităților 
comerciale rfnt obligate s5 expună la 
vedere, in spațILIe anume destinate 
vlnzării, toate sortimentele de care 
dispun. In cantități suficiente.

Produsele expuse tn vitrine trebuie 
să se găsească și la desfacere In ma
gazine.

Ari. 19. ■— Conducerile unităților 
comercialo slnf obligate să păștreza 
mărfurile in bune condiții, astfel in
cit ®ă se asigure integritatea lor can
titativă șl calitativă, precum șl rti- 

-ducer«a perlsabliltățllor. . ■ ■ .. 3
J Art’. 20. -- Desfacerea către popu
lație n produselor alimentare șl !n- 
dustrlale se face prin unitățile din 
rețeaua comorctală cu amănuntul, 
magazine de prezentare și desfacere, 
ciute de comenzi, expoziții cu vlnzare, 
chioșcuri, tonete mobile șl alte ase
menea unllăți comerciale de desface
re cu circuit deschis și numai In spn- 
țllle anume destinate acestui scop, 
potrivit dispozițiilor legale.

Se Interzice cumpărarea de pro
duse, de către diferite per&xuw. de la 
unitățile comerciale de slot sau coo- 
paratlste și stocarea acestor produse 
în’ scopul revinzăril lor.

Se Interzice vlnzarea produsetor n- 
llmentăre șl Industriale cătee eunipS- 
rătoril Individuali, direct de unitățile 
producătoare sau. din depozitele aces
tora, din depozitele.unităților comer
ciale de orice fel sau In oile condiții 
contrare prevederilor prezentei legi.

Unilățilo Ministerului Forțelor Ar
mate. Ministerului Afacerilor Inter
ne șl ale Consiliului Securității Sta
tului — situate In localități rurale sau 
puncte izolate— pot distribui cadre- 
l<w proprii șl membrilor lor de fami
lie. din depozlielo unităților șl for
mațiunilor, centra cost, ia prețul - cu 
amănuntul, unele produs® alimentare. 
Localitățile rurale, sortimentele de 
produse alimentare șl canlifațlle care 
se vlnd do aceite unități se aprobă 
anual de conducătorii organelor cen
trale menționate..

Unitățile militare pol vinde, do ase
menea, cadrelor * proprii, la prețul1 cu 
amănuntul unele: articole de echipa
ment care nu st> desfac prin rețeaua 
comercială.

Unele mărfuri cum slnt: mobilă, 
cărămizi, țigle, prefabricate din be
ton, materia! de balastieră, puteți, 
lemn din doborlturi. deșauri rezultata 
din exploatarea șl Industrializarea 
lemnului și alte mărfuri stabilite prin 
d'.ijwzlț-ile legale vor putea ti vln- 
duta cumpărătorilor todlvlduall la 
prețuri <ru amănuntul, direct de uni
tățile producătoare.

Ari. 21. — în afara
prevăzuta la articolele 14^18. perso
nalul din unitățile comerciale do stat 
șl cooperatiste are următoarele obli
gații : ,

a) să nu rezerve mărfuri In vede
rea aprovizionării proprii sau a altor 
■persoane ;

b) să nu pretindă șl să nu primeas
că sumc.de bani sou oile foloase 
neeuviaalte pentru marfa vinduîă sau 
serviciile! prestate ;

c) <?ă nu servească tn unitățile de 
alimentație publică băuturi alcoolice 
In cantități care «ă poată provoca În
călcarea regulilor de conviețuire bo- 
ctală de către'consumatori :
d) să nu șerveancă minorilor bău- 

'turl alcoolice in unilățilo dc alimen
tație publică.

C. Pentru membrii cooperati
velor agricole de producție, 
producătorii agricoli Indivi
duali și meșteșugari.

ArL 22. — Membrii coopernllvelo- 
agrlcole de producție ?i"producătorii 
agricoli individuali pot să vlndft. în 
condițiile iegil. produsele proprii ta 
piețe, llrguri. oboare sau In alte 
locuri de desfacere, anume stabilite.

Vlnzarea șl, schimbul produselor 
agricoîe. In locurile prevăzute în nll- 
nentul precedent, ffn: permise mem
brilor cooperativelor agricole de pro
ducție ?i producătorilor agricoli Indi
viduali numai pe baza certificatului 
de producător agricol.

Persoanele prevăzute In prezentul 
articol j pot să vlr.dft produsele șl 
dlreci clin gospodăria ps-oprle.

Ari. 23 — Meșteșugarii cu atoilere 
proprii * pot șfi vîndă populației bu
nurile pe care lo produc, potrivit au

Art 29. — Comitetul de Stat ai 
Planificării, împreună cu Ministerul 
Comerțului Interior, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Consum, 
celelalte ministere șl organe centrale 
interesata șl comitatele executive ala 
consiliilor populare județene șl al 
mujilcîplulii! București elaborează; 
firolcciul «pjanuluUde comerț fate-1 
rtoc ca parte integrantă a planului 

'"de stat. ■
Comitetul do Stal al Planificării, 

împreună cu Ministerul Comerțului 
Interior șl celelalte ministere șl or- 
gano centrale șl locale titulare de 
plan vor urmări ca 1a elaborarea 
proiectului planului de dezvoltare a 
economie! naționale «ă «e prevadă 
fondul de mărfuri cantitativ șl In 
structură, In concordanță cu crește
rea producție! șl țln'nd seama de ce
rințele populației

ArL 30 — Organizațiile comer
ciale șl cele producătoare au obli
gația ca prin contractele economico 
pe care lo inchelo să asigure apro
vizionarea permanentă a unităților 
și cu produsa eau sortimente de 
mărfuri -ieftine, In cantități co
respunzătoare.

în planurile de stat anuale se vor 
prevf-doa In mod distinct cantitățile 
la principalele produse sau .sorti
mente do mărfuri cu prețuri iefti
ne. precum șl articoM) pentru copii.

Art 31. — - Ministerul Comerțului 
Interior înfăptuiește politica parti
dului șl statului In domeniul co
merțului interior, organizează În
treaga activitate de comerț șl răs
punde dc buna aprovizionare a 
populație! de la orașa. centre mun
citorești șl sate.

Ministerul Comerțului Interior ?i 
comitetele executive" ale consiliilor 
populare, In unitățile administrativ-, 
teritoriale In care funcționează, 
răspund do modul In care se des
fășoară comerțul, de Îndrumarea șl 
controla! tuturor unităților comer
ciale.

In calitate de titular de plan. Mi
nisterul Comerțului Interior 
pundc de realizarea planului 
desfacere cu amănuntul.

în Îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin de coordonare d îmbunătă
țire continuă a activității, comer
ciale, pentru buna aprovizionare și 
servire a populația!. Ministerul 
Comerțului Interior urp' următoa
rele atribuții principale .

a) organizează și .ta măsuri pen
tru studierea fșl cunoașterea (cererii 
de mărfuri a .populației ta ansam
blu șl pe structurii fondului de 
mărfuri, pe diferita categorii de 
venituri ale populației șl specific 
local ;

b) aduce o contribuție holărîtoure 
la dezvoltarea producției bunuri
lor de consum. manlfestind Un rollor de- consum,1 w_,_ _ __
activ ta stabilirea sortimentelor și 
volumelor de mărfuri necesare a fi 
realizate de organizațiile producă
toare. în vederea aprovizionării 
populație! to bune condiții. In a- 
cest scop, organizează operațiile de 
contractare a fondului de mărfuri, 
în colaborare cu, ministerele ișl cele
lalte organe centrale ce au in sub
ordine organizați! producătoare ori 
comerciale. precum șl cu comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene șl al municipiu
lui București :

c) orientează-șl influențează gua- 
turlle șl preferințele consumatori
lor spre mărfurile realizate de in
dustria noastră socialistă, prin or
ganizarea unei , activități cores
punzătoare de populnrizare o cali
tății șl s celorlalte avantaje pe care 
aceste mărfuri le oferă : orgnrd- 
zează tirguri, pavilioane. expoziții 
cu vlnzare șl alto acțiuni de infor
mare a populației ;

d) participă, împreună cu minis
terele care ou In subordine orga
nizații producătoare. Iu elaborarea 
balanțelor pentru prindpalelo bu
nuri de consum, urmărește șl asi
gură realizarea resurselor destinate 
aprovizionării populației ;

el stabilește. In cadrul olanului 
tn colaborare cu ministerele și 
celelalte organe centrale care eu în 
subordine organizații cu activitate 
de comerț Interior sarcinile de plan 
pa județe și municipiul București,

precum șl fondul do mărfuri la 
principalele produse ;

f) stabilește, In colaborare cu cele
lalte organe centrale cu activitate de 
comerț interior, normele de aplicare 
a prevederilor legale privind relațiile 
contractuale dintre organizațiile co
merțului cu ridicata șl cele cu amă
nuntul ; stabilește răspunderea co
mună ce le revine pentru buna apro
vizionare a unităților comerciale; 
elaborează, potrivii legii, norme teh
nice referitoare la livrarea mărfuri
lor de către depozitele,cu ridicata că
tre unitățile comerciale ;

g) coordonează, posrivlt legii, Im
portul dc bunuri de consum destinate 
aprovizionării populație! și schimbu
rile de mărfuri de ta fondul pieței 
cu alta țări, efectuate de către orga
nele centrale cu activitate da comerț 
interior : la măsuri ea mărfurile im
portata să corespundă condițiilor de 
calitate șl igienico-sanilare, potrivit 
normelor aplicabile pe teritoriul țării 
noastre :

h) Ipdrumă și controlează organi
zațiile comerciale cu ridicata și cele 
cu amănuntul din subordlnpa sa ;

I) emite, In colaborare cu celetaJte 
organe centrale Interesate, norme pri
vind «tocurile, de mărfuri din comerț 
și criterii de așezare a fondului de 
mărfuri pe organizații comerciale, in 
cadrul Județelor și municipiului 
București; corespunzător nevoilor de 
aprovizionare a populației : elaborea
ză, in aceleași condiții, norme privind 
soldările de mărfuri ?i norme de pa- 
risabllitățl la mărfurile din rețeaua 
comercială ;

j) emite, potrivit legii, norme teh
nice privind vliizarea bunurilor in 
consignație precum șl pentru lnSar- 
medicB'ca de vinzări-cumpărărl da 
către organizațiile socialiste :

k) exercită atribuții In domeniul 
prețurilor, tarifelor și al rabaturilor 
coniarclale,' potrivit legii :

l) asigură organizarea, dezvoltarea 
șl modernizarea rețelei de comerț In
terior și îmbunătățirea condițiilor de 
servire a populației In unitățile din 
sistemul propriu ; sprijină, îndrumă 
și controlează realizarea acestor sar- 
c;n: In unitățile oilor, sisteme comer
ciale :

m) emite, cu, consultarea organelor 
centrale Interesate, norme de orga
nizare, dezvoltare, amplasare șl do
tare a rețelei comerciale ; coordo
nează programele de dezvoltare a 
rețele! comerciale în profil teritorial 
și pe sisteme, aslgurind dezvoltarea 
armonioasă a acesteia pe întregul co
merț socialist ;

. n) emite, conform legii, norme pri
vind structura organlsalorică șl mo
dul do funcționare a organizațiilor 
comerciale, cu consultarea ministere
lor, celorlalte organe centrale ?! co
mitatelor executive ale consiliilor 
populare județene șl al municipiului 
București care au In subordine orga
nizați! cu activitate de comerț inte
rior ;

o) stabilește, conform legii, măsu
rile necesara .privind recepția mărfu
rilor. de că te*’ unitățile comerciale ;

;p) acordă comitetelor executive ale 
consiliilor, populare județene șl-nl 
municipiului București asistență de 
specialitate, - În vederea rezolvării 
problemelor privind activitatea co
mercială ;

r) organizează, împreună cu cele
lalte ministere șl organe ee.nlraks in
teresate. recuperarea șl valorificarea 
ambalajelor provenite din vînzarca 
mărfurilor : lâ măsuri pentru pream- 
balorea de produse In depozite șl uni
tăți comerciale. In vederea comple
tări! cantităților de mărfuri pream- 
balate. livrate de organizațiile produ
cătoare ;

a) propune. Împreună eu mlniste- 
"rele șl celelalte organe cehtraio In
teresate. precum și cu comitetele 
esecuUve ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, 
nomenclatorul de meserii specifice 
acestei activități, rețeaua șl profilul 
școlilor și stabilește planul anual de 
școlarizare, potrivit legii :

t) organizează calificarea prin uce
nicie la tocul do muncă, școli pro
fesionale, licee de specialitate, școli 
de specializare poslllceniă. precum șl 
perfecționarea și specializarea orin 
centre do pregătire șl perfecționare, 
di.și prin nlle forme do specializare, 
a personalului : ore obligația de a 
asigura nivelul corespunzător de 
specialitate personalului din comerțul

" interior :
u) colaborează cu Ministerul Edu

cației și învflțămintulul pentru pre
gătirea de cadre cu studii superioare 
necesare comerțului Interior, conform 
legii . asigură pentru școlile din 
subordlnen sn personalul didactic șl 
tehnld-admlnistrallv. precum șl baza 
materială șl dotarea necesară pro
cesului de Invățămlnt :

v) la măsuri pentru asigurarea 
condițiilor corespunzătoare de mun
că personalului din organizațiile 
subordonata .

x) acordă, potrivit legii. împreună 
cu uniunea sindicatelor âe ramură. 
Ia propunerea comitetelor executive 
ale consiliilor populare liidețene șl 
al municipiului București, precum si 
a ministerelor și celorlalte organe 
centrale rare nu In subordine orga
nizații-cil activitate dc comerț Inte
rior. InSbmne șl titluri distinctive 
organizațiilor comerciale fruntașe si 
evidențiate, colectivelor de muncă, 
precum și personalului cu Înaltă ca
lificare profesională, cu comportare 
și conștiinciozitate Ireproșabilă.

ArL 32. — îilinlstrjl comerțului In
terior emite.- tn vederea executării 
prezentei legi, norme privind acSivl- 

. lalea comercială, obligatorii pentru 
toate organizațiile șî unitățile comer
ciale socialiste. Indiferent de subor
donarea lor. precum șl pentru orice 
alte persoane juridico și persoane fi
zice care efectuează acte de comerț.

Art. 83. — Ministerul Comerțului 
Interior exercită coniroiu) ta Inspec
ția comercială de stat asupra între
gi! activități’ de comerț Interior, de 
la orașe și sate. . x

Art. M.. — Ministerul Comerțului 
Interior. In colaborare cu Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de Con
sum. stabilește lista mărfurilor ce se 
vlnd cu plato In rate, precum șl con
dițiile de vlnzare.

Art. 35, — Ministerele șl celelalte 
organe centrale care nu în subordine 
organizații cu activitate de comerț 
interior răspund direct, flecare In 
domeniu! iSu. do îndeplinirea pla
nului de desfacere cu amănuntul, de 
lărgirea șl modernizarea bazei tehnl- 
co-malerinle a comerțului, do per
fecționarea activității de comerț si 
de servire o populației. Pentru salte-' 
fucerea exigențelor cresolnde ale 
consumatorilor lin asemenea, con- 
Sroleazfl modul de respectare a Dro
turilor șl tarifelor șl concordanta 
dintre calitatea oroduselor vlndute 
?! cea avtilft In vedere ia stabilirea 
prețurilor, hilnd măsurile corespun
zătoare potrivit atribuțiilor ce le 
rovln.

Mlnlștrll șl conducătorii celorlalte 
organe centrale, care nu In subordi
ne organizații cu activitate do co- . 
meri Interior, pot stabili norme teh
nice cu caracter specific activității 
pc care o desfășoară in cadrul nor
melor emise do ministrul comerțului 
Interior.

Art. 93. — Ministerele șl celelalte 
organe centrale care au tn subordine 
organizații cu activitate <lo comerț 
Interior stabilesc, tn cadrul planului 
de dessfaccro pa fiecare județ îi mu
nicipiul București, sarcinile de des
facere cu amănuntul pentru organi
zațiile din subordlnea lor, de comun 
acord cu comitetele executive ale 
consiliilor populare județ&rse șl al 
municipiului București.

ArL iri. — Comitatul de Stat pen
tru Prețuri urmărește ca preturile 
pentru mărfurile destinate aprovi
zionării populație! să fie stabilite 
de organele competente, In concor
dantă cu regulile și criteriile prevă
zute de lege, De asemenea, Comite
tul do Stat pentru Prețuri îndepli
nește și alte atribuții prevăzute de 
lege.

ArL 38. — Inspectoratul General 
de Stal pentru Controlul Calității 
Produselor controlează calitatea măr
furilor destinate aprovizionării popu
lației. la măsuri și aplică sancțiuni, 
potrivit atribuțiilor ce-i revin.

Ari. 39. — Ministerul Sănătății 
răspunde de punerea la dispoziția 
populației a unei game corespunză
toare de medicamente.

In acest scop, atablieșto. împreună 
cu Ministerul Industriei Chimico și 
celelalte organe centrale și locale do 
resort, striictura fondului de medi
camente și cantitățile necesare pen
tru satisfacerea cit mai deplină a 
cerințelor populației In acest dome
niu.

Ministerul Sănătății. împreună cu 
comitetele executive ale consiliilor 
populare, organizează rețeaua de 
farmacii, la măsuri pentru dezvol
tarea șl modernizarea bazei tehnice 
a acestora, asigură buna lor func
ționare.

Art,. 40. — Inspecția sanitară da 
stat are sarcina de o veghea asupra 
respectării normelor iglenlco-sanl- 
taro privind producția, depozitarea 
și desfacerea alimentelor destinate 
aprovizionării populației, tn acest 
scop, efectuează controale ta unită
țile comerciale și de alimentație pu
blică. In piețe, tlrguri. oboare și alto 
locuri de desfacere. asupra modulul 
In care mărfurile alimentare sini 
conservate și manipulate In vederea 
respectării regulilor de Igienă, in 
măsuri pentru înlăturarea deficien
țelor șl pentru sancționarea celor 
care se fac vinovat! de încălcarea 
normelor legale.

Inspecția sanitară veterinară de 
stat urmărește și controlează aplica
rea măsurilor legale sanitar-vete- 
rinnre In abatoare, locuri de taiere. 
In Întreprinderile care prelucrează 
aceste produse, In depozite și.tocuri 
do desfacere, adoptă măsurile nece- 
eare, si aplică sancțiuni' potrivit loglU 

,Ministerul Sănătății șl Ministerul 
Agriculturii. Industriei Alimentare 
și Apelor vor iun măsuri pentru 
buna funcționare a organelor de 
inspecție sanitară șl respectiv snni- 
tar-veterinară ri răspund de respec
tarea regulilor igienlco-sanitare țl 
veterinare in unitățile comercială, 
împreună cu Ministerul Comerțului 
Interior șl comitetele executive ale 
consiliilor populare.

Art. 41." — Ministerul Comerțului 
Interior la măsuri pentru porfecțlo.- 
narea sistemului informațional șt 
promovarea metodelor moderne de 
evidentă șl prelucrare n datelor ia 
organizațiile comerciale din subordi- 
nea sa șl la cele din subordlnen co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare ; raportează Consiliului de 
Miniștri situația aprovizionării popu
lației prin unitățile) comerțului socia
list.

împreună cu Direcția Centrală de 
Statistică- elaborează un sistam in
formațional unitar, aplicabil tuturor 
organizațiilor cu activitate de comerț 
interior.
B. Pentru organele locale ale 

administrației de stat
Art. ‘12. — Comitetele executive ale 

consiliilor populare județene și al 
Consiliului popii in r ni municipiului 
București organizează comerțul cu a- 
mănuntul In unilățilo admlnlstrativ- 
it.rltorlale in care ișl desfășoară ac
tivitatea ®! răspund de buna aprovi
zionate a' populației, de gospodărirea 
judicioasă a mărfurilor provenite at.il 
din fondul central, cit și din resurse 
locale, uo dezvoltarea bazei tehnicu- 
malerlale șl folosirea Intensivă șl ra
țională a acesteia, de servirea clvlll- 
zată’a cumpărătorilor.

In acest scop, exercită următoarele 
atribuții principale :

a) coordonează. îndrumă și contro
lează activitatea de comerț interior 
desfășurată de organizațiile comer
ciale cu amănuntul ale tuturor siste
melor comerciale :

b) organizează, conduc și controlea
ză organizațiile comerciale din subor- 
dlnea lor ;

c) elaborează proiectul planului și 
desfășoară volumul vlnzărilor de măr
furi cu amănuntul și ceilalți Indica
tori pentru organizațiile’ comerciale 
subordonate consilii lor populare. Iul nd 
măguri tehnico-organlzatorice pentru 
asigurarea îndeplinirii sarcinilor de 
plao pe Întregul, comerț socialist : 
iau măsuri împreună cu ministerele 
și celelalte organe centrale pentru re
partizarea Judicioasă a fondului de 
mărfuri la principalele produse pe lo
calități ți sisteme comerciale ■: orga
nizează studiul cererii de mărfuri a 
populației :

<1) controlează măsurile luate de 
către organizațiile comerciale locale 
pentru obținerea fondului de mărfuri 
contracta! cu organizațiile furnizoare 
șl evitarea formării de 
mărfuri paste necesar :

o) Iau măsuri pentru 
fondului de mărfuri cu 
rostirea locale. In scopul

provlzlonare n populației de către u- 
nitațile comerțului socialist și de că
tre producători. lutod măsuri cores
punzătoare ;

k) Iau măsuri pentru aprovizionarea 
populației cu combustibil :

l) acordă asistență de specialitate 
■ comitetelor executive ale consiliilor

populare municipale, orășenești. de 
sector șl comunale, In vederea rezol
vării problemelor privind activitatea 
comercială ce Intra In competența a- 
ceatora ;

rn) Îndrumă șl controlează desfășu
rarea comerțului tn piețe, tlrguri și 
oboare ;

n) autoriză persoana fizice să exer
cite, potrivit legii, activitate do co-

stocuri- de
completarea 
produse d'n

____ . satisfacerii 
cit mai complete a cerințelor consu
matorilor, de la orașe șl sate-:

*) exercită atribuții In domeniul 
prețurilor șl tarifelor,.potrivit legii":

g) slablle.tr. potrivii normelor emi
se de ministrul comerțului interior, 
necesarul de suprafote'comerciale. di
versificarea și amplasarea rețelei co
merciale șl de alimentație publică, 
pentru tonte sistemele comerciale cu 
consultarea organelor interesate :

hi organizează șl Iau măsuri uenlru 
dezvoltarea șl modernizarea' relele! 
comerciale și de alimentație publică, 
poirlvli normelor emise de ministrul 
comerțului Interior, aprobă înființarea 
șl desființarea unităților comerciale 
ale organizațiilor subordonnte :

1) controlează șl răspund de buna 
gospodărire șl de starea Igierțlco-sa- 
nitară a unităților comerciale ale tu
turor sistemelor :

j) analizează periodic modul de a-

merț :
o) Iau mfisuri pentru pregătirea

profesională ă personalului din orga
nizațiile comerciale din șubordlnea 
consiliilor populare, prin școli profe
sionale, șooll de specializare postll- 
ceală, licee economice și cursuri de 
scurtă durată, in raport cu nevoile de 
cadre; ■

p) îndrumă șl controlează organiza
țiile comerciale subordonate asupra 
modulul de aplicare a dispozițiilor 
legale referitoare la perfecționarea 
pregătirii profesionale șl la ridicarea 
nivelului polltlro-educatlv ol perso
nalului j , /

r) exercită Inspecția comerclnlă de 
stat pe plan locnJ, po'.rivlt legii.

ArL 43. — Pentru'aplicarea unitară 
a nhflMirilor privind activitatea eo- 
marclală, pe Ungă comitetele execu
tive ale consiliilor populare județene 
șl al municipiului București slnt or
ganizate direcții' comerciale, cei orga
ne locație de specialitate ale adminis
trației ele stat; direcțiile comerciale 
județene și Direcția generală comer
cială a municipiului București slnt 
conduse, îndrumate și controlate de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare, fiind subordonate conslllllor 
populare. comitetelor executive ale 
acelora ®l Ministerului Comerțului 
Interior.

Inspectoratele comerciale de stat 
locale slnt subordonate atlt consiliilor 
populare șl comltoialor executive ale 
acestora, di șl Ministerului Comer
țului Interior.

Art 44. — Comitetele executive ale 
cpnsIHLlor populare municipale, de 
sector, orășenești și comunnlo răs
pund de buna aprovizionare a popu
lației și exercită urm&toarelo nlrlou- 
(II principale privind activitatea co
mercială :

a) iau măsuri pentru aproviziona
rea unităților comerciale ale organi
zațiilor . subordonate si controlează 
Întreaga rețea comercială asupra ac- 
UvltațJi desfășurate ;

b) analizează periodic situația apro
vizionării populație! prin unitățile co
merciale șl producători șl iau măsu
rile necesare pentru continua ei îm
bunătăți re ;

c) aprobă înființarea și desființarea 
unităților cotperclâle ale organizațiilor 
din subordlnea lor,; autoriză funcțio
narea unlțățUor comerciale din ca
drul tuturof sistemelor comerciaM,;

' d) iau măsuri1 pentru 'fohriirr.î Ju- 
dldoasă o spațiilor comerciale șl a- 
probă orarele de funcționare a unită
ților comerciale, țlnind seama de ne
voile de aprovizionare ale populației :

e) Iau măsuri penîsu organizarea șl 
funcționarea piețelor, tlrgurilor. o- 
boarelor și a altor locuri de desface
re, creînd producătorilor condiții co
respunzătoare și controlează desfă
șurarea activității de comerț ;

f) exercita atribuții In domeniul 
'■prețurilor șl tarifelor, potrivit legii,

stabilesc prețurile de mercurial șl 
controlează modul lor de aplicare : -

g) controlează modul In caro slnt 
gospodărite unitățile comerciale, res
pectarea regulilor privind recepția, 
depozitarea, păstrarea mărfurilor In 
rețeaua comercială, precum și a cotor 
igiendco-sanltare :

h) îndrumă ?! controlează aplicarea 
dispozițiilor privind perfecționarea 
pregătirii profesionale a personalului 
din organizațiile comerciale din sub- 
ordlnea lor ?! urmăresc ridicarea ni
velului pdUUco-educntlv nl acestuia ;

1) exercite inspecția comerctală do 
«tal pe pian local, potrivit legii.

Ari. 43. — Organele financlar-ban- 
care ș! celelalte organe cu atribuții 
de control pe plan tocai Lșl exercită 
atribuțiile In legătură cu gestionarea 
mărfurilor destinata aprovizionării 
populației, respectarea prețurilor și 
tarifelor, precum și aplicarea norme
lor prevăzuta In prezenta lege, potri
vit competenței stabilite In legea tor 
de organizare. »
C. Pentru uniunile centrale 

șl locale ale cooperației
Ari. 40. — în domeniul comerțului 

Interior, Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Consum șl uniunile ju
dețene exercită In principal următoa
rele atribuții :

n) organizează aprovizionarea popu
lației prin rețeaua comercială propria 
șl Iau măsuri pentru desfacerea unor 
mărfuri de bună calitate, ta sortimen
te variate, care să oibă o vlnzare si
gurii.- axercitlnd o Influență activă 
asupra producției de 'mărfuri pantru 
sate : organizațiile cooperației de 
consum trebuie să asigure gospodă
rirea di mal rațională a fondului de 
mărfuri de care dispun, distribuirea 
prodwsetor pe zone șl comune, JpoSri- 
v!t cerințelor populației și specificu
lui tocai :

b) achiziționează ta cantități opo
zite produsele agro-oiimentare j reali
zate In gospodăriile populației, sa 
preocupă de buna valorificare a sur
plusului de produs® ale acestor gos
podării : orientează șl stimiilează 
gosjxidărille populației in creșterea șl 
prelucrarea produselor agro-ailmen- 
tare. In vederea atragerii in circuitul 
economic a noi mărfuri, contribuind 
astfel la satisfacerea cerințelor popu
lației. ia creșterea* livrărilor de ma
terii prime penteu Industrie șl a măr
furilor penlni export :

c) organizează Industrializarea șl 
seini Industria II za rea unor produse a-
grtcole. lărglndu-și continuu activita
tea de producție- tn scopul comple
tării resurselor dc mărfuri pentru 
consumul populației :

d) organizează șl dezvoltă produc
ția șl desfacerea obtecteior de artă 
populară.

Art. 47. — Uniunea Centrală a Coo
perativelor Meșteșugărești și uniunile 
de cooperative exercită următoarele 
atribuții în legătură cu aproviziona
rea populației :

o) organizează desfacerea prin uni
tățile comerciale din sistemul (propriu 
«'produselor executate de cooperati
vele , meșteșugărești șl de alte uni
tăți din cadrul cooperației nieșteșu- 
găresti : -

b) Iau măsuri pentru achiziționarea 
produselor de artă populară șl arti
zanal cxeculate-de creatori șl meșteri 
populari si a altor produse executat*
(Continuare în pag. a VI-a)
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de meșteșugari cu ateliere proprii, 
precum șl pentru desfacerea acestora 
prin unitățile comerciale proprii ;

e) orgnnizcază producția de bunuri 
do consum și de obiecte do artă popu
lara șl artizanat. In vederea comple
tării fondului do mărfuri.

Ari. 48. — Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
șl uniunile județene sprijină și în
drumă unitățile cooperatista agricole 
in organizarea desfacerii către cum
părători, polrlvlt legii, a produselor 
agricole vegetale și animale, precum 
șl a celor realizate In activitățile In
dustriale șl de prelucrare a produse
lor agricole.

Produsele cooperativelor agricole 
de producție pot ti desfăcute de că
tre flecare cooperativă In parte «au 
de către organizații Intcrcoopcrallstc 
constituite în acest scop.

Art, 49. — Uniunile cooperativelor 
de consum, meșteșugărești șl de pro
ducție agricolă răspund de organi
zarea. dezvoltarea șl modernizarea 
unităților comerciale și îmbunătățirea 
condițiilor de servire a populației 
prin rețeaua proprie.

Art. 30. — Uniunea Centrală a Coo
perativelor de Consum. Uniunea Cen
trală o Cooperativelor MeșteșugăriTRl 
.șl Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție organizează 
șl răspund de pregătirea șl perfec
ționarea profesională a personalului 
necesar organizațiilor și unllăților co
merciale din rețeaua proprie.

D. Pentru organizațiile 
șl întreprinderile de stat 

șl cooperatiste
Art. 51. — Orgonlzațllle de stat șl 

cooperatiste nu sardna de a asigura 
aprovizionarea șl servirea populației 
In ceio mal bune condiții, pe baza 
eardnHor ce le revin din planul da 
stat

în acest ccop, îndeplinesc următoa
rele atribuții principale :

a) studiază cererea de mărfuri, fao 
propuneri de plan șl răspund de rea
lizarea pianului aprobat ;

b) contractează cu furnizorii fon
dul de mărfuri necesar aprovizionă
rii populației șl realizării planului 
do desfacere ; urmăresc executarea 
întocmai a contractelor ;

c) asigură aprovizionarea perma
nentă a unităților comerciale cu în
tregul sortiment de mărfuri, potrivit 
profilului acestora sl cerințelor cum
părătorilor ;

d) recepționează cantitativ șl ca
litativ mărfurile livrata de furni
zori,; răspund față do cumpărători 
pantru calitatea produselor vîndute;

e) organizează procesul de vln
zare din unitățile come-clale, folo
sind metode și procedee proprii co
merțului modern. în vederea unei 
bune Bcrvlri a populației ;

f) organizează informarea cumpă
rătorilor prin diferite forme de re
clamă comercială asupra mărfurilor, 
puse fn vlnzare șl îndeosebi asupra 
sortimentelor noi ;

gj Iau măsuri pentru buna gospo
dărire a fondului de mărfuri, precum 
șl pentru depozitarea șl conservarea 
de produse In funcție de specificul 
acestora ; nalgură paza bunurilor și 
valorilor din patrimoniul lor ;

h) tau măsuri pentru respectarea 
regulilor de comerț și a normelor 
Igienlco-sanitare tn unitățile comer
ciale ;

1) tau măsuri pentru dezvoltarea 
sau modernizarea rețelei comerciale, 
urmăresc executarea la termen a 

. obiectivelor de Investiții și. reparații 
capțtale prevăzute In plani.; ;

j) iau măsuri pentra-folosirea' In-
■ "tenslvă a bazei • tehhlco-mâtcrJnle,

reducerea cheltuielilor de clrculnțio 
și creșterea eficienței economice a 
activității comerciale ;

k) organizează «șelecțloharea. pre
gătirea șl perfecționarea profesio
nală a personalului organizației șl 
promovarea acestuia ;

l) asigură personalului condiții co
respunzătoare de muncă ; răspund, 
conform legii, de aplicarea măsuri
lor de protecție a muncU" și paza 
contra incendiilor tn unitățile co- 
marcialo ; Art. os. — unr

m) rezolvă sesizările echipelor de Servlcli sint obli 
control obștesc și ale oamenilor 
munctl.

Art. 52. — întreprinderilor de pro
ducție, valorificare șl industriali
zare a legumelor șl fructelor le re
vin următoarele atribuții pe Ungă 
ceie prevăzute ta ari. 51 :

ă) «a ta măsuri ca unitățile co
merciale fie aprovizionate eu un 
sortiment complet de legume, fruc
te, cartofi șl struguri do rnarsă, care 
să fie vîndute către populație după 
ce nu fost sortate pe calități ;

b) să asigure lnsllozarea șl con
servarea in condiții corespunzătoare 
a stocurilor de produse necesare a- 
provizlonărli populației plnă la noua 
recoltă ; '

c) sA dezvolte continuu activita
tea de producție pentru valorificarea 
superioara șl lărgirea sortimentului 
produselor pe care le comerciali
zează ; să extindă preambnlarea le
gumelor șl fructelor ;

d) să ■ ta măsuri ca tn piețe' să 
funcționeze un număr suficient de 
unități stabile și mobile, bine apro-

■ vizionate, prin caro să se .asigure ■ 
aprovizionarea continuă a populației 
și, totodată, să se Influențeze favo
rabil nivelul prețurilor pe piața ță
rănească.

Art. 53. — întreprinderile produ
cătoare do bunuri de consum, pre
cum șl cooperativele de producție 
meșteșugărească vor lua măsuri’ să 
dezvolte o rețea-de magazine proprii 
I>entra desfacerea mărfurilor cu a- 
mănuntul către populația Ele. răs
pund de buna organizare a acestor 
unități, de dotarea lor corespunză
toare, de studierea șl cunoașterea 
cererii populației pentru Îmbunătă
țirea și diversificarea producției.

CAPITOLUL IV
Atribuțiile unităților de 

alimentație publica de stat 
și cooperatiste

Art. 51. — Alimentația publică în
deplinește In cadrul comerțului Inte
rior o importantă funcție sodal-eco- 
nomlcă, particîplnd activ ta aprovi
zionarea maselor largi ale populației, 
ta satisfacerea cerințelor de consum, 
la ridicarea nivelului de trai al aces
teia.

Art. 55. — Organizațiile de alimen
tație publică au sarcina să pună ta 
dispoziția consumatorilor sortimente 
culinare variate, de bună calitate. In 
condiții de Igienă, asigurin<j o servire 
ireproșabilă.

Art M. — Conducerile organiza
țiilor de alimentație publică vor lua 
măsuri pentru asigurarea rentabilită
ții fiecărei unități comerciale.

An. 57. — în vederea realizării 
sarcinilor ce le revin, organizațiile 
de alimentație publică ,uu următoa
rele atribuții, po-lingă cele prevă
zute ta ort. 51 :

a) organizează producția unul larg 
sortiment do preparate culinare, 
semlpreparnte de bucătărie, nroduse 
de cofetărie și patiserie :

b) iau măsuri pentru introducerea 
de noi rețete de fabricație. In concor
danță cu cerințele unei alimentații 
raționale ;

c) In vederea ușurării muncii da

pregătire a hranei In gospodărie. ■ 
satisfacerii în mal bune condiții a 
cerințeloi populației cu produse de 
bucătărie preparate și semlnrepara- 
te. Iau măsuri pentru organizarea șl 
dezvoltarea aprovizionării consuma
torilor Io domiciliu ;

d) asigură diversificarea unităților 
și extinderea rețelei de alimentație 
publică — restaurante, pensiuni, u- 
nltățl tacto-vegetariene, restauran
te eu autoservire, bucătării de 
bloc șl alte'asemenea :

• e) dezvolta rețeaua de tahoratoure 
șl iau măsuri pentru dotarea aces
tora șl a bucătăriilor cu Instalații șl 
utila]o modeme :

"■ 0 tau măsuri eficiente pentru în
treținerea ta condiții de perfectă cu
rățenie a sălilor de consumație, bu
cătăriilor șl celorlalte anexe, cxercl- 
tlnd fn acest scop un control perma
nent șl sistematic. i

ArL 58. — Pentru o asigura oame
nilor muncit, pensionarilor șl mem
brilor lor de familie preparate ciiîi- 
rfare de calitate sunerloarfi; In sor
timente variate sl ta prețuri accesi
bile. organizațiile de alimentație pu
blică sl cooperativele de consum or
ganizează. pe lingă întreprinderi șl 
Instituții, potrivit legii, eantlne- 
restaurant..

Cantlnele-reslaurant vor organiza 
rervlrc;! meniurilor șl ta domiciliul 
consumatorilor, pe bază de abona
ment sau comenzi prealabile, precum 
șl desfacerea de preparate și seml- 
preparaîe culinare.

CAPITOLUL V. 
Asigurarea serviciilor 

pentru mârfurile vîndute
Ari. 59. — Organizațiile comerciale 

nu obligația cn mărfurile vîndute 
populației să corespundă prescrip
țiilor tehnice de folosință și calitate, 
prevăzute In standardele de stat sau 
alte norme legale.

Art GO. — Pentru obiectele' de folo
sință îndelungată, organizațiile co
merciale garantează, potrivit legii, 

. buna funcționare, țlnlnd seama de 
scopul-pentru care au fost fabricata 
si puse In vlnzare. Garanția se acor
dă pe o anumită perioadă. în perioa
da'de garanție, repararea, Întreține
rea, reviziile; precum șl Înlocuirea 
pieselor necortspunzfiloare se asigură 
In mod gratuit. Garanția nu se dato
rează dacă defectul a fost produs din 
cauza nerespectăril de către cumpă
rător a regulilor de folosire sl de păs
trare a bunurilor.

Ministerul Comerțului Interior, Îm
preună cu celelalte ministere șl or
gane centrale de resort, stabilesc 
mărfurile care se vlnd In condițiile 
alineatului precedent, precum și ter
menele de garanție.

Art. 81. ■ — Organizațiile comerciale 
de stat șl cooperatiste asigură servirea 
populației prin vjnzareo mărfurilor 
șl prestarea serviciilor cu plata In 
rate; potrivit dispozițiilor legale.

Art, 62. — 'Personalul din comerț 
are datoria să dea cumpărătorului 
toate explicațiile necesare utilizării In 
bune condiții a produselor expuse 
spre vlnzare. să elibereze prospectele 
șl instrucțiunile de folosire, precum 
șl certificatele de garanție.

Art. 83. — Ministerele șl celelalte 
organe centrale șl locale de resort 
sint obligate să ta măsuri pentru 
executarea reparațiilor șl întreținerii 
bunurilor do consum de folosință În
delungată In perioada de garanție.

Pentru produsele de largă circulația 
- sau de valori mari — aparate d« ( 
r.radloș. televizoare. . autoturisme; 41 

întreprinderile ..producătoarevor.‘ ora 
ghniza unități proprii de reparații șl 
Întreținere.

De asemenea. Industria locală, coo
perația meșteșugărească și coopera
ția ue consum vor organiza o rețea 
largă de ateliere de reparații (fi.între
ținere a mărfurilor vîndute, care să 
satisfacă In condiții bune cerințele 
populației.

Unitățile prestatoare de servicii 
pot efectua, contra cost, lucrări de 
reparații șl după expirarea perioadei 
de garanție.

Art. M. - Unitățile

pentru aprovizionarea magazinelor cu 
mârfurile solicitate de cumpărători ;

b) neoferlrea mărfurilor disponibile 
In depozit, precum șl executarea cu 
inilrziere. față de dispozițiile organe
lor comerciale Ierarhic superioare, a 
comenzilor snu graficelor de aprovi
zionare a unităților do desfacere cu 
amănuntul ; •

c) condiționarea vlnzărli tin or măr
furi de cumpărarea altor mărfuri

d) măsurarea, eînlărlrca. numărarea 
mărfurilor de către vlnzător in , con-

’ diții care, să nu permită cumpărăto
rului să verifice exactitatea opera
țiunii ;

e) neellberarea de bonuri de vln
zare sou note do plată, dacă normele 
legale prevăd o asemenea obligație ;

0 omisiunea' Înregistrării gumelor 
rezultate din vlnzfirl. potrivit norme- . 
lor legale ;

g) primirea direct sau Indirect de 
bani sau uite foloase necuvenite. In 
valoare de plnă ta IOT lei de, către 
personalul organizațiilor și unităților 
socialiste comerciale sau prestatoare 
de servicii prevăzute In prezenta lege 
după ce a îndeplinit un act In virtu
tea funcției sale și ta care era obligat 
In temeiul acesteia ;

h) primirea, direct aau Indirect, de
bani sau alte foloase necuvenite de 
către membrii organizațiilor coope
ratiste sau al celorlalte organizații 
obștești. In legătură cu îndeplinirea 
obligațiilor de serviciu decurglnd din 

■prezenta lege'5 ' '
l) livrarea de către furnizori eau 

reeeptlonarea de către comisiile de 
primire și verificare n mărfurilor care 
nu corespund prescripțiilor tehnico de 
calitate prevăzute In standarde de 
stat, norme Interne, caiete do Mrclnl ;

j) primirea, expunerea sau punerea 
In vlnzare a unor mărfuri degradate, 
deformate, cu Impurități, cu vicii de 
execuție vizibile sau cu termenul de 
valabilitate depășit :

k) livrarea, preluarea sau punerea 
In vlnzare a mărfurilor care nu în
trunesc condițiile de ștantare. etiche
tare sau Imprimare a dalelor prevă
zute In standarde de stat, norme in
terne sau alte dispoziții legale, pentru 
flecare din mărfurile fn cauză :

T) vinzareo fără autorizație, pe 
străzi, fn piețe, fn parcuri sau In alte 
asemenea locuri., ori In localuri pu
blice. do bunuri cumpărate In scop 
de revlnzare. dacă săvlrslrea faptelor 
nu are caracter.de îndeletnicire :

m) vinzarea directă către populație 
de bunuri aduse sau primite din stră
inătate cu scopul vădit de a fl vln- 
duîe In țară, de către cel care le-a 
adus snu primit, precum ș! Interme
dierea unei astfel de vin zări, dacă 
vinzarea ori Intermedierea se face 
pentru "prima dată.

Art. 72. — Constituie contravenție 
si se sancționează cu amendă de 1a 
3®0 lei ta 2 000 lei servirea cu prefe
rință a unor cumpărători sau, consu
matori In condiții care afectează in
teresele celorlalți de. căi re personalul 
organizațiilor și unităților comercia
le socialiste ori de către membrii co
operativelor eau al altor organizații 
obștești in cadrul însărcinărilor do 
serviciu.

Art. 73. — Constituie -contravenția 
s! se sancționează cu amendă do la 
5OT lei la 3 COT lei cumpărarea de pro
duse alimentare șl industriale de că
tre cumpărătorii individuali direct 
de ta unllfițlle socialiste producă
toare sau din depozitele neexioro. din 
depozitele unităților soctaiLste co
merciale de orice fel sau din alte 

” locuri dorii din (tpațllle anume desti
nate vlnzărli mărfurilor către popu
lație prin unitățile socialiste tcomer- 

’ ' claie cu circuit dftwthls.” afară'de c.i- 3 
.zurlia prevăzute do art. 20. alhfeăr 
telc 3—3. . : ■ ’ i

Ari.’ 74.. — FopteJe prevăzute’ Ia 
articolele 71—73 conMJtule contraven
ție, dacă nu slnt săvlcșile In astfel de 
condiții tnc.il. jxitrivit leții penale, 
gfi fie conalderato Infracțiuni.

B. Infrac|iunl
Art. 73. — Constituie infracțiune 

de speculă prevăzută In art. 235. I1L a, 
b și c din Codul penal șl se. pedep
sește cu închisoare do ta 6 luni la 
S ani eăvlrșlreai uneia dintre urmă
toarele fapte :

a) cumpărarea în scop de rcvln- 
zare a produselor Industriale sau ă- 
grlcolo care, potrivit dispozițiilor le
gale. nu pol face obiectul comerțu
lui particular ;

b) cumpărarea de produse Indus
triale &au agricole In scop de prelu
crare In vederea revînzărlL dacă 
ceea ce ar rezulta din prelucrare nu 
poate face, potrivit dispozițiilor le
gale, • obiectul comerțului particular ;

c) exercitare.'! comerțului fără au
torizație, ca îndeletnicire,.

Ari. 70. — Constituie, de aseme
nea, Infracțiune de speculă șl ea 
pedepsește cu închisoare de ta 0 luni 
la 5 ani săvlrșlrea uneia dintre ur
mătoarele fapta :

a) vinzarea directă către potiu- 
lațle de bunuri aduse sau primite 
din străinătate cu scopul vădit do a 
fi vîndute In țară de către cel care 
le-a adus sau primit, precum șl In
termedierea unei astfel de vlnzărl. 
dacă vinzarea ori intermedierea se 
fac In mod-repetat ț

bj mijlocirea de tranzacții imobi
liare «au mobiliare, In scojxil obți
nerii do profituri.

Cu aceeași pedeapsă ee sancționea
ză sfivlrșirea următoarelor'tuple de 
către personalul organizațiilor șl 
unităților socialiste prevăzute In pre
zenta lege, ori do membrii cooperati
velor «au ai altor Organizații obștești, 
în cadrul însărcinărilor de serviciu :

a) Introducerea' Ilegală dc mărfuri
în scopul vlnzăril lor în unitățile co
merciale ; . ' ,

b) dosirea de mărfuri In vederea 
obținerii unor foloase necuvenlle.

Tentativa, la faptele prevăzuta In 
alineatul 2. lit a și b. se pedepsește.

Art 77. — Constituie , Infracțiune 
de înșelăciune la,măsurătoare prevă
zută in art. 29S din Codul penal și se 
pedepsește cu închisoare de la 3 luni 
la 3 ani • Înșelarea prin folosirea unul 
instrument.de măsurat Inexact ori 
prin folosirea frauduloasă a unul 

■ instrument de măsurat exact.
Tentativa ®o pedepsește.
Ari. 78. — Constituie infracțiune 

de Înșelăciune cu. privire la calita
tea mărfurilor prevăzută In art 2D7 
clin Codul penol și se pedepsește cu 
închisoare de ta 6 luni la 3 ani fal
sificarea ori substituirea de mărfuri 
eau orice alte produse, precum și ex- ■ 
punerea: spre vlnzare sau vinza
rea de asemenea bunuri, cunosclnd 
că sini falsificate ori Kuhțtltulto.

Dacă mărfurile sau produsele au 
devenit, prin falsificare sau substi
tuire, vătămătoare sănătății, sini 
aplicabile dispozițiile ari. 313 din 
Codul penal.

Tentativa j se pedepsește.
Ari. 79.' — Vinzarea produselor n- 

Hmentare și Industriale de către per
sonalul unităților socialiste, de că
tre membrii cooperativelor . sau ai 
altor organizații obștești in cadrul 
însărcinărilor do serviciu.' direct de 
la unitățile producătoare sau din de
pozitele acestora, din depozitele uni
tăților comerciale de orice fel sau 
In alte condiții deck prin unitățile 
comerciale cu circuit deschis din re
țeaua comercială cu amănuntul șl 

itHle anume destinate 
---- 1’..-. .2 . _ populație, 
: cazurile prevărute de 
I 3—5. constituie Infrac- 
pedeprește cu închisoare 
la 5 a ni.
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mineața « Telex.
9,53 Film seria! : „Doamna din 

Genova" (V).
8,45 De vorbă cu gospodinele.

“IO,co Telccnclctoperlla.
10.45 Biblioteca pentru top : Co®- 

îache Negruzzl: Prezintă p-oț, 
dr. Al. l'tru : , „Alexandru
Lăpușncanul — dramatizare 
de Leonida Teodorescu.
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31.00 Film eertal : „Invadatorii”
Sl.SO EmLtlune de divertisment : 

„Ce faceți a.itâ-seart 1 
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..Junii SIMuluf al .sindicatu
lui Uzinei de piesa auto din 
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17.00 Reportaj bucureșlcan.
1”,Î3 Pagini muzicale de mare 

popularitate. Concertul pen
tru vioară șl orchestra tn Ml ” 

■ minor de Mendelssohn Bar- 
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Narcotici, acompantală de 
Orchestra simfonică a Radlo- 
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. 17,40 Agenda.'
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noza. Cu : B. Mora. W. Bros. 
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BACĂU

• Viața de famine s COSMds ■ 
. 15,30; 10: 30,15.

C_ nes, r-w a®, • VHImnl războinic : FLOREAS-
H H ® BBD O ca ~ ,S-M:

• Mlhall Stroțjoff s VTTAN — 15.39; 
Ia: M,i3.

B a O floare șl doi grldlnarl i 
MUNCA — 10; 15,»; 19.
• Mirii anulai II s RAHOVA 
1W: 18; oua.
a «Cea ' ' 
TORUL — 15.»; W;
• Tîclc.» Tick™ lick™ : PROGRE
SUL - 18: 18; 33.
s ArUcoInl* 439 t FLACARA isjj; io.

10 000 de tineri 
500 ha de pădure

La Molneștl. Tg. Ocna. Comu- 
ncîU. Oltuz si In aile opt locali
tăți din județul Bacău au fos 
deschise șantiere ale tineretului
pentru Împăduriri. Aproape 10 000 
de tineri din școli. întreprinderi șl 
Instituții, de în orașe șl sate lu
crează In aceste zile sub îndru
marea ocoalelor silvice ta scosul 
pulețUor din pepiniere, transportul 
și plantarea acestora. Tineretul 
băcfioan a hotărît pă Împădurească 
In această” primăvară mai mult dg 
EOT ha pe văile Tazîăului. OttrfiU- 
lui și Zeletlnulul. ' r
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IU); ia: isja.
a Olesln : ARTA — 13,33: UD; 30.18. 
a Steaua Sudului : BUCUREȘTI — 
«,43; 11; 13.»; 15: 18.»; 31. FAVO
RIT — 0,13; 11.»; 13,43: IS; 13.15; 
»-». MELODIA — S; 11,13; I3.-J; 
IS; 18,»; M.45, MODERN — 0; 11,15; 
13,»: 10; 18,15; »,».
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GIULESri — 15,»; 18; M.15.
a Micul scaidMor : FESTIVAL — 
” “ 18.43; M,

IX»; ÎS; 
8: 11,15:

a Program de desena animale SL>, 
pentru copil DOINA — 10. “
a Decolarea s DOINA — 11 .S3; 
13.45: 18; 18.15; »ja.
a Love Story i VICTORIA — 8,43;
11: 13.15; 15,45; 15,15; ».«.
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ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
13,»: 17,43; ». TIMPURI NOI" — 
8—li» In continuare.
a Program de filme documentare s 
TIMPURI NOI — M.13.
a Tudor (arabele serii) — 10; 13, 
Speranța — tc.M. Duminica la otra 
S — 10,45, Cel 13 — 31 : CINEMA- 
Ț»2A(,(sala Union),','r ,,.Pj ( ,
a Fuga s BUZEȘTI — 15»; W.
a Locotenentul llnllltt : GlirviTA 
—• 0: 11,13; 13.35: 15: ib,13; .
VOLGA — G: 11,15; 1330; 15.45: 15; 
33.15.
a Alunei J-am condamnat pe toți 
ia moarte î LAROMET — 15,»; 
17,»; 13,33.

S Osceola t BUCEGI — 15.43; 18;
.15,. MIORIȚA — s; 11,15; 15,33;

u.43: ie; m.io.
a Războiul subteran ; CRINGARI 
- 13.S3: SS: -'3,15.
a Aventuri In Ontario s LIRA — 
13.»; i 6;. 33,15, POPULAR - 1SJO; 
13;»,15.
a D.D. ta munte șl Ia mare : FE
RENTARI — 15,35; 17,45; M, MO- 
SILOR - 18JO; 17,43; ».
a Vagabondul; UNIREA — 13.»;

a Pe poteca rie|Arniurl:cl Iubiri ; 
DRUMUL SĂRII '
a Trenul : PACEA — 15.» 
ta.'ia.

Cea mal frumoasl aolle : vn- . M]3

Trandafirii 
de la Dunăre

CAPITOLUL VII
Aplicarea sancțiunilor 

șl a altor masuri prevăzute 
în prezenta lege

A. Dispoziții cn privire
la contravenții

Art. 80. — în cazul contravenții
lor prevăzuta In prezenta lege, lu
crurile cure nu servil Tn, săvfrșlrea 
contravenției, dacă, sint ale contra
venientului. precum și lucrurile ,do- 
bindito prin săvlrșirea contravenției, 
dacă nu sint restituite per-oanel vă
tămate. sint supuse confiscării.

Art 81. — Contravențiile prevăzu
te tn prezenta lege ®e constată de 
primari, precum șl de către ofițerii 
sau subofițerii de miliție. . .

Contravențiile prevăzute la ari.. 71 
lit. a—h șl art. 72 re constată șl de 
către Inspectorii comerciali de stat, 
de către organele do control sau In- 
Bpecție ale organizațiilor de Stat ori 
cooperatiste, potrivit legii lor de or
ganizare. precum șl de împuternici
ți! organizațiilor cooperatiste sau 
obștești, potrivit art. 16 din Legea 
nr. 32flf>08 privind stabilirea șl 
sancționarea contravențiilor.

Inspectorii comerciali de stat con
stată. de asemenea, contravențiile 
prevăzute ta nrt 71 lit 1 și rirt 73.

Art. 82. — Dispozițiile Legii nr. 
32Î18OT privind stabilirea șl sancțio
narea contravențiilor sa aplică și 
contravențiilor prevăzute ta ort. 71— 
73 In măsura In rare prin prezenta 
lege nu tse dispune altfel.

în cazul contravențiilor prevăzute 
ta prezenta lege pllngerea se solu
ționează do .Judecătoria In a cărei 
rază teritorială a fost ©ăvlrșită con- 
travcnlln.

Art. 83. — în cazurile ta care e- 
chlpeld de control obștesc. In exer
citarea atribuțiilor lor, apreciază că 
faptele constatele constituie contra
venții sau Infracțiuni, vor sesiza or
ganele competente să constata șl să 
aplice sancțiuni contravenționale sau 
organele de urmărire penală : dacă 
co consideră că faptele eonsialate 
constituie abateri dtaclpHnaro sau 
stat tfo competenta comisiei de ju
decată, sesizează conducerea organi
zației socialiste pentru a lua măsuri 
corespunzătoare.

B. Dispoziții ca privire
Ia Infracțiuni

Art. 6-1. — Persoanele care comit 
Infracțiunile prevăzuta do prezenta 
lege vor fi Judecate, dnd este cazul, 
ta fala colectivelor de muncă din 
care fac parte sau a colectivităților 
care au avut de suferit ta urma ac
țiunilor lor ilicita.

în aceleași condiții vor E judecați 
șl InsiIgotorlL complicii, tăinuitoril 
șl favorizatorii. ■ ,

Art 85. —, Bunurile caro au făcut 
obiectul Infracțiunilor prevăzute In 
prezenta lege sint supuse confiscării, 
In condițiile prevăzute de art 118 din 
Codul penal.

Tn cazul în care aceste bunuri au 
fost înstrăinate cu orice titlu, ele vor 
fi confiscate de la doblndltor, dacă 
acesta n fost‘de rea eredințâ.

Art 86. — Persoanele condamnate 
pentru Infracțiunile prevăzute do 
prezenta lege nu pot fi gestionari, 
apl!dndu-se In mod corespunzător 
dispozițiile ort. 4 și 5 din Legea 
nr. le/UMT privind angajarea gestio
narilor, constituirea de garanții șl 
răspunderea In legătură cu gestio- 

. narea : iyjnurLlor organizațlllqn.șo^n- , 
liste.’De asemenea, aceste' pițrsoarte" 
nu pot oirapa'funcții da coniîdloa# 
nanctar.

■în cazul Infracțiunilor săvlrșlta de 
• către personalul organizațiilor socia
liste ori do membrii ctwjwrnTlvelor 
sau al altor organizații obștești In 
cadrul Însărcinărilor. de serviciu, cel 
condamnați nu vor putea’ Îndeplini 
timp de 3 ani de la executarea pe
depsei, In aceeași unitate șau in alte 
unități, funcția tn rare erau înca
drați la data șăvlrșlrii Infracțiunii, In 
măsura In care.nu li so aplică pre
vederile alineatului precedent

CAPITOLUL VIII
Dispozifil finale

Art 6'7. — Ministerele șl celelalte 
organe centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare, precum șl 
organizațiile ce le stat subordonate 
vor lua măsuri de a asigura ta; toate 
unitățile comerciale condiții corespun
zătoare pentru primirea și soluționa
rea sesizărilor șl propunerilor făcuta 
de către consumatori.

Conducerile organizațiilor șl unită
ților comerciale au obligația să ta 
măsurile necesare pentru înlăturarea 
lipsurilor semnalate, rezolvarea ur
gentă a reclamărilor Întemeiate, pu
nerea In aplicare a propunerilor ju
dicioase alo cumpărătorilor șl sanc
ționarea celor vlnovațj de nerespec- 
tarea dispozițiilor legale.’ '

Art. E8. — Ministerele șl celelalte 
organe .centrale ale administrației de ■ 
stat, consiliile populare șl comitetele 
lor executive vor asigura, in Cadrul 
atribuțiilor ce le revin, controlul adu
cerii La îndeplinire a prevederilor 
prezentei legi. ■ ' ; ■

Art; 89. — Prevederile , prezente! 
legi se aplică ,și organizațiilor obștești 
altele docil cele cooperatiste, care au 
formal expres obiect de reglementare 
ta cuprinsul legii. In măsura Ih caro 
desfășoară o activitate de comerț.

Ari. 00. — Organele de control ob
ștesc vor urmări, potrivit legii, înde
plinirea obligațiilor co revin condu
cerilor șl personalului organizațiilor 
șl unităților comerciale ta legătură 
cu condițiile de producție, transport 
șl desfacere ale produselor. In scopul 
satisfacerii cit mal depline a cerințe
lor populațl'eL

ArL 01. — Prin organizații comer-

alte

Orașul Calafat este renumit pan
ini frumusețea parcurilor, grădini
lor și spațiilor’verzL în această 
primăvară aid se vor planta drca 
tffl COT fire de trondnfîrL in vede
rea Înfrumusețării In continuare a 
orașului. edilii au înființat o pe
pinieră de arbori sl arbuști orna
mentali. unde se vor produce zeci 
de mii de puteți de arțar, castan, 
iei. ficus șl altele, care vor aduce 
un plus de farmec orașului de la 
Dunăre.

Un nou ansamblu 
d^locuinfe

a Filarmonica de stat 
Ur.ev.-.i* (la Ateneul Roman)" 
Concert simfonic. Dirijor : Tony 
Aubin (Franța). Solistă : soprana 
Emilia Petrescu — 53.
a Opera Română : Travlnta —

a Teatrul de operetă : My fair 
Lady — 18,35.

Teatrul National „I, L. Cara- 
__ le“ (sala Comedia) : O scrisoa
re pierdută — aa, (aa>a Studio) : 
Părinții teribili — ».
a Teatrul de Comedie : Interesul 
general — S).

Farmecul țluuturlior sălbaticei rtVUCV,i Sl^llrh,“
XHATIREA INTRE POPOAUH _ dra f!;? btI- Schitu MăgU-reanu) : O scrisoare pierduta — 13; 

Play Strindberg — M; (sala din str. 
Alex. Snhla)-: Spectacol de poezie șl murlcA — to.
a Teatrul Mic : Vicleniile Iul Sca- pln — 10.».
a Teatrul ,.C. L Nottara" (sala' 
Masheru)..Omul eare_ — 19,»;. 
(aala Srțidlo) : Gaițele — »3.' 
a Teatrul GltilcșU : ...Escu — pre- 
mleră— 19,îș. . . j
a Teatrul ,jon Creangă” : Oriei sJptăratni tn balcon — ej», Mectra 

, - îs.». •
a Teatrul „Țăndărică” (siila din 
fi'.r. Academici) : ’rigrlșorul Petre 
- 17.
a Studioul LA.T.C. „L L. Cara- 
Biate“ : Slnzlana șl Pepelea — sa. 
a Teatrul evreiesc de stat : Ua- 
rașeum, "75 — ie,».
a Teatrul de revista șl comedie 
„Ion Vasllescu" ; Intr-un ceas 
bun 1 — tojo.
a Teatral satlrtc-muzlcal „C. Tâ- 
nase” (sala Savoy) : Blmblrieâ — 
19.»; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Și femeilo Joacă (oihal — 

' 18,»., ■
a Ansamblul nrtlsllc „Rapsodia 
Romană" : Legendă șl .dor — is,», 
a Circul Globus : Planetele rid ®ub cupola — 15; 19,35.

JLa Sib|u - a . Început construcția 
unui noii "'ansamblu de locuințe 
„Hipodrom IJÎ". care va Însuma In 
final peste 3 000 de apartamente. 
Noul ansamblu se distinge prin 
originalitatea soluțiilor arhitecto
nice, diapunlntl, intre altele. de 
blocuri cu cite 10 etaje, caro vor 
încadra un mare și modern bu
levard, „Mlhal Viteazu". Acest nou 
bulevard va crea o legătură direc
tă cu centrul orașului. O dată cu 
Încheierea lucrărilor acestui an
samblu va fl, practic, finalizat pro
iectul celui mal mare cartier de 
locuințe ai Sibiului : „Hipodrom0.

- 13,»: .17,45; 50.
■ ■ s

f

PRAHOVA

.—jliîc prestatoare de 
gate să excciita lu

crări de reparații. întreținere și re
vizii periodice ale mărfurilor vîndute, 
la timp șl de. bună calitate. în activi
tatea lor. aceste uni lăți vor ține sea
ma de cererile, reclarriațllle. sesiză
rile' șl propunerile oamenilor muncii, 
In vederea îmbunătățirii continue a 
lucrărilor efectuate.

Ari. S3. — în activitatea unităților 
prestatoare de servicii pentru măr
furile vîndute se va urmări, conco
mitent cu satisfacerea optimă a ce
rințelor populației, creșterea eficien
ței economice a acestei activități.

Art. 60. — întreprinderile producă
toare do bunuri de folosință tadelun- 
gnlă sint obligate să asigure produc
ția pieselor de schimb necesare re
parării și întreținerii acestor bunuri 
pe toată durata lor de folosință.

Piesele de schimb necesare pentru 
bunurile provenite din Import se vor 
asigura de către Ministerul Comerțu
lui Interior.

Art, 67. — Mlnlsierele, celelalte or
gane centrale ale administrației de 
stat, comitetele executive olc "consi
liilor populare, cooperația meșteșugă
rească șl cooperația de consum vor 
lua măsuri pentru saliJKafrerea cti 
mal completă a cerințelor populației 
in domeniul -praslărllor de servicii 
pentru mărfurile vîndute, prin diver
sificarea lucrărilor, organizarea, da 
unități sjwclallzaie, fixe șl mpbUe,' 

.lărgirea și modernizarea rețelei, atlt 
in localitățile urbane, dt șl In cele 
rurale.

Art 03. — Ministerele, celelalte or
gane centrale șl comitatele executive 
ale consiliilor populare trebuie să 
dea o atenție deosebită pregătirii ca
drelor tehnice, ’ să la măsuri ta ve
derea asigurării necesarului de cadre 
al unităților care prestează servi
cii populației pentru mărfurile vin- 
dute.

Art.,’69. (j— Controlul activității de 
prestări da servicii pentru mărfurile 
vîndute se efectuează de ministere, 
celelalte organe centrale s! de comi
tetele executive alo consiliilor popu
lare. prin unitățile In subordine.

CAPITOLUL VI
Răspunderile și sancțiunile 
pentru încâlcarea normelor 

privind activitatea 
de comerț interior

Ari. 70. — încălcarea îndatoririlor 
prevăzute In prezenta lege poate a- 
irnge răspunderea disciplinară, ma
terială, civilă, contravențională sau 
penală, după caz.

Sancțiunile disciplinare pentru În
călcarea normelor privind activitatea 
de comerț Interior de către persona
lul organizațiilor socialiste sau de că
tre membrii cooperatori sau al altor 
organizații obștești stat cele prevă
zute de lege șl ®o aplică potrivit pre
vederilor din regulamenlele de or
dine Interioară șl statute., t )

A. Contravenții
Ari. 71. — Constituie contravenție 

și se sancționează cu amendă de la 
23fl lei la 1 300 lei :

a) omisiunea de a emite comenzi

-ROMANIA FILM prezintă sâptâmîna viitoare pe 
Fernandel într-una din cele mal bune creații ale 
sale :

■ii

Brigăzi științifice 
sanitare

Din inițiativa comisiei pentru 
difuzarea Silinței șl culturii din?- 
cadrul comitetului județean ; de. 
cultură și educație socialistă, in 
județ au fost înființate șapte bri
găzi ■științifice sanitare, alcătuite 
din medici specialiști, pediatri. In
terniști, olwietrideni. glnecoJogL 
Pe lingă faptul că aceste brigăzii'se 
deplasează In comune șl sate., unde 
prezintă expuneri pe teme de edu
cație sanitară șl Igienă. Însoțite de 
material ilustrativ, membrii aces
tora efectuează, la fața loculuL 
consultații de specialitate, scutind 
astfel de doptasări spre policlinici 
un mare număr de cetățeni.

numai din spatiile anume 
vlnzărli mărfurilor către 
in afară de;
art. 20. alini 
țluno și se [| 
de ta 6 luni

lor populații
ArL 01. — $ 

etale. In sensul prezentei legi, se în
țeleg întreprinderile, trusturile ș‘ " 
asemenea organizații de suit, ci 
ratiste sau obștești care au ca obiect 
de bază activitatea de comerț șl au 
personalitate juridică.

Prin unități comerciale, ta sensul 
prezentei legi, se Înțeleg magazinele, 
restaurantele, cantinete-restaurant, 
chioșcurile, ionelele mobile și altele 
asemenea, ale organizațiilor comer
ciale ori producătoare, de stat șl coo
peratiste. ale celorlalte organizații 
obștești sau ale ailor persoane juri
dice, precum șl ale persoanelor fizice 
autorizata să exercite comerț șl care 
desfac produsele direct populației.

Art. 02. — Prezenta lege intră In 
vigoare In termen de 30 de zile de 
ta publicare. Pe aceeași dată se abro
gă Decretul nr. 5®3 din 8 septembrie 
1032 pentru reglementarea exercitării 
comerțului particular șl combaterea 
speculei ; Hotăriren Consiliului de 
Miniștri nr. 1 037 din 12 august 1057 
privind lista produselor agricole și 
industriale ce nu pol forma obiectul 
comerțului particular ; Decretul nr. 
377 din 22 noiembrie 1071 privind 
unele măsuri referitoare ta vinzarea 
către cumpărătorii Individuali a pro
duselor alimentare șl Industriale ; 
art 1. III. c. art. 2. lit a. c șl e, art. 
3, lit d. t: șl art 5. Iii. c. din Holfirirea 
Consiliului de Miniștri nr. 2 M3 din 
31 decembrie 1939 privind stabilirea 
®l sancționarea contravențiilor ta re
gulile generale de comerț, precum șl 
orice alte dispoziții contrare prezen
tei legL

Muzeu etnografic
Datorită Interesului manifestat 

de localnici pentru trecutul comu
nei lor, ta Dițeșt* (Prahova) s-a 
deschis tin muzeu etnografic I în 
care sint expuse peste 40'0 de obiec
te care au aparținut, de-a lungul 
anilor, locuitorilor acestei așezări. 
La muzeul etnografic de la DlțeștL 
căruia i g-a dat sugestiv numele 
de ..Comoara satului", s-au orga
nizat vizite ale elevilor șl profeso
rilor din alte comune ale Județului. 
Exponatele prezintă nu numai un 
interes documentar. Istoric, c:| țjl 
unul artistic, relevlnd originalita
tea creației populare pi aceste 
meleaguri.

SATUMARE

Centru 
de sănătate

I '

Un film de Henri Colpl. Cîntc Georges Brossens

în cartierul ^Sorne;* din munici
piul Șalu Mare a Începui construc
ția unui mare și modem spital ju
dețean cuplat cu o pollcllnfcă. 
Noul spital va avea 700 do paturi 
și va funcționa cu secții de chi
rurgie, obstctrică-HlneeologJe, pe
diatric. interne. La. rlndul șlii, 
policlinica va dispune de cabinete 
de' spscialllate, farmade. labora
tor ele. Constructorii s-au anga
jat s.â termine Impunătorul edificiu 
înainte-de termen.

caracter.de
instrument.de
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Bi ExecutIV

Vineri dimineața a șotii In Capitală 
o delegație a Partidului Comunist Pe
ruan, formata din tovarăși* Runl A- 
epsta SalM, secretar general adjunct 
al P.C. Peruan, ti Mario Ugarte Hur
tado, membru al Comisiei -Politice șl 
al Secretariatului C.C. al P.C. Peruan 
care, la Invitația Comitetului Central 
el Partidului Comunist Român, va 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

*
Vinari după-amlazl tovarășii Paul 

Niculascu-Mizll, membru al Comite
tului Executiv, ni Prezidiului Perma
nent, secretar nJ C.C. al P.C.R.'. Miron 

, ConstanUnescu, membru supleant al 
Cofnltetiilul ' Executiv ol C.C. a! 
P.C.R.,-ti Ghlzela Vass. saf.de secție 
la C.C, al P.C.R., s-au inllinlț cu de
legația P.C. Peruan, formată din to
varășii Râul Acosta Saias, .secretar 
general adjunct al Partidului Comu
nist Peruan, ,ti Mario Ugarte Hurta
do, membra ol Comisiei Politice șl al 
Secretariatului C.C. aJ P.C. Peruan, 
care face o vizita In țara noastră.

tn cadrul discuției care a avut Ioc 
eu aceât prilej s-n efectuat o infer-

l

Sosirea unei delegații 
a Partidului Comunist Peruan 

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
La soșire. pe aeroportul Otopanl, 

oaspeții au fost întlm'plhaț! de tova
răși Paul Niculeacu-AIizil. membra 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, «ccrctar aJ C. C. - al 
F.C.R. Miron Constan li neseu, mem
bru supleant ol Comitetului Executiv 
al C.C. a! P.CJL. Ghlzela Vass. mem
bra al'C.C. al P.CJL. de activLșll de. 
partid

(Agerpres)
partid

♦

mare reciprocă asupra activității ti 
principalelor preocupări ale celor 
două jMirtido." precum și un schimb 
de păreri in legătură cu unele pro
bieme aie situației internaționale ac
tuale, ale mișcării comuniste ti mun- 
dtorești Internaționale.

Ambele părți au exprimat bocfirl- 
rea de a lărgi relațiile de ■to’iitart- 
tate’IntcmațlonalisiA intre cele două 
partide In Interesul întăriri! prieteniei 
Intre popoarele român șl peruan, al 
unității forțelor antiimperialisle. al 
cauzei eodallsmulu! gl' păcii.

InHlnlrea ș! discuțiile s-au desfășu
rat Intr-o aimosferâ caldă, tovfiră- 
șească. < - .

Primire la C.C, al P.C. R.
’ Tovarășul Cornel Burtică, secretar ........
al QC ,ol P.C.K., a primit vineri 1„ ____ ____ _

. după-nmlnză grupul do redactori ai a Românie!".
ziarelor do tineret dl-i țări socialiste, Xa Intllnlre, care s-a desfășurat în. 
al presei de tinerel dlntr-o serie de ■ ■ ................ • ■ ’
țări europene, care nu efectuat o vl- 

da studiu șl documentare Sn (ora 
i^jasiră, .cu prilejul semicentenarului

Uniunii Tineretului Comunist, pre-
cum și pe reprezentanții organizațiilor 
de tinerel din țările sodallste care au 
luat parte la lucrările sesiunii șllțn-

— ---- - • • 1 **
țlfice Jubiliare pe tema' „Locul ti. ro
lul llnsreiulul In viața soelaJ-poJlllcâ

tr-o atmosferă .caldă, prietenească, au 
luat parte tovarășul Marțian Dan, 
membru supleant ni C.C al P.C.R., 
prim-gecretar al C.C. ol U.TC., mi
nistru pentru problemele tinerelului, 
și tovarășul ‘VasUe Nlcolciolu. secre
tar el C.C ni U.T.C.

Semnarea planului de colaborare culturală și științifică 
între Republica Sucialistă România și Republica 

Populară Mongolă pe anii 1972-1373
semnat da Nlootae Ecobescu, .ad
junct. al ministrului afacerilor ex
terne, Iar din partea mongolă do 
DanidlnnerenghLJn Bataa, ambasa
dorul R. P. Mongole la BucurctiL 

Lâ semnare au fort de față fon 
Jîntța. vicepreședinte al Consiliului 
C'.dWrl! șl Educație! Socialista; func- 
țlbuari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externa, precum ti mem
bri ai celor ^oufi delegații.

(Agerprea)

la Ministerul Afacerilor Externe 
« avut Ioc, vineri ia amiază, sem-

rală
Sori aii’
Populară Mongolă pe

, Planul prevede, Intre altele, vt-, 
■rite red prore ale unor sperinlltid 

din domeniile învățămlniului. tiinQ- 
tâțll, artei șl culturii, schimburi de 
exporijh. de materiale documentare.

Din partea română, planai a, fost

narea planului da colaborare cul'.u- 
șl ștîlnîJEcS între Republica

allsti România și Republica
' * " " ! an!!. 1972-1073.

Vineri, 17 martie, a avut Ioc îa- 
dința Comitetului Executiv al Conșț- 
llulul Central al Uniunii Generale ■ a 
Sindicalelor din România. Au parii- dențiat rezultatele bune obținute de 
dpat, |n cnUtale ele Invitați, pre- întreprinderile fruntașe pa țara ți po
șs-dlnțl al comitetelor uniunilor sin- ramuri do activitate, prcdzlr.d. In a-
dicule de ramură, președinți (al con- teiainnl ilmn. măsnrnW ce urmează a fi 
slllllor județene ale sindicatelor, ac
tiviști al sindicatelor. Lucrările «e- 
dînțeî Comitetului Executiv au fost 
conduse de tovarășul Virali Trei'in. ' 
președintele Consiliului Central ai 
U.G.S.R.

. Comitetul Executiv al Consiliului 
Central aj U.G.S.R. a analizat princi
palele concluzii ce' se desprind din 
dczbaio'rilo care nu avut loc recent 
In emirul adunărilor generale ale oa
menilor mttndi din Întreprinderi. ■ 
centrate îndusslriclo ti unitățile osiml- 
late acestora. Au fost stabilita mă
suri concrete cu privire la acțiunile 
pe care trebuie să le întreprindă co
mitetele uniunilor sindicalo pe ramu
ră. împreună cu mlntetarele. pentru 
a asigura înfăptuirea operativa a 
propunerilor făcute de oamenii mun
cii in cadraj adunărilor generale.

Comitelui Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R, a analizat, de

asemenea, modul în către s-n desfășu
rat Întrecerea Intre colectivele dc 
oainenl al murid! in anul 1071. a evi-

Ir.treprinderile fruntașe pa țara ți no

cetajl timp, măsurile ce urmează ă fi 
luate -de sindicate pentru perfectic^ 
narea întrecerii in vederea Îndepli
niri! șl depășirii sarcinilor de olan 
șl o angajamentelor, asumate de co
lectivele de oameni oi muncii In anul 
1072.

Comitetul Executiv al Conslllutul 
Central ol U.G.S.R. a examinat ti 
aprobat concluziile brigăzi! Conslllu- 
iiii Central.ol U.G.S.R...care a ana
lizat stilul .ti metodele de muncă fo- 
loâl’.e dc organele s! organizațiile 
sindicale din județul Prahova n«h- 
tra mobilizarea oamenilor munci! in 
vederea realizării Înainte de termen 
a sarcinilor prevăzute In domeniul 
activității economice, sociale șl cul- 
turai'-cdu.catlve.

în încheiere. Comitetul Executiv ai 
Consllluliji Central al U.G.S.R. a re
zolvat unele probleme curente a!e ac
tivității organelor și organizațiilor 
sindicale.

Stabilirea relațiilor diplomatice 
intre Republica Socialistă România 

și Republica Botswana
în dorința unei mal bune cunoașteri 

reciproce șl a dezvoltării relațiilor do 
colaborare dintre Republica Socialis
ts România și. Republica Botswana,

în dorința unei mal bune cunoașteri guvernele celor două țări au hotfirit 
reciproce "ti a dezvoltarii relațtQor do să stabilească reiațli 

rang de ambasadă.
dlplonsațlod la

■ (Agcrpre®)

Cu prilejul celei de-a 51-a aniver
sări a Armata! Populare Mongole, ge
neralul de armată Ion lonlță. mlnis- 
irtil < torțoior armate ale Republicii 
Socialiste .Rpmiktia. a triniis o tele
gramă de felicitare generalului de 
armală Ba'.lrt Dorj. ministrul apără
rii Republicii Populare Mongole. ■

’ ' ' ”*
La Școala de ofițeri acilvl de 

tancuri șî auto ..Mlhal .Viteazul’’ a a- 
vut Ioc b adunare consacrată ceiel 
do-a 3i-a aniversări a Armatei Popu
lare Mopgolc. Cu acest prilej, tova
rășul DamdinneronHhlIn Batea, am
basadorul R. t*. Mongole in . țara 
twatită. a vorbit despre semnificația 
evenimentului aniversat Partlcipan- 
•!i la adunare au vizitat apoi o foto- 
expozițle-cu aspecte din viața ti ac
tivitatea militarilor mongoli ?I nu vi
zionat un film artistic.

*
în perioada 13—17 martie; o delega

ția de specialiști al Comitetului sue
dez pentru dezvoltare tehnică (S.T.U.) 
a făcui o vizită in tara noaalrâ. la 
Invitația Consiliului Național pentru 
Știință șl Tehnologie. Specialiștii sue
dezi au fast primiți de prowdintale 
Consulului Național penteu Știință ti 
Tehnologie. Ing. Gheorghe Cioară, au 
vizitai institute de .cercetare din di
verse domenii sL au examinat. îm
preună cu speclaîltili Con.%itiulu! Na
țional pentru Știință ti Tehnologie, 
posibilitățile dezvoltării cooperării 
științifice sl tehnologice româno-sue- 
deza.

P. C. ITALIAN

Luigi Longo ales președinte al partidului 
Enrico Berlinguer — secretar general

MILANO 17. — Corespondenta! 
Agerpres, N. Pulcea, transmite : în- 
tr-o atmosferă de deosebită Însufle
țire, de puternică mobilizare politică 
și de unitate a rindurllor sale — și-a 
Încheiat vineri lucrările cel de-al 
XiH-lea Congres al Partidului Comu
nist Italian. Ședința de inchldere a 
constituit o pregnantă Încununare a 
lucrărilor, desfășurata pe parcursul a 
cinci zile, și care au vădit Încă o dală 
rolul,proeminent al P.CJL ca forță de 
bază a vieții politica ita-UcrK?. Ir.trfa- 
ga responMbiiJtatg cu care abordează 
problemele fundamentale ale dezvol
tări! națiunii, autoritatea puterii 
exercitate in riadul maselor munci
toare. a! forțelor democratice ti pro
gresiste .ale țării.

Vineri dimineața a fost prezentat 
raportul Comisiei de validare, după 
care Ugo PcechioUL membru a! Di
recțiunii, a citit raportul comlalcl 
care a studiat propuneri de modifi
cări’ ia Statutul partidului.

Modificările propuse au fost adop
tate in unanimitate de către con
gres. Cu putertece aplauze a fost aa-

Delegații la congres au al« noul 
Comitet Central al Partidului Co- ' 
monist Italian alcătuit din IM de 
membri (cu 16 mai mulțl declt ln 
vechiul C.C.). precum șl Cornlsin 
Centrală de Control, formată din 52 
de membri. Din noul C.C. al P.C.I. 
fac parte șl doi conducători al forte! 
„Mișcări a Socialiștilor Autonomi®.

Comitetul Central șl Comisia Cen
trală de Control. întrunite Imediat, eu 
ales cu puternice aclamații pe LuigI 
Longo ea președinte ol Partidului Co-

în cuvintul aâu de încheiere.. Enrico 
Berllnguer a făcut unele-considerații 
asupra problemelor Internaționala 
actuale, subliniind că In cadrai ce
lui de-al XllI-lea Congres al lor, co
muniștii Italieni au reconfirmat, pe 
deplin, angajamentul lor Internațio
nalist șl autonomia lor, manlfestlnd 

nouă atenție față de problemele 
pene. P.C.I., a spui Berllnguer, 

Ta sâ contribuie activ 
fine cit mal curind Con-

lutată propunerea ca viitorul C.C. ti 
Comisia Centrală de Control (C.C.C.) 
să dispună da împuternicirea statu
tară de a alege un președinte al par
tidului — rar», tn același timp, să 
tacă parte dJn Direcțiunea P.C.I. — șl 
organele sate executive.

Partldpanțil la congres au salutat 
cu vii aplauze apariția la trtbunâ a 
lui Enrico Berllnguer, care n rostit 
cuvintul de Încheiere a lucrărilor 
congresului.

S-a dat apoi citire rezoluției, pro
pusă aprobări! congresului de cflîre 
Comisia politică. Delegații și-au ex
primă t ederiunea față de concluziile 
expuse.

După ce a fost declarată Închiderea 
ședinței publice, delegații la congres 
au trecut la alegerea organelor con
ducătoare. Minute întregi a fost acla
mat tovarășul Luigi Longo. S-a scan
dat îndelung Gramtid-Togliatfi-Lon- 
go-Berllnguer. întreaga asistență a 
intonat cunoscutul clntec revoluționar 
Italian „Bandiera rossa” șl „Intema- 
țk>nala“.*

înte-e 14—17 marile a.c. n-au desfă
șurat la București lucrările cele! dc-a 
treia ©osluni a Comisiei mixte rmnâ- 
no-turce ,dc colaborare in domeniul 
turismului. La lucrări a luat parte o 
delegație condusă de Clement Gnvri- 
lescu, director general tn Mintetorul 
Turismului al Rapublidl Socialisto 
România, și o delegație turcă, con
dusă ele Cengiz Al tu g., director ge
neral tn Ministerul Turismului șl In
formațiilor din Turda. tn încheierea 
lucrărilor a foat semnat un protocol 
în care stabilite direcțiile de dez
voltare în continuare a colaborării ro- 
măno-turco In domeniul IurismuiuL

*

■*

st pe Enrico Bcrlln- 
i de secretar, general

muntst Italian i 
guer In funcția 
al partidului.

C.C. al P.C.L șl Comisia Centrală 
de Control nu desemnat o comisie 
care are sarcina de' a prezenta pro
puneri pentru numirea noii Direcțiuni 
a partidului șl pentru o nouă struc
tură a organelor de conducere. A- 
cests propuneri vor fi discutate în 
ședința comună a CC. și CCC., de 
simbătă dimineața.

*
fără o înnoire a regimului nostru po
ntic șl a statului, fără o însănătoșire 
a vieții culturale ®i morale a na
țiunii.

Pentru schimbarea profundă a si
tuației economice șl sociale a țării 
s-au exprimat. In.ultimii ani. cu 
multă Impetuozitate șl maturitate 
lupleie muncitorești ți populare, că
rora le-au corespuns unele procese 
politice, cum ar fi ruptura unificării 
soclal-democratlce. plasarea parti
dului socialist no o nouă poziție, pro
gresele făcute în perspectiva ncțlunt- 
ior unitare» Berllnguer a subliniat 
rolul comunlșliior In lupta Împotriva 
monoiTelor grupărilor de dreapta ti 
ale extremiștilor care încearcă să 
dezbine clasa muncitoare ti organl- 
zaJUIe saie.

tn încheiere, Enrico Berilnguer a . 
relevat că dezbaterile congresului au 
subliniat importanța bătăliei elec
torale, in perspectiva cotiturii de
mocratice șl a soluționării pozitiva 
a crizei pe rare o străbate, in pre
zent.' Italia. Dezbaterile noastre, a 
adăugat d.’ nu făcut să reiasă cu 
claritate că P.C.I. este, azi partidul 
libertății .șl că de forța sa. de creș
terea perspectivelor unitare tint 
legal® In ultimă instanță perspecti
vele tuturor componentelor demo
cratice ale țării, ele tuturor celor 
care Intenționează să apere Inte
resate populare.

Vizitele delegației Senatului
Hamburg

ce, sodal-culturâle ti turistice. Vizi
tele șl contactele au,prilejuit up rod
nic schimb de opinti cu privire Ia di
feritele aspecte ațe activității econo
mice, soclâl-cuilurale, gospodAresc- 
edtUtare șl turistice din cele două o- 
rașe. •

Președintele Senatului orașului 
Hamburg a adresat președintelui 
Consiliului popular al Județului Con
stanta invitația, de a virila Hambur- 
gul. Invitația a-fost acceptata.

în cln.wea delegație! orașului Ham
burg, președintele consiliului popular 
Județean, Vaslîe Vilei.', a oferit vineri 
seara un dineu In saloanele Cazinou
lui din Constanța. (Agcrpres)
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Delegația orașului Hamburg, con
dusă de Peter Schulz, președintele 
Senatului, .ț!-o încheiat vineri vizi
tele In județul Constanța.

în timpul celor trei sile petrecute 
în această parte a țării, membrii de
legație! au vizitat portul maritim și 
alte unități economice, stațiunile bal
neoclimaterice de pe litoral, Cetatea 
Histria, muzee și alte lăcașuri de cul
tură și artă din Constanța, De aro- 
menea. @u avut întrevederi cu pre- 
ședlntale consiliului popular județean, 
Vașlle Vileu, cu primarul municipiu
lui Constanța, Petre Nieolae, ci alțl 
reprezentanți ni organelor locale de 
stal, condumlori da unități economi-

LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TROFEE 
VlNĂTOREȘTI DE LA TORINO

Țara noastră a obținut zeci de medalii de aur și diplome
rlannnnra “-'.'Ț’

FOTBAL

Steaua - U. T. A. 1-0
AatarfL ti U.T.A., șl Steaua nu au 

stat, hid un 'moment în expectafivft, ■ 
preferind încă dia primele minute 
ofensiva, un joc variat la înaintare, 
cu șuturi puternice la poartă. Steaua

în cîteva
Pe patinoarul artiritia! din parcul 

. sportiv „23 Auguste, eu Început ieri 
Întrecerile turneului internațional de 
hochei pe gheață. In primul joc echipa 
orașului Sverdlovsk a Jucat In compa
nia selecționate! de tineret a țării 
noastre, obțlnind victoria cu scorul de 
12—0 (2—0, 5—0. 5—0).

In col de-al doilea meci echipa Ro-
,V " 1 ' ș’,' '

--t. .

a apărut Insă mal decfeă .la Înaintare, 
atacurile ei succedlndu-sa continuu șl 
punlnd probleme serioase apărării ad
verse așa Incit rezultatul reflectă ra
portul real de forțe do pe teren.

rînduri
mâniei a dispus cu scorul de 6—1 
(4—0. 1—0, 1—1). de formația ver.t-(4—0, 1—0. 1—1) de formația 
germană E.V. Fuisoa.

Aseară s-a disputai In Capitală a 
doua Inliljnîre de volei dintre echipele 
masculine Dinamo București șl Dy
namo Berlin. Bucareștohll au obținut 
victoria cu scorul de 3—1.

între 24 februarie ti 8 martie a.c., ■ 
la Torino a‘avut ioc cea de-a 111-a 
Expoziția-concurs internațională de 
trofee vinătorești, obținute In cursul 
anului Iff7L Expoziția a întrunit 224 
trofee de rină Soare din Elveția, Italia, 
Iugoslavia. Polonia. Ungaria șl Româ
nia; precum ti trofee prezentate in a- 
fara concursului de țări din alte con
tinente. Vinălorli din țara noajîră au 
fost prezonțl cu 57 de trofee de cerb. 
Căprior, mtîlreț. hure, lup. capră 
neagră, pisică sălbatică șl cranii de 
urs. Trofeele româneșll eu obținut 50 
do medalii de aur ‘ti 7 de argint. Ro
mânia ciasindu-so sstfei po primul • 
loc. ■

de onoare
Trofeele caro au depășit cu cel pu

țin 5 puncte Umila minimă a bare
mului Consiliului Internațional de vf- 
nătoaro au primit medalii din nur 
marcaî, țara noastră obținlnd 30 da a- 
eemenea medalii.

în afara acestor distincții, ou fost s- 
tribuito șl 20 do diplome-de onoare 
pentru trofeelo-vjrf la fiecare sperie. 
Dintre acestea, 5 au revenit țării 
noastre pentru cerbul vin.it In sep
tembrie in terenul Seaca Mureș, pen
tru blana si craniul ursului vinat in 
primăvara anului trecui la Mălin Su- 

"■ ,'c t ;l
căprior ți o blană de lup.

Vineri a avut loc Iu Bacău o in
teresantă manifestare. Intitulata ,.ln- 
tilnire cu arta africană". In cadrai că
reia reprezentanți ai vieți! noastre 
culturale au vorbit despre afirmarea 
artei negre. Poetul Radu C-ârnecȘ. ‘.rc- 
ducfitorul unul volum de versuri a- 
parțlnînd poetului african Leopold 
Seda? Șanghor. a. subliniat. în expu
nerea sa, originalitatea «I expresivi
tatea liricii africane. Iar criticii de 
artă George Genoiu și Grigore Co
ban au vorbit despre dramaturgia, 
pictura, sculptura ti arta populară a 
țărilor din Africa.

*
Noi distincții acordata In strălrifl- 

.tata unor specialiști român! vin să 
confirme valoarea școlii medicale din 
țara noastră. NI se comunică, astfel, 
ca prof. dr. Iancu Jianu a fost ales 
mcmbra’do onoare al SbcJetăiH ln- 
ternnț'otin.le de chirurgie ortopedică și 
traumatologie (SICOT), Lar dr. Emil 
Bologa. medic dermatolog din Brașov, 
a primit titlul de membru de onoare 
al Societății maghiaro do dermato
logie.

(Agerprca)

și o i 
europene, 
care ca ItalLn &ă 
pentru a se ț__
ferința asupra securității europene ?! 
eă demoiwtrezo că acționează In ve
derea âoluțtonfiri! problemei hotări- 
tbare a depășirii blocurilor militare 
opuse. Berllnguer a subliniat apoi că 
perspectiva comuniștilor este aceea 
de a asigura Italie! roiul de națiune 
liberă.

Dezbaterile congresului nostru — 
' a continuat vorbitorul — au expri

mat propunerea clară ce constituie, 
azi, singura alternativă realistă ta 
criza profundă prin .care trece țara. 
Eate vorba de o ălSemâtlvft de gu
vernare, ce pune ti problema gravă 
șf ui-gânt®, rconsHUiIrU'iinul guvern 
șl a unei majoritațl noî, care să’se 
bazeze și pe forța comunistă. Nu se 
poate leș! din actuala stagnare ti 
nu-ti pot găul rezolvare problemele 
prezente acute care tind să 
veze tot mai mult, fără reforme pro
funde, fără o schimbare a structuri
lor economiee șl sociale ale țării.

ipărilor de dreapta șl

se agra-

T

(Urmare din pag. I)

prezența dumneavoastră alei, în mij
locul nostra, constituie toi allțla fac- 

. lori de consolidare a prieteniei dintre 
țările noa.sir<:“.

■Convorbirile au reliefai lns.fi că 
există mori posibilități pentru extin
derea șl. diversificarea schimburilor 
ti cooperării reciproc avantajoase, 
cele două părți’ cxprlmlndu-și voința 
fermă de a acționa în acest scop. 
Agite!, în ce privește schimburile co
merciala, so prevede o creștere ra
pidă a volumului tor încă în acest 
an, plnă la M milioane do dolari, 
■flxlndu-ee ca obiectiv dublarea lor 
plnă In 1973. Un Important rol In sti
mularea cooperării economice, știin
țifice șl tehnice va. reveni Comisiei 
mixte guvernamentale româno-alge- 
riene, creată chiar în zilele vizitei. 
Cu ocazia primei sesiuni, au fost sta
bilite o eerie do măsuri menite «a 
ducii la amplificarea cooperării, mnj 
ales In domeniile petrolului, minelor. 
Industriei. agriculturii sl hidrotehni
cii. Un rol practic va, reveni, în aeeat 
sens, creditului de 1 C'D. milioane dolari 
pe care România l-a acordat Alge
riei In llvriri do .Instalații și utilaje, 
liste convingerea comună a celor 
două părți că discuțiile purtate, acor
durile semnata, sau cele care vor f.i 
încheiate în baza indicațiilor șefl’or ■ 
de «lat al Român [el?! Algedelș des
chid pempective ?J mal largi pentru 
dezvoltarea relațiilor pe multiple 
planuri dintre popoarele român și 
algerian in avantajul lor reciproc.

In timpul schimbului de păreri a 
fost subliniată Importanța contacte- 

, ioc ilablllta intre Partidul Comunist 
Romfin șl ‘ Frontul Național de Eli
berare. forțe politice care au. con
dus lupta do eliberare națională ?l. 
în prezent, «Int partide de guvernă- 
mînt tn țările respective. Corespunde' 
dorinței ambelor pârl'l întărirea con
tinuă a legăturilor dintre cele dwtă 
partide, pe baza stimei, respectului, 
reciproc țji a egalilății în drepturi, 
multiplicarea Inltlalrilor șl virilelor 
la diverse niveluri. Fără îndoială, că 
strinșerea raporturilor dintre P.C.R. 
ti F.L.N. va avea o Inriurire deosebită 
asupra ansamblului reințlltor româno- 
ajgericne, în Interesul ambelor popoa
re. al cauzei unității forțelor antllm- 
pertaliste din întreaga Iunie.

Schimbul de păreri cuprinzător ti 
aprofundat asupra situației Interna- 
țlOMle a relevat identitatea sau con
vergența pozițiilor României și Alge- 
rlel In problemele fundamentale ale 
lumii contemporane. Așa cum reiese 
ti din Dedaralta comună. nmbale 
părți pornesc de la aprederoa câ ten
dința dominanta a zilelor noosire 0 
constituia consolidarea ti influența 
crearindă a torțelor păcii, democrației 
îi. progresului. Co urmare a schimbă
rilor Intervenite In raportul de 
forțe P® Plan mondial, se îngus
tează lot mal mult spațiul de

acțlune al forțelor retrograde ale 
Imperialismului, colonialismului șl 
neocolonlallssrnulul șl. totodată, se 
afirmă ’ tot mai puternic voința 
popoarelor de n-și apăra și consolida 
Independența șl suveranitatea națio
nală. dc a acționa pentru statornici
rea unei păci trainice, pentru destin
dere *1 o Largă colaborare Înîhrna- 
țtonală. Asigurarea unul climat stabil 
do. pace și securitate pe plan Interna
tional reclamă In mod imperios — 
după cum se relevă șl In Declarația 
romăno-alșarianâ — ca ..relațiile din
tre slate sl se bazeze pe respectarea 
strictă șl neabătută a principiilor In
dependenței șl suveranității naționa
le, egalității în drepturi, neamestecu
lui In treburile Interne, Interesului 
și avantajului reciproc si a dreptului

a exprimat înalta ea apreciere față da 
politica dinamică a Românie! socia
liste de dezvoltară a înțelegerii ti 
cooperării Internaționale, de sprljlnlro 
fermă u lupiel antllmperiaUste a po
poarelor, da afirmare a principiilor 
universal recunoscute ale dreptului 
internațional Da altfel, vizita In A- 
frica a ;ovB.rfl?i:-lul Nieolae Ceaușcsseu 
este prin ea InsBti o mărturie eloc
venta a hotarirli ti fermității cu cârc 
România acționează pe arena Interna
țională in sprijinul. torțețor socialis
mului șl progresului, al tinerelor state 
independente, in Intere.r.d nării, des
tinderii $| colaboirări!■ Intcraațlonaîe.

în lurriea de n'-tări. Ln care feno- 
menelej internaționale sa intercondl- 
țlonează ti *e Influențează reclprpc. 
orice pa$l spre îmbunătățirea sltuaud

ceavo. precum șl pentru un trofeu da_ 

(Agerpres)

popoarelor de a-țl hotărî singure soar
ta”. In concordanță cu aceste principii, 
care «e bucură de o tot mal largă 
adeziune. România ș] Algeria «o pro
nunță pentru excluderea folosiri!, for
țai sau amenințării cu foioaireă forței, 
împotriva politicii Imperialiste de do
minație. agresiune și dictat, pentru 
reglementarea ^problemelor litigioase 
pe cai pașnice..

So poate constata cu satisfacție că. 
în prezent. in retațUlc intereafionalc 
60 manifestă o serie de tendințe po
zitive — așa cum o arată concludent 
evoluția situației din Europa, resta
bilirea drepturilor legitime ale ,R. P. 
Chineze ta O.N.U. șl Intilnirea la ni
vel înalt ehlnoTamericană. apropiata 

■vlzltfi oficială, a președintelui S.UJL 
În -Uniunea Sovietică. Soluționarea 
marilor probleme ale contemporanei
tății nu poate s& fie declt opera tu
turor statelor. Indiferent de mări
mea șl potențialul lor. un rol Jmpor- 
■a.nt revenind Urilor raid gi mijlocii. 
In legătură cu aceasta. România apre
ciază că politica Algeriei de Indepen
dentă națională sl de recuperare a 
bogățiilor salo naturale, rolul el ac
tiv In A'rira șl In lume reprezintă un 
factor dinamizator, cu valoare do 
exemplu, a! vieții iInternaționale. La 
riadul său. Algeria, prin glasul celor 
m;il autorizați reprezentanți "a! săi.

ii / . ; . , '■b'c ',i;[ ț( " y ' :
politice într-o 'anumita zonă geografi
că se răsfring asupra climatului poli
tic general. Privite prin această pris
mă, este explicabilă Importanța acor
dată in cursul dialogului româno-al- 
gorian problemelor securității europe
ne. Relevlnd curent pozitiv spre sta
tornicirea securității, ti colaborării pa 
continentul auropcan. care ti-a. gătit 
expresia,, intre altele, In i. încheierea 
tratatelor,soviete—yetirgertmin ti po
lono— vest-german. cele două pârli 
au subliniat totodată Ideeâ că Instau
rarea securității europene trebuie să 
fie astfel; conceputa incit să contri
buie la destindere șl eooperaro g! in 
ceielalte regiuni ale globului Decla
rația arata că Algeria apreciază con
cepția României potrivit căreia secu
ritatea europeană sl internațională, re
clamă depășirea actualei divizări in 
blocnri cmum Si realizarea unul sis
tem de nhcțalamonle ti măsuri .care «ă 
ofere fiecărei națiunj garanția depli
nă a dezvoltarl! sale pașnice, pe ca
lea progresului. în Algeria sa bucură 
de apreciere activitatea practică a ță
ri! noastre In promovarea racurjtâtii 
europene, eforturile sale'pehtni dez
voltarea |unor relații de bună vecină
tate tn Balcani. în virtutea poziției 
«ale geografice.1,Algeria acordă un in
teres deosebit evbiuitei tițunllel din 
Europa j— ceea ce se bucură de e- 
prerferea părții române. Totodată, 

.! i' .

țara noastră so pronunță In favoarea 
e torturi lor țărilor riverane MSril Me
ditarăm in vederea eliminări! oricărei 
prezențe militare străine. Inclusiv a 
bâzelor militare străine, in s-eopul asi
gurării securității, nării și progresu
lui popoarelor din aceasta zonă.

Cu ocazia convorbirilor de la Alger, 
cele două părți 5l-nu exprimat pro
funda îngrijorare față de menținerea 
focarului do încordare ' din Orientul 
Apropiat subliniind necajltatea găsi
rii unei soluții bazate pe dreptate ti 
echitate. în spiritul principiilor urta- 
nlm recunoscute ale dreptului inter
național. Așa' cuin se r.o'.evă in Decla
rația comună, orice soluție justă ti 
durabila a acestei probieme trebuie 
sta țină gmma, In mod necesar, ds 
drepturile șl aspirațiile naționale ale 
poporalul palcstinean.

Popoarele român șl algerian, ală
turi da toate forțele progresiste, spri
jină lupta dreaptă a popoarelor din 
vietnam. Leu» ti Cambodglu. efortu
rile lor pentru o soluție politică ne
gociata. care să ducă la încetarea 
agresiunii, retragerea trupelor S.U.A. 
și respectarea drepturilor lor de a-ș! 
rezolva de sise atatfitor propriile 
probleme.

în timpul convorbirilor oficiale ro- 
mâno-algcriene s-a reliotot slmiUtu- 
dlnea punctalor.de vedere ti asupra 
altor probleme internaționale, cum ar 
fi : sprijinirea luptei juste a mișcă
rilor ce eliberare din Africa împotriva 
politicii imperialismului și colonialis
mului. necesitatea abolirii politicii de 
discriminare rasială ti apartheid, evo
luția progresista din America Latină; 
încetarea cureel înarmărilor $1 înfăp
tuirea dezarmării, reducerea ti lichi
darea decalajului dintre țările In 
cur® de dezvoltare și cele Industria-, 
Uzate, sublinierea rolujul ce ‘ revine 
O.N.U. in întărirea păcii mondiale.

încununate de deplin succes, vizita 
tovarășului Nlcoiae Ccauțescu In Al
geria. convorbirile purtate cu pre
ședintele Houari Boumțdlfenc confir
mă insă o data roltil Important, iwj 
cure îl au In viata' intorstațiojială de 
azi contactele dirocio dintre' șefii de 
state, utilitatea ti efiraciletea prac
ticii lndinirllor Intra Tactorii de răs
pundere, ca o cule din cele mal rod
nice pentru o mai burta cunoaștere re- 
dproeă, pentru dezvoltarea colaboră
rii intre popoare. Cu această convin
gere, cele doufi părți au hotărit. e& 

■ continue dialogul la nivelul cel mal 
înalt șl. In aceși , sene, tovarășul 
Nieolae Ceausescu a adresat președin
telui Houari Boumediăne Invitația de 
a efectua o vizita oficială in Roma
nia. Invitație care a fost acceptata cu 
plăcere.

Poporul român aprobă ; din toata 
Inima rezultatele rodnice ale vizitei 
tovarășului Nieolae Ccausăscu In 
Algeria, exprimlndu-ti profunda sa- 
ristacțle pentru perspectivele po care 
ea le deschide felațffior de prietenie 
șl colaborare dintre cete două țări, In 
interesul ambelor popoare, ai Întăririi 
forțelor antllmperialttie. ai cauzal 
păci! si cooperării internaționale.

f

Solidaritate cu lupta dreaptă 
popor vietnamez

Adunarea de la fabrica „Steagul roșu" din Capitala
a

Vineri după-amlază a avut loc la popor român le nutrește față de lupta 
illnă de abnegație- s poporului dinfabrica do pline „Steagul roșu" dLn plină de abnegație a poporalul din 

Capitală o adunare prilejuită do Ziua Nordul șl Sudul Vietnamului. Impo- 
Jnlemațlonata de solidaritate' cu Viei- triva agresiunii Imporiaiisrnulul ame- 
r.amuî. ----L
22 de ani de la Începerea ' primelor 
acțiuni de masă sie patr'oțlîor sud- 
vletnemezJ împotriva prezenței tru
pelor americane tn Vietnamul de Ș>sd.

La adunare au luat parte prof, 
univ. Țudor tonesro. președintele Co
mitetului național de solidaritate cu 
lupta poporalul vietnamez. Sinrtciu 
Stolen, secretar general al Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe nu
meroși muncitori, ingineri sl tehni
cieni din fabrică.

Au parlldnat. de asemenea. Lam 
Vgp Luu. ambasadorii! . Republicii 
Vietnamului de Sud.-.ti -Nguveh Dans 
Hanh. ambasadorul R. D. Vietnam în 
^ra noastră, precum șl membri al ce- 

r două ambasade.
-Adunarea a fost deschisă de Ing. 

Elena Pavai, directoarea Întreprin
derii. ’

A vorb’t apoi prof. univ. Tudor To- 
neșeu.' Adunarea ncractră. a «pițs vor
bitorul. reprezintă un nou nrilel de 
reaf,rmere a; sentimentelor de pro
fundă solidaritate pe cara întregul

ițlonaiă de solidaritate cu VI.. 
care marchează împlinirea a rican, pentru apărarea libertății șl 

independenței patriei, a fiinte! sale 
naționale.

In continuare, prof, univ. Tudor 
lontHcu a făcut o trecere in revistă 
a relațiilor de prietenie șl solidarita
te Internationalists dintre popoarele 
român și vietnamez, a politici! con
secvente a României de sprillrJre 
fermă a eforturilor oeniru încetarea 
războiului din Vietnam șl respec
tarea dreptului poporului vietnamez 
la o viață,liberă Independentă.

Vorbitorul a transmis poporului 
frate vietnamez un căldurc® salut, 
împreună cu urarea de a obține .no! 
succe.’e In lupta pentru construirea 
socialismului In R. D. Vietnam, pen
tru apărarea libertății 
tei naționale, aentru 
laliel din Vietnamul.
Siva agresorilor Imperialiști ameri
cani.

A luat apoi cuvtritul ambasadorul 
Lam Von Luu. caro a .făcut un larg 
expozeu al'luptei, di rec. eroice- ti 
drepte n poporului vietnamez, In cel 
22 de ani care .nu trecut de clnd s-a 
ridicat cu arma în mină pentru a-

si tndeoenden- 
vlctoria ponu- 
de Sud impo

Conferința de la Paris asupra 
Vietnamului și-a reluat lucrările 
PĂRIS 17 (Agerpres). — După o 

Inlreraptre de aproape o lună. Con
ferința cvedrinartita de la Paris In 
problemele Vietnamului ti-a reluat, 
la 10 martie. lucrările in cadrul celei 
de-ă148-a ședințe.

în cuvin tul .sfiit, reprezentantul de
legației IU D. Vietnam. Nguyen Mlnh 
VI. a arătat că -aviația americană șl-a 
Intensificat $1 mal mult bombarda
mentele. asupra orașelor șl satelor 
pașnice din R» D. Vietnam. Scopul 
pe care II urmărește guvernul S.U.A.. 
a subliniat Nguyen Minh VI. este de 
a obține o victorie militară pe calea 
„vjetnamlzăril0 conflictului ti de n 
menține admteLstralla-mariosietă de 
la Saigon ca Instrument al neocoio- 
nlaHsmuluJ. In Vietnamul de Sud.

Reprezentantul delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud. Nguyen 
Ven Thlen. a declarat, la rlntlul său. 
cA In ultimul timp. Statele Unite 
Sl-au Intensificat simțitor acțiunile 
militare in Indochina, îndeosebi a-

tacurile aeriene asupra teritoriului 
R. D. Vietnam și Vietnamului de 
Sud.-

DECLARAȚIA M. A. E. 
AL R. P. CHINEZE
PEKIN 17 (/Igarprea). — în legă

turii cu noua pătrundere pe teritoriul 
cambodgian a unul mare număr de 
trupe sud-vletnameza. cu sprijinul 
unităților forțelor aeriene americana, 
purtătorul de cuvînt al M.A.E. al 
R.P. Chineza a dat publicității o de
clarație în care ea cere ca Imporia- 
llsmul american aă pună capSf 
«lunii împotriva Cambodgiei. t 
tragă imediat, total ti r ' 
din Cambodgia forțele 
consilierii militari ai Sta__
șl sateliților lor. să .'înceteze spriji
nul. acordat clicii Lon Noi-Slrik 
Mntâk — Son Ngoc Thanh. Ponorul 
cnmbodglan trebuie lăsat eă-ț! hotă
rască soarta fără n!d un amestec 
tirăln.

ii agre
es re- 

total ti necondiționat 
/ ! armate și

.... „I Statelor Unite

ș

părarea libertății salo naționale. îm
potriva agresiunii Imperialismului 
american.

Deși au suferii Infringed grele pe 
frontul din Indochina, b spus in con
tinuare vorbitorul! Imperialiștii ame
ricani continuă să so Incăpfițlnezb în 
a prelungi războiul de agresiune In 
Vlălnamul de Sud. cu intenția do ■ 
obține o poziție de forță.

în lupta noastră dreaptă, n subli
niat ambasadorul, poporul vietnamez 
S-a bucurat întotdeauna de înțelege
re si sprijin din partea partidului 
comunist, a guvernului si a poporu
lui frate român, care se pronunță cu 
hotflrire pentru încetarea războiului 
ti retragerea totală ti necondiționata 
a trapelor americane din Vietnam ti 
din întreaga Indochina, astfel ca po
poarele vietnamez, laoțian ti cambod
gian sâ fie lăsate să-sl reglementeze 
singure nroblemele. fără nici un a- 
rnextec din afară.

Exprimflm mulțumirile noastre sin
cere Partidului Comunist Român, gu
vernului ■ Renublldl Socialiste Româ
nia ti poporului frate român pentru 
sprijinul prețios șl ajutorul multila
teral acordate luptei .drepte a po
porului vietnamez, a spus In încheiere 
ambasadorul '

(Agerpres)

In latură en atacurile 
■ aeriene americane 

asupra R. D. Vietnam
HANOI 17 (Agerprea). — în pe

rioada I—10 martie a.c., aviația [mili
tară a Statelor Unita a pătruns de 
peste 3OT de ori în epațlul aerian ftl 
R.D. Vietnam — se arată Intr-un co
municat dat publicității In Hanoi de 
Comisia pentru anchetarea crlmtior 
de război ale Imperialiștilor S.UuL 
în Vietnam. Au fost atacata cu 
bombe.șl mitraliero 4B do localități 
ți zone populate din mal. multe pro
vincii. InreglsSrindu-so victime pome
nești ®1 mari pagube materiale.

Aceste acțiuni, eublînlazâ 
nicatul — constituie o nouă 
care a suveranității, securității
țcgrltfițli teritoriale a R.D. Vietnam, 
p încălcare a angajamentului guver
nului american de a pune capăt to
tal și fără condiții bambardamenie- 
tor împotriva fLD. Vietnam» ,

în cursul raidurilor, ae arată în 
comunicat — au fost doborlto [ șase 
avtoone americane, numărul tola! al 
Doaralelor de zbor pierdute în î R.D. 
Vietnam de aviația Statelor Unit» 
ritîiclnduiso la 3 448.

Unita

saf.de
punctalor.de
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Opinii în sprijinul 
convocării conferințe 

general - europene
FINLANDA ESTE PREGĂTITĂ PENTRU ÎNCEPEREA 

CONVORBIRILOR MULTILATERALE

• INTERVIU ACORDAT TELEVIZIUNII ROMANE DE MINISTRUL 
DE EXTERNE FINLANDEZ

o © a ' •

In Comitetul O.N.U

de pregătire a Conferinței

asupra dreptului mârii

jSEMNÂREA UNOR
ACORDURI ÎNTRE ROMÂNIA

Șl R. D. VIETNAM

Perspective ale colaborării 
româno-franceze

vea consultări șl cu alți dîplomațl șl 
delegați. ..Scopul principal ol aces
tor consultări bilaterale este Întru
nirea unui consens privind modali
tatea angajării unor convorbiri mul
tilaterale”, a spus ministrul do ex- 
teme finlandez. El și-n exprimat în
crederea că exista încă de pe aeain

HELSINKI 17 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe a! Finlan-

■ del. -Kalevl Sorsa, a acordul un in
terviu televiziunii române. Referln- 
du-se În acțiunile întreprinsa de gu
vernul finlandez in direcția pregăti
rii Conferinței pentru securitate ‘ -i ■ 
cooperare In Europa. Kaievi Sorsa a ,_______.____________ ____
afirmat câ Ia urma propunerilor for- un larg consens asupra majorității 
mulate fn Memorandumul din 21 no- punctelor discutate.
lembrle 1970, cuprinzând îl oferta de -Rtapurizlhd unei întrebări asupra 
a găzdui Conferința europeană, pen- "---- -
Lru securitate șl cooperare, guvernul 
i?âu a avut o serie de consultări cu 
sofii mai multor misiuni diplomati
ce acreditați la Helsinltl. Intre care 
cel ai Franței Italic!
precum șl 
Danemarca 
propiat —

punctelor discutate.

R.

șl U.R.S.S_ 
cu delegații din Elveția. 
51 Polonia. în viitorul a- 
a adăugat cl — vom a-

stadiului pregătirilor organizatorice și 
tehnice întreprinse tn Finlanda pon
tau asigurarea bunei desfășurări a 
reuniunilor premergătoare multilate
ralii. Kaleyî Șbrsa a declarat : „Pre
gătirile sini Intr-un stadiu ații de a- 
vansnt incit'conferința sau întâlniri
le multilaterale pol începe ta șase 
săpt&mlnl după ce se va lua o ho tâ
rî re In acesi sens”.

KIRCHSCHLAGER ; UN PUNCT
PENTRU DEZVOLTAREA COLABORĂRII

DE PLECARE

VIENA 17 (Agerpres). — „Noi. In 
Austria, ne indreplflm eforturile spre 
crearea unor - relații de bună veci
nătate cu'statele europene*,' a decla
rat ministrul de externe al Austriei. 
Rudolf KkchschlBger, intr-un in
terviu acordat ziarului sovietic „Iz
vestia”. „Aceasta, a continuul el. ex
plică de ce Austria militează ațilv 
pentru convocarea eil mai urgent 
pasibilă a Conferinței gcncral-curo- 
pene pentru securitate și colaborare 
in Europa, Noi dorim 
continuarea climatului 
in Europa. Conferința 
peană va avea succes 
va deveni un non punct de plecare 
pentru dezvoltarea In eontlnuarc a 
colaborării dintre statele europene, 
pentru Intârlrea destinderii politice în 
Europa”.

cfl o astfel de atitudineSubliniind cfl o astfel de atitudine 
cere .un nou mod de abordare o 
problemei dezvoltării colaborării din
tre stalo. șeful diplomației austriece 
a subliniat : „Nu trebuie uitat

și colaborare 
cu sinceritate 
de destindere 
general-eurd- 
numal dacă

n subliniat : „Nu trebuia uitat câ 
Europa a acumulat ta trecut multă 
experiență, care demonstrează cit 
«'.ițe de dorită Înfăptuirea acelor Idei 
care stau la baza pregătirii confe
rinței. în această ordine de Idei, ne 
gitîdim ta o seri o de forumuri ale re
prezentanților statelor Europa!, de
oarece in itadrul continentului nos
tru s-nu acumula! atitea probleme, 
incit nu vor putea fi probabil re
zolvata dlntr-o dată. După părerea 
mea, conferința trebuie să repre
zinte. debutai transformări] proce
sului de destindere in Europa In
tr-un sistem permanent de destin
dere pe continent”.

„PRAVDA" : LARGA AFIRMARE A TENDINȚEI 
SPRE DESTINDERE

MOSCOVA 17 (Agerpres). — In- 
ta-ua articol consacrat evoluție! po
litica pe continentul european, ziarul 
spvletlc „PRAVDA" relevă că In re
lațiile Interstatale din Europa direc
ția principală o eonsiliuie tendln|a 
spre destindere. A jlevenll reală pro
blema convocării conferinței general- 
enropene asupra securității șl cola
borării, subliniază „Pravda". Iar un 
rezultai Important ai unei asemenea 
evoluții europene l-au eonsillnli tra
tatele Inebetaie 
tîcă și R.F.G. 
lt.l'.G. U.R.S.S.

intre Uniunea Sovle- 
și Intre Polonia și 
afirmă zlar.il — se

ghidează, după năzuința de a elibera 
viața Internațională o continentului 
european de toi ce generează încor
dare, neîncredere, pregătirea de răz
boaie. asanata fiind In deplină con
cordanță cu (wpirațllie tuturor im>- 
poardor europene, inclusiv ule mase
lor populare din R. F. a Germaniei.

Etarul relevă fn continuare eâ reac- 
Jluneă vesy-gennană -- care, prin 
rampanta declanșată împotriva tra
tatelor. se. opune politicii de desțln- 
dej-e — a intrai tn contradicție cu 
linia politică externă a tuturor sta
telor purofK-ne, Inclusiv a altaților 
occidental! ai R.F.G.

Ztara! relevă în'continuare ea reac- 
(Jlunea vnst-germnnă — care, prin 
campania declanșată împotriva tra- 
i 
dere

BONN. „SÂPTĂMÎNĂ DE ACȚIUNE PENTRU RATIFICAREA
TRATATELOR R.F.G. CU U.R.S.S. Șl POLONIA"

In apel se subliniază că.’„conținutul 
tratatelor corespunde pe deplin In
tereselor naționale ale țărilor eare 
le-au semnai șl năzuințelor popoare
lor europene spre pace șl securitate".

f

BONN 17 (Agerpres). — Numeroa
se organizații democratice și cunos- 
cuțî activiști pe tărim social din 
JEL.F, a Germaniei au chemat la or
ganizarea unei ..săptfimini de acțiu
ne pentru ratificarea tratatelor 
R.F.G. cu Uniunea Sovietica si Po
lonia”. în apelul dat pubiicitftUl 
pentru ținerea ...sfiplămihU’ se sub
liniază că tratatele R.F.G. cu Uniu
nea Sovietică și Polonia „au drept 
scop asigurarea păcii șl securității in 
Europa, baza trainici a dreptului în- 
lernalionar'.

De asemenea. 100 de eanoscuți ac
tivist! pe tărim social din R.F.G.. 
scriitori, profesori, oameni de știin
ță. nctlvlsli sindicali, reprezentanți 
al unor organizații politice au dat 
publicității un anei In care se rele
vă ..necesitatea ratificării neîntir- 
ziate a tratatelor cu Uniunea Sovie
tică și Republica Populară Polonă”.

Premierul britanic
se pronunță pentru 

dezvoltarea relațiilor
cu țările socialiste

LONDRA 17 (Agerpres). — în ca
drul una! conferințe de presă.’orga
nizată la Asociația presei, străine din 
Londra, primul ministru britanic. 
Edward Heath, a oxpus punctul de 
vedere al guvernului său In legă
turii cu unele probleme ale vloțil po
ntice Internaționale.

După ce s-a ■’referii la relațiile 
dintre țările veșt-europene. precum 
șl la problema privind Piața comună 
in forma sa lărgită, premierul bri
tanic a adăugat : „Europa înseamnă 
Insă mal mtdl decit Europa occiden
tală, Iar Marea BrlLanie ore toate 
motivele să urmărească relații mai 
bune cu toate statele Tratatului de 
Ia Varșovia, Dorim în mod sincer 
îmbunătățirea acestor relații șl sinlem 
boUrlțl să acționăm in acest sens”. 
Totodată, premierul britanic a afir
mat că participarea R.P Chineze la 
rezolvarea marilor probleme ale 
eonlemporaneltilll esie esențială, ex- 
primînd satisfacția guvernului său 
In legătură cti 'aptul că această con
vingere este împărtășită in prezent 
d« tot mâl'multe slate ale lumii.

go

NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager
pres). — La New Yorl: continuă 
lucrâHle' Comitetului O.N.U 
pentru prepâllrea unei noi Con- 
ferlnle asupra dreptului mârii, 
prevăzută pentru anul 1973 
Printre temele priorilare dezbă
tute de comitet ■ figureafă sta- 
IrUirca, printr-un tratat, a re
gimului juridic al zonoî si resur
selor teritoriilor submarine si
tuate1 in afara Urnitelor iuritdic- 
tiei iwilfonale

Lulnd. cuvintu! in cadrai dezbate
rilor. reprezentantul român, Ion l'oicu, 
a arătat c6 elaborarea unui tratat 
care sS guverneze activitățile statelor 
In zona situată dincolo de limitele 
jurisdicției naționale- prezintă o im- 
(Xtrtanță de prim ordin pentru coo
perarea Internațională Intr-un dome
niu vital pentru omenire.

Referindu-gc -In locul esențial pe 
care 11 ocupă principiile fundamen- 

. tale ala dreptului international fn 
statornicirea ujnu! regim lurldic spe
cific, prlnlr-un tratat multilateral 
general, reprezentantul român a 
subliniat că ele trebuie să fie reflec
tate In mod adecvat In instrumentul 
convențional In cura. de elaborare. 
Este necesar ca preambulul viitorului 
tratat să cuprindă o enunțare a aces
tor principii, care Iși găsesc deplina 
aplicabilitate In dreptul maritim 
Coojjoraren In domeniul' folosirii paș
nice a resurselor teritoriilor subma
rine poale fi concepută numai cu res
pectarea strictă a principiilor suve
ranități! șl Independenței naționale, 
egalltfitlj in drepturi, neamestecului 
in treburile Interne, norecurgerii la 
forță sau ia hmenlnțarea' cu torta și 
avantajului reciproc.

Delegatul român a rcafirmnt nece
sitatea scoaterii definitive a terito
riilor submarine din sfera activită
ților militare șl adoptări! unor mă
suri menite să asigure aplicarea efec
tivă a principiului afeclârll acesta! . 
zone unor scopuri exclusiv pașnice.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
se Impune <fa" Viitorul iratat să albă 
un caracter universal. Scopul șl o- 
blectu! tratatului interesează comuni
tatea Internaționala în ansamblul său 
șl. de. aceea, el trebuie să fie des1 
chla tuturor statelor.
i . ■ _____ j______  ■
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Rezultatele alegerilor 
din I

DELHI 17 (Agerpres). — La Delhi 
au fost, anunțate rezultatele alegeri
lor pentni Adunările legislative d!n 
18 state'șl două teritorii ale Untuhli 
Indiene. Partidul de guvernămlnt. 
Congresul ‘ Național indian (C.N.I.), a 
obținut 1823 din totalul de 2 737 de 
mandate parlamentare. C.N.I. dispu
ne de o majoritate absolută de man
date în, II state Indiene si în teri
toriul Delhi.

Partidul Comunist d!n india, care 
șl-a axat programul electoral pe 
problema consolidării forțelor de 
stingă Șl democratice din țară, s-a 
bucurat de sprijinul cornului electo
ral. în favoarea eandidațîlor sâl pro- 
nunUndu-se alegătorii din 112 cir
cumscripții electorale.cumșcrlpțll* electorale.
‘ Sr’ f rfî*-.'i»f

moscova încheierea convorbirilor 
SOVIETO PAKISTANEZE

MOSCOVA 17 (Agerpres);—.Leonid 
Brejnov secretar general al C.C. a) 
P.G.U.S.. !-a primit vineri pe pre
ședintele Pakistanului. Zulfikar AII 
Bhu'lOi cu care a avut un schimb de 
Eflrerl privind relațiile Et>v!eto-pa- 

Istaneze. situația din Peninsula In- 
duslan șl căile posibile de reglemen
tare-poli 11 că a problemelor din accos
ts regiune o lumii. Au fost exami
nate. de asemenea, o serie de pro
bleme internaționale, menționează a- 
genila T.A.S.S.

*
La 17 marile s-au încheiat con

vorbirile dintre premierul sovietic. 
Alexei Koslghîn. si președintele Pa
kistanului. Zulflkar Aii Bhutto. Dupâ 
cum relatează agenția' T.A.S.S.. nu foit 
abordate . probleme , ale situației ac
tuale ș! dezvoltării in continuare a 
relațiilor sbvleto-paklstaneze și nor
malizării situației din Asia de sud, 
precum șl alte orobleme internațio
nale de Interes mutual.

*
Prezidiul Sovietului Suprem șl gu

vernul Uniunii Sovietice au oferit, in 
Marele Pătat al Kremlinului, un di
neu in onoarea președintelui Pakista
nului, Zuifikar All Bhutto.

„Apreciem primirea care tte-â 
fost oferiră ca o .manifestare a sen
timentelor de prietenie ale popoare
lor Uniunii Sovietice față de popond 
Pakistanului, a declarat președintele 
Bhutto ta dineu. Consider acest 
schimb de^păreri cn un proces con
tinuu. îndreptat spre stabilirea unor 
rein'll mal;burse Intre țările noastre'. 
Spiritul care a prevalat !n .cadrul 
tratativelor purtate cu conducătorii 
sovietici. — a «pus președintele

• Bhutto — ne ‘.njpiră speranța că în 
regiunea itoaxlră va fl restabilită 
pacea.

La rlndul său.' premierul sovietic. 
Alexel Kosighin, șl-a exprimat spe
ranța c6 tratativele cu presediițteie 
Bhutto vor permite sa se g&seațcă 
un punct de vedere comun ta pro
blemele dezvoltării relațiilor bila
terale eo’rieto-paklstaneze. regle-

.Vi

'4 ;s i. 'if v- " .
montării politice in Asin de sud șl 
In alto . probleme Internationale. 
„ Tn vă ță m In tele evenimentelor re
cente, cn și alo unui trecui mal înde
părtat. n spus ei. cer imperios să 
caute căi pentru.o reglementare paș
nică n problemelor IlUgtoase dlntie

’ statele Asiei de sud șl statornicirii 
atmosferei de încredere reciprocă 
Intre popoarele și conducătorii lori".

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a avut o 
convorbire cu reprezentantul perma
nent al Romă'nlel In O.N.U,, ambasa
dorul Ion Dalcu. Cu aceasta ocazie nu 
fost discutate unde probleme privind 
cooperarea dintre țara noastră și Na
țiunile Unite, precum și aspecte pri
vind întărirea roiului și eficienței or
ganizației. creșterea contribuției sale 
La dezvoltarea colaborării internațio
nala șl menținerea,1 păcii.

Ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, Gbeorgho 
Badrus, a fost primit, la 17 marile, 
la cererea sa. de V. El Di'mșiț, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
preșcdinlelq Comiletâlul de Stat nl 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru aprovizionarea tehnlco-mnte- 
rială, cu caro a avui o convorbire 
prietenească.

- î ' ’ ■ ’

Schimbul de scrisori din
tre P.S. din Franfa și P.C. 
Francez, publicat in . ziarul 
„L'Humnnitâ”. reievâ bolfirlrea ceioi 
douâ partide de a angala cit mai cu
rind discuții In vederea ajungerii la 
un program comun de guvernfimtnt nl 
sîingll. „LTIumanită" informează, de 
asemenea, că delegația P.C.F ta vii
toarele convorbiri va fi condusă de

I'

I

'g
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întrevedere Fam Van Dong - 
Gheorghe

HANOI 17 (Agcrprea). — Lji Hanot 
au fost semnate acordurile cu pri
vire ia ajutorul economic și militar 
acordat Republicii Democrato Viet
nam do către Republica Socialista 
România, la schimburile, de mărfuri 
șl plățile intre R. 
România pe’ 1972,. precum șl'cu pri
vire la crearea unui Comitet de coo
perare economică, șllințlfică ș! teh
nică intre cele doua țări, transmite 
agenția V.N.A." ' 7";""’ ’• ,

Acordurile au fost semnate de Le romani conducătorilor do partid și de 
Thajih Nghl. membru al Biroului Po- flwt vietnamez! Ei a reafirmat sprl-
lltic al CC. ai Partidului celor ce jhiul șl ajutorul partidului. > guver-
Muncesc' din Vietnam, vitto-prim-tni-‘ nulul” și poporului roman către po-
nls'.ru, șeful delegației guvarnarcen- porul vtemarncz In lupta sa patrio
tele economice a R. D. Vietnam, și -'tică împotriva agresorilor americam 
Gheorgiie RAdulascu. membru al Co- îl In .edificarea isoctallsmuluL — - " • .. . . -; .......... Primul ministru Fam Van Dong a

transmis un salut.cordial conducăto
rilor partidului șl statului roman din 
partea conducătorilor do partid și de 
stal vietnamezi tn numele C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, guvernului R. D. Vietnam 
șl jxiporului. vietnamez, cl a mulțumit 
sincer ptirlJdului. guvernului și po- 
poruiul român pentru sprijinul șî’a- 
jutorul acordate poporului vietnamez 

Primirea s-a desfășurat Intr-d at- 
---- ,-,—7--.— -.---- ----- — — ----- — nwtfera de solidaritate și prietenie 
Planificării, ți alie persoane ofietalc. frățească.

*
inamic înzestrat cu o tehnică mili
tară de prim rang, vorbitorul a asi
gurat că Republica Socialistă Romă- 

. nla va continua să acorde R.D. Viet
nam, după posibilitățile sale. Inlre- 

fgul său sprijin politic, moral șl eco
nomic.

Răspunzlnd, Lo Thanh Nghl a mul
țumit partidului, guvernului șl po
porului român pentru sprijinul lor 
ferm șl ajutorul prețios acordat po- 
portilui vietnamez In lupta sa patrio
tică împotriva agresiunii americane 
șl edificarea socialismului tn R.D. 
Vietnam. Semnarea acordurilor ro- 
mnito-vleinameze — a arătat vorbi
torul — constituie o nouă mani
festare strălucite a solldaritațJI prie
tenești șî frățești dintre-1 popoarele 
noastre șl exprimă voința Republicii 
Socialiste'Romănta de a sprijin! șl 
ajuta in continuare in toata dome
niile poiwui vietnamez.

. . *
Vineri, delegația’ guvernamentală 

economică română □ părăsii capitala 
R.D. Vietnam,

D. Vietnam șl 
im ș!‘ cu pri-

Rădulescu
PrimuL mmialru Fam Van Dong, 

membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, a avui o Inireve-ocre cor
dială cu Gheorgi» Ilădulescu și cei
lalți membri ai delegația! guverna
mentale economice romane. La pri
mire au participat Le Thanh Nghl și 
alte; persoane oficiale din R. D. Viet
nam. In numele delegației, Gheorghe 
Radulescu a transmis salutul frățesc 
al cdaducătorilor de partid și de stal

Convorbiri ale tovarășului 
Manea Mănescu la Paris

PARIS 17. — Corespondentul nos
tru, P. Dtacon-escu, transmite : Vineri 
dimineața, tovarășul Manea Mănescu, 
președintele Consiliului Economic, a 
avut o întrevedere cu Francois 
Xavier Orloii. ministrul dezvoltării 
industriale șl al cercetării științifice. 
Au. fost abordate principalele aspecte 
ale cooperări! Industriale și tehnlco- 
ștUnțifice dintre cele două țări și 
s-cu analizat obiectivele comune de 
cooperare dLn domeniul Industriei 
constructoare de mașini. autoturisme, 
mnșlni-unolte. motoare. utilaj tehno
logic, Instalații din domeniul teleco
municațiilor- șl altele. De asemenea. 
In contexluJ cooperării lehnlco-șîlln- 
țifico s-au discutat acțiunile de coo
perare integrată In domeniul cerce
tări! ?! dezvoltării.

In cursul aceleiași' zUe au, avut loc

convorbiri Intre tovarășul Manea 
Mănescu șl Andră Bettancour, 
nistru delegat pe lingă primul 
nistru pentru plan șl amenajarea te
ritoriului. referitoare ta unele aspec
te ale relațiilor româno-franceze. Cu 
acest prilej s-a exprimat dorința co
mună de a se Intensifica consultările 
In domeniul proiectelor de perspec
tivă, pe termen luna, privind dezvol- 
tarea economică dintre cele două 
țări. Au foat evocate, de asemenea, 
unele probleme intenruițlonaîo de in
teres comun șl! s-a subliniat impor
tanța convocării Conferinței pentru 
securitate și cooperare la Europa cn 
un. factor de destindere, progres și 
pace In lume. ,

La întrevederi, care s-au desfășu
rat !ntr-o atmosferă cordială, a iuat 
parte Constantin Flitan, ambasadorul 
României la Paris.

Ki-’i! 5'tir* t j"\ l'î W - «i ■ ■
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miletului Executiv, al Prezidiului* 
Permanent sil C.C. al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte a! 
Consiliului de Miniștri al României,, 
președintele Comisie! guvernamen
tale de colaborare șl cooperare eco
nomica .și tehnica, șeful delegației 
guvernamentale' economice române.

La ceremonia semnări! au partici
pat Nguyen Con. yîco-prim-rninlstru.' 
Nguyen Van Kha. ministru, v!ce- 

. președinte; al Comitetului de Stat al

*
Cu prilejui Încheierii vizitei dele, 

gallel guvoruametilale economice ro
mâne. ambasadorul Republicii Socia
listo România in R.D. Vietnam a 
oferit o recepție. <

Din partea vietnameza au parti
cipat vlco-prlm-minlșirii Le Thanb 
Nghl și Nguyen Co. miniștri, membri 
ai delegației guvernamentale econo
mice a R,D. Vietnam. A luat parte 
Kguyen Phu Scaii șe' al repre
zentanței speciale a Republicii Viet
namului de sud in R.D.V.

Din partea românA au participiu 
Gheorghe Rădulescu și ceilalți mem
bri al delegnției guvernamentale e- 
conotnice române, precum și nu
meroși speclalițt! români care 
arează In R.D. Vietnam.

Lulnd cuvinttil' Gheorghe Rădu
lescu a mulțumit Parlldulu! celor ce 
Muncesc din VIotnam,. guvernului. 
R.D. Vietnam șl poțtorulul vietnamez 
pentru .primirea călduroasă rezervata 
delegației. Dînd o Înalta apreciere 
luptei eroice a poporului vietnamez 
șl victoriilor obținute în fața unul

HAVANA

lu-

Vizita delegației M. A. N. 

in Iugoslavia
BELGRAD 17. — Corespondentul 

nostru G. lonescu iransmiie : Dele
gația Mari! Adunări Naționale a Re- 
puDlicil Socialiste România, condusă 
de tovarășul Mihai Dales, .președin
tele Comisiei pentru poJltlcă externă, 
a sosit vineri ia Belgrad intr-o vizită 
la Invitația' comitetelor de politică 
externă ale Adunării Federale , a 
1LS.F. Iugoslavia.

Lâ gara Dunav, delegația română 
a fost Intlmplnotă de Bogdan Osbl- 
nlk, președintele Comitetului de po
litică externă al Consiliului social- 
politic ai Adunări! Federale, și alte 
persoane oficiale. A fost prezent' 
ambasadorul român la Belgrad, Va- 
slle Șandru.

în dimineața aceleiași zile, delega
ția a fost primită de președintele 
Adunării Federale. Mlalko Toiforo- 
vicl. Tn cadrul convorbirii care a

HAVANA 17. — Corespondentul A- 
gerpres. V. Stamate. transmite : Pre
ședintele Republici! Cuba. Osvaldo 
Dorticos TorracJo, a primit Joi. la 
Palatul Revoluție.! din Havana, pe 
tovarășul Mircea Mal!ța, ministrul 
educației ți Invâțămîhtulul. Cu acest 
.prilej a avut loc o convorbire tn 
probîemo de Interes comun privind 
organizarea ihvățămlhtulul de toate 
gradele și îmbinarea studiului cu 
practica de producție.

tn Umpul convorbirii au foști sub- 
itatalc posibilliățîle moroii croscîmta

Peru respinge orice amestec 
in treburile interne

LIMA 17 (Agerpres). — Ministrul 
de externe peruan. Miguel Angel de 
la- Fior, a reafirmai. In cadrul unei 
Intllnlri cu șefii misiunilor diploma
tice acreditați In Peru, liniile gene- 

’ rale ale eoiitictl externe a guvernu
lui; care nu la bază principiile nea
mestecului In treburile Interne șl 
autodetcrmlnnrea popoarelor — in
formează agenția Prensa- Latina. El 
a declarat câ guvernul peruan a a- 
dontat decizii menite să elibereze 
tara de orice dependentă ‘externă și 
să evite .repetarea unor acte de in
tervenție in treburile sale Interne.

do dezvoltare ă legaturilor' do cola
borare intre România șl Cuba in do
meniul educație! șt invățămlntulul. 
Tovn-ășul Mlrcca Malița a transmis 
.președintelui Osvaldo Dorticos un 
Salut din partea președintelui Con
siliului de Stat nl Republicii Socia
listo România', tovarâțul1 Nlcotae 
Ceaușescu. La rindul său, președintele 
Dorticos n transmis un salul pre
ședintelui Nlcolâe Ceausexcu.

La primire, care a decurs Intr-o 
almosferă cordială, tovâr&seascâ. au 
fost prczențl Belarmino Castilia,1 mi
nistrul ■ O'ducațlel al Cubei, Enrique 
Borbonet. udjunci al ministrului’ e- 
ducnțlel, ,țl Petre lonescu. ambasado
rul României in Cuba.

în decursul aceleiași zile..ministrul 
Mircea Mnllța a prezentat In fața 
cadrelor de conducere alo Ministeru
lui Educației din Cuba o amplâ ex
punere asupra organizării și dezvol
tării tavflțâminlului do toate gradele 
in România.

*
Ambasadorul României la; Havana, 

Petre lonescu. a oferii un cocteil In 
cinstita delegației româno,' condusă 
de Mircea Mnllța,. minlsirul educa
ției șl Invfițămlnlului. Au participat 
Botarmtno CoslSlta, ministrul educa
ției al Cubei, uite Pavori. preșecUn- 
tele Consiliului național ai culturii. 
■Nicolas Guillen, președintele Uniu
ni! scriitorilor, șl alte persoane ofi
ciale. Cocteilul s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

}■:

'I
avui loc nu fast abordate problema 
privind preocupările' in domeniul 
politicii interne si externe a celbr 
doita pariamento. Au luat pafta 
Stana Tomașovlcl, președinta Comi
tetului de politică externă ol Consi
liului Popoarelof, șl Bogdan Osolnik, 
președintele Comitetului do poiltlcĂ 
externă ol Consiliului social-politic 
dl Adunării Federale.

în cinstea delegației române. Bog
dan Osolnik a oferit un dejun. Au 
luat porto Blajo DJuridci, vicepre
ședinte al Adunării Federale. Stana 
Tomașevld. ialtșa Petrlci. prlm-ad- 
Jiind ai secretarii iui federal, pentru 
afacerile externe, ți alte persoana 
oficiale.

Tn cursul după-amlezli, delegația a 
început convorbirile ,cu reprezentan
ții comitetelor do politică externă ale 
Adunări! Federale a R.S.F. Iugoslavia. 
—L-------------------- ■ . .
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COMUNICAT BULGARO - CEHOSLOVAC
PRAGA 17 Agerpres). — La 17 mar

tie. la Praga s-au încheiat convorbi
rile dintre delegația'' de partid si gu
vernamentală cehoslovacă s! delega
ția de ptirild și guvernamentală bul
gara. care a focuț o vizita oficiala in 
Cehoslovacia. La încheierea Convor
birilor a fost semnat un comunicat.

în comunicat relevă că In (.ur.r.il 
convorbirilor purtate' la Praga s-a 
constatat dezvoltarea cu succes a re
lațiilor bilatertllo. a colaborări! eco
nomice, a schimbului reciproc'de 
mărfuri. Ambele delegații și-au expri
mat convingerea «a există 
șl perspective mult mal mari pentru 
dezvoltarea in continuare a colaboră
ri! economice și tehnlco-ștllnțifice 
bilaterale. '

Abordlnd probleme ate situației In
ternaționale, ale securității europene, 
coihunlcațu! subliniază că „declarația 
eu privire ta pacea, securitatea șl co
laborarea în Europa”, adoptată ta con
sfătuirea de ta Praga. reprezinte un 
program realist șl precis In vederea 
interlrll șl lărgirii colaborării din’re 
țările europene și permite -să so trea
că imediat, ia convorbiri multilaterale

a schimbului reciproc de
l-au expri- 
ppsIblHMU

X. in vederea pregătirii conferinței ge- 
neral-curopene.

Ambele părți au dat o apreciere 
pozitivă tratatelor încheiata de 
U.R.S.S. șl Polonia cu R.F.G. șl și-au 
exprimat speranța că eip vo- E.In 
curind ratlfiEițe. Bulgaria sprijină In 
Iriibegime cererea Cehoslovaciei ca 
R.F.G. să . recunoască acordul da la 
MOncben co nevalabll chiar de la 
începui. La rlndul el, R. S. Ceho
slovacă a dat o înaltă apreciere efor
turilor guvernului bulgar spre dez
voltarea unor relații de bunii vecină
tate in Batasni.

*
Tn aeceașl zi. delegația bulgară, 

’’condusă do Todor Jivkov. prim-s®- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Slat al R.P. 
Bulgaria, n pflriteil Praga. plecînd 
spre patrie. La plecare, oaspeții' au 
fost conduși de Gustav HusaK secre
tar general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. președintele R.Ș. Cehoslova
ce. Ludvlk Svoboda, șeful guvernu
lui cehoslovac. Lubomlr Slrougal. si 
da alte persoane oficiale.

I

WASHINGTON 17 (Agerpres). - 
în legătură cu anunțarea vizitei pre
ședintelui Richard Nixon In U.R.S.S.. 
care va fl întreprinsă incepind de Ia 
22 mai u.c.. Ronald Ziegler, purtăto
rul de cuvirit al Case! Albe, a decla
rat că „Numărul exact de zile al 
călătoriei nreședintelui ș! d-nel Nlxon 
In Uniunea Sovietică nu o fost sta
bilii”, dar se crede cfl aceasta vizită 
va dura circa o sâptâmlnâ — relatea
ză agenția .United Press International. 
Purtătorul de 'cuvlni 
a adâugoț că „este 
ședințele să viziteze 
afară de Moscova”.

■rU'W ii;1

al Casei Albe 
posibil cn pre- 
Și alte orașe jn

Deși componența completă a dele
gației nu a fost încă stabilită. ZÎe'gler 
a precizat că președintele Nixon va 
fi însoțit de consilierul său pentru 
problemele securității naționale, dr. 
Henry Kissinger. și de secretarul de 
stat. William Rogers.

Referitor la agenda convorbirilor 
pe care urmează să le olbă președin
tele Nlxon cu conducătorii, sovlelld. 
Ronald Ziegler o adăugat că _!n pre
zent sini In curs numeroase contacte 
șl tratative cu Uniunea Sovietică'', 
menționează agenția americană.

I

Partidului socialist de Francois Mit
terrand. secretar general al nceatul 
partid.

Prima ședință a grupului 
de lucru româno-cehe- 
slovac de colaborare ,n d°- 
men'ul industrie! materialelor de 
cbnKlrucU.I a avut , ioc la Praga Intre

curau! anului 1071 cu 13 £MM). Iar cel al 
Federației Tineretului Cornunta". cu 
7 3®J — informează revista argenu- 
nennă „Nueștra PaLabra" — organ 
săplăruinai al partidului. Revista șuo 
llniază că această creștere a rindu- 
rilor Partidului Comunist din Argen
tina, In majoritate fiind muncitori ș! 
țărani, a avut loc In condițiile Încarc 
in țarii «laî tn vigoare, de mai. mul
tă vreme. legi represive..

La Pmimnnjnn a avut ioc ■ 
6-a intlin’re de lucru din cadrul con
vorbirilor preliminare Intre reprezen- 
tanlJi organizațiilor do Cruce Roșie 
din R.P.D Coreeană șl Coreea I de 
sud. Informează A.C.T.C. In cadrul 
dezbaterilor, narttclpanțîî ta întlîmre 
au continuat schimbul de opinii! in 
vederea elaborării ordinii de zț a 
convorbirilor proprlu-ztae.

întrevedere Indira Gan
dhi - Mujibur Rahman. M 
mul ministru nl indiei. Indira Gandhi, 
care a sosit vineri la' Dacca, a avut 
Întrevederi cu șeful guvernului Repu
blicii Bangladesh, Mujltiur Rahman. 
Convorbirile au fost consacrate exa
minării problemelor privind relațiile 
dintre India și Republica Bangladesh.

Convorbiri egiptoono-su- 
duneZ®. înlr"® declarație a Minis
terului de Externe sudanez, data pu- 
blieltațll la Încheierea vizliol pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat. In Sudan, se arată jefi 
șefii celor două state au exprimat 
llsfâcțla pentru măsurile privind so
luționarea pașnică a problemei sudu
lui Sudanului ,,!n așa fel Incit să: te 
mențină unitatea țârii”. Declarația 
subliniază că interlocutorii au cerut 
retragerea imediata a trupelor Isrăe- 
liene din toate teritoriile arabe oita- 
pate și au condamnat recentele ac
țiuni Israellene Întreprinse in sudul 
Libanului. j'/

Delegația guvernamen
tala economica chineză, 
cojidtusS de Pai Slan-huo. ministrul 
comerțului exterior, a fos! onmîtâ in 
Cairo de Mahmud Fawzj. vicepre
ședintele Republicii Arabe Egipt Cu 
acest prilej — Informează agenția 
Chiria Nouă — a avut !oe o convor
bire prietenească. Delegația chineză 
a fost de asemenea, primită de Sa
yed Marel. prim-secretar al Comite
tului Central al Uniunii Socialiste 
Arabe.

Lli ?l 17 marile Protocolul încheia! cu 
, această ocazie a fost semnal. d!n par

tea romană, de VnJeriu Crtștescu. ad- 
■ Junei al ministrului econotnleî fores

tiere șl materialelor de construcție. 
Iar din narlea cehoslovacă de Ja- 
rreslav Zalcelt. udlunel al ministrului 
comtnictlllor din R S Cehă

Edward Giciek,
tur al C.C. al P M U.P.. a făcut o vi
zita la lnslitulu! politehnic d!n Var
șovia. unul din orlnclBalele instituie 
de înyățâmfnl din Polonia Cu acest 
prilej. E Glerck a avut o Intllnire cu 
corpul profesoral si reprezentanții or
ganizație! de partid șl organizațiilor 
obștești din Institut.

Numărul membrilor P.C. 
X? lbgonUna a crescut
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Cel dc-ul V-lea Congres 
al Uniunii Maroccme a Mun
cii șl-a deschis lucrările, ta Casa
blanca in prezența .a polo 2 000 de
legați sindicali din țară și din strâl- 
nfitate. în cuviniul de deschidere. 
Mabjoub Ban Seddlk, secretar ge
neral ni Uniunii Marocane q Munril. 
a șaiutat pe participanți și a ntirmn! 
solidaritatea organizației sindicale 
marocane cu lupta popoarelor din 
Vietnam, coloniile portugheze. Rho- 
deita șl Republice Sud-Ăfricană. La 
congres este prezentă și o delegație 
a Uniunii Generale a Sindicatelor d!n 
România, condusă' de Tocob Coțoven- 
nu. membru nl Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

I

■ Lâ unul dintre cele, mal mari 
licee din orașul egiptean Alexan
dria a acul loc o galii de filme 
documentare românești. Gala a 
fost organizată de consulul ro
mân la Alexandria. Nlcolae Fi- 
clu. Au fost prezentate filmele 
..Delta Dunării-, „Pe poteci de 

' munțe*. Jn paradisul pSfări- 
lo~“. ..Fata de pe Someș*. „Ano. 
timpul miratelor" Au asistai 
oameni de află fl cultură, cadre 
didactice. elevi.
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