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STEAGURI ROȘII, GAROAFE ȘI CRAVATE ROȘII, TABLOURI SIMB0L1ZÎND 
SOLIDARITATEA, ACLAMAȚII ȘI URALE,MII ȘI MII DEMÎINIÎNDREPTATE 
CU PRIETENIE SPRE INALȚII OASPEȚI ROMÂNI — AU CARACTERIZAT 

PRIMIREA DE IERI PE AEROPORTUL DIN BRAZZAVILLE.
if

Trimișii .speciali Adrian Ioncscu comandantul Joachim Yhombl- 
șl Romulus Căplescu transmit: Opango, membru al C.C. al P.C:M.,
Simbătâ după-âmlază, "tovarășul șeful Statului Major general ai Ar-
Nlcolae Ceaușescu, secretar general mntcl Populare Naționale, președin- 
al Partidului Comunist Român, tele Comitetului de Onoare instituit 
președintele Consiliului dc Stat al cu prilejul vizitei oaspeților români, 
Republicii Socialiste România, Im- Alolse Moudileno-Masrengo, viee- 
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, președinte nl Consiliului de Stat, 

membru al guvernului, Justin Lc- 
kounzou, ministrul Industriei și mi
nelor, Henry Lopez, ministrul afa
cerilor externe, mllltanțl ni partidu
lui, conducători al organizațiilor de\ 
masă șl obștești, alte personalități 
ale vieții politice congoleze.

A fost, de asemenea, . prezent 
Gheorghe Stoian. ambasadorul 
Românie! la Brazzaville. • 

tslc .saliîtot. ’

a sosit In Brazzaville,. Intr-o vizi
tă oficială. la invitația comandan
tului Marlen N'Gouabl, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președinte'aj 
Republicii Populare Congo, șef de 
stat, președinte al Consiliului de 
Stat în aceasta călătorie, tovarășul 
Nlcolne Ceaușescu este însoțit de 
Ion Pățan, Corneliu Mânescu. Bujor 
Almășan și alte persoane oficiale.

„Trăiască 
România!“
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© Discuțiile oficiale s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și deplină înțele
gere reciprocă @ Raporturile româno-centrafricane cunosc o evoluție pozitivă în 

toate domeniile • S-au evidențiat posibilitățile și hotărîrea de a dezvolta coope
rarea economică bilaterală © Cele două părți au afirmat necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor statelor în apărarea principiilor dreptului și legalității internațio- 
nale, pentru promovarea unei largi colaborări, în interesul popoarelor

Semswea dedariHfeî
1

Bokassn. Au asistat, din par
tea română Ion Pflțan, vicepre
ședinte al Consiliului de MI- 
nlștrl'șl ministru al comerțului ex
terior, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor AImflșan, 
ministrul minelor, petrolului șl geo
logiei, Gheorghe Popescu. ambasa
dorul României la Bangui, și alte 
persoane oficiale române.

Din partea eentrafrlcană nu fost 
de față : Ange Pntasse, ministru de 
stat la Președinția republicii. Jo-

seph Potoloî, ministrul afacerilor 
externe, Christian Sombodey, mi
nistrul apelor, pădurilor și minelor, 
Frangois Gon, ministrul induslriel 
și comerțului. Fidele Bakry, minis
trul pianului și cooperării Interna
ționale, și uiți membri al guvernu
lui, precum șl Albert Sato, amba
sadorul Republicii Africa Centrală 
la București.

După semnarea declarației comu
ne, cel doi șefi de stat îșl string cu 
căldură mîinile, se îmbrățișează.

DECLARAȚIE COMUNĂ 
WMĂNO-CENTRAFRICANĂ
Între 16 șl 18 martie 1072, preșe

dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu doamna 
Elena Ceaușescu, a efectuat, 1a in
vitația președintelui Republici! 
Africa Centrală, general de armată 
Jean Bedel Bokassa, o vizita oficia
lă In Republica Africa Centrală.

înalțli oaspeți români s-au bucu
rat pe întreg parcursul vizitei de o 
primire călduroasă, eordloiă din 
partea poporului eentrafrican, pen- 

, tru care președintele Consiliului de. 
Stat al Republici! Socialiste’Romă- ----- .  ---------- „

, nla, Nicolae.Crttușcscu. a exprimat dintre cele două popoare 
mulțumirile sale profunde. Această ■
primlre^ca cea făcută președin
telui Jeari BedâlT'Bbka'sSt 'tfe^pti- 
poruî român cu prilejul vizitei sale 
In România, constituie o expresie a 
sentimentelor reciproce de stimă și 
prietenie dintre cclfițenij celor două 
popoare.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceauși?scu; a avut convor
biri cu președintele Republicii 
Africa Centrală, genera) de armată 
Jean Bedel Bokassa, La acesie 
convorbiri au participat din partea 
română ; Ion Pățan. vicepreședinte 
ni Consiliului de Miniștri și mlr 
nistrul comerțului exterior. Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Bujor Almășan. ministrul 
minelor, petrolului șl geologiei, 
Gheorghe Popescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste Romftnia la 
Bangui. Gheorghe,Oprea, consilier 
al președintelui Consiliului de Stat 
Stefan Andrei, consilier al preșe
dintelui Consiliului de Stat. Con
stantin Mltea, consilier al preșe
dintelui Consiliului de Stat, lor din 
partea centrafricană : Ange Pa- 
tasse. ministru de stat la președin
ția republicii. Joseph Potolot. mi
nistrul afncerilor externe. Christian 
Sombodey. ministrul apelor, pădu
rilor si minelor. Francois Gon, mi
nistrul Industriei și comerțului. Fi
dele Bakry, ministrul pianului, coo
perării Internaționale. Andre Za- 
nlfe-Touambona. ministru) energiei, 
Henri Maldou. ministrul educației 
naționale, și Albert Salo, ambasa
dorul Republicii Africa Centrală in 
București

în cadru! discuțiilor 1 oficiale, 
care s-nu desfășurat Intr-o atmos-, 
feră de prietenie cordială și deplină 
înțelegere reciprocă, cei doi pre
ședinți au efectuat un rodnic 
schimb de păreri asupra proble- 
melor Internaționale de Interes 
comun șl au analizat stadiu! ac-

Slmbătă, 18. marile, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publici! Socialiste România. Nicolae 
.Ceaușescu, șl președintele Republi
cii Africa Centrală, generalul de 
armată Jean Bedel Boknssa, au 
semnat declarația comună romftno- 
centrafrlcană, document cnre sinte
tizează rezultatele vizitei efectuate 
în" Republica Africa Centrală de 
către conducătorul statului român.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu șl doamna Catherine

z
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Apoi, ce! do! președinți iau loc 
înir-o’ mașină deschisă. De-a lun
gul drumului, spre reședința oficia
lă rezervată oaspeților români, stră
juit, de vegetația luxurianta a 
Ecuatorului, s-au strîns numeroși 
locuitori al acestui frumos oraș. Ei 
ovaționează îndelung pentru prie
tenia româno-congoiezfi,’ Pe mari 
banderole roșii stă scris : „Trăiască 
tovarășul Nlcolne C 
„Trăiască Partidul Comunist Ro- 
mân !“, „Popoarele trebuie să . fie 
pe deplin suverane șl să dispună „ . „
libere de viitorul lor „Trăiască. ^«hldt&jj' portretul tovarășului 
pnețeajși unitatea(Intre națiuni "

Românie!, la Brazzaville. comandament fundamental al con-
Președintele k Nicolae Ceaușescu temporaneitațil f ț

esle .taliitaf, de ăsemetiea. de șefii Primirea triumfală* ’''tacJifi)dcT al . României socialisto și-a inchl
misiunilor diplomatice acreditați la populația rapltalcl congoleze, a (1at întreaga viață cauzei păcii
Brazzaville, de membri al ambasa- reprezentat o expresie din cele i_<„—„iii:.1

„i grăitoare ' p raporturilor de
strinșă prietenie șl .colaborare din
tre cele două țări șl popoare, q do
rinței sincere de a amplifica aceste 
raporturi dintre' Republica Socia
listă România șl’Republica Popu
lară Cotro. dintre Partidul Comu
nist Român ți Partidul Congolez 
Muncii.

’■:

del și al coloniei române din Braz
zaville.

Pe aeroportul pavoazat cu drape
le de stat românești, șl congoleze ‘ 
au venit pentru a intlmplna pe so
lii poporului român numeroși lo
cuitori ai capitalei. îmbrâcați In 
pitorești costume naționale Mulți
mea’cintfl șl dansează, scandează : 
i,La Roumanle o-ye, Trăiască 
România I"). Grupuri de oameni ai 
munci! poartă mari tablouri înfă- 
țișind, simbolic, solidaritatea po-

mal autorizat 'exponent al său. față

Unui dintre aceste portrete înfă
țișează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. spre care se îndreaptă 
mii ni de africani, mlinlle priete
niei ; altul'11 reprezintă pe secre
tarul general a) Partidului Comu
nist Român înconjurat de bărbați 
și femei din Africa. îmbrâcați in 
salopete de lucru Pe un mare pa
nou se află alflturate portretele ce
lor doi conducători Deosebit de 
emoționantă este primirea pe care . 
o face conducătorului partidului și 
statului nostru un detașament al 
miliției muncitorești, constituit din 
membri ai Partidului Congolez al 
Muncii venlțl |W aeroport cu steagu
rile roșii, simbol al solidarității in
ternaționale a clasei muncitoare. Ei 
scandează pentru tovarășul Nlcolne 
Ceaușescu : „Șă trăiască I"

Este scandată, de asemenea, devi
za națională a tinărului stat: „Unl- 

grup de membre ale Uniunii Revo- 
luțlonarc a Femeilor din Congo în
conjoară cu căldură pe tovarășe 
'Elena Ceaușescu Oaspeții români 
string cu prietenie, cu cordialitate, 
mlinlle ce .se întind din-mulțime.

La coborîrea din avionul prezi
dențial tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu nu fost salutați, cu o 
caldă cordialitate, de comandantul 
Marlen N'Gouabl șl Cellnc 
N’Gouabl.

Cel doi conducători de partid șl ■ ■ , , , , . , ‘ ■
de stat șl-au strîns mlinlle cu prie- P0™'1" «J01»1?- reprezentat de cel 
tenie. Este prima întllnlre dintre 
șefii de stat al celor două țări — 
manifestare a voințe! tor comune de 
a dezvolta colaborarea romflno-con- 
goleză în Interesul popoarelor noas
tre, al luptai nntllmperinliste. a! 
cauzei păcii șl înțelegerii între 
popoare.

întreaga ceremonie a primirii se 
desfășoară într-o atmosferă sărbă
torească.

Oferind garoafe roșii oaspeților 
români, doua pioniere le urează 
„btm sosit pe pămîntul congolez” 
șl dflrulese cravate roșii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei 
Elena Ceaușescu.

După Intonarea Imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Congo, 
în timp ce răsună în •senin de sa
lut salvc.de artilerie, conducătorul 
partidului șl stalului nostru, însoțit 
de comandantul Marten N'Gouabl, 
trece în revista garda' de onoare .. . ......
formata dlntr-o unitate de parașu- tale, munci, progres". Un numeros 
llștl, care prezintă, onorul..

Oaspeților români le slnt prezen
tate persoanele oficiale venite In 
întîmpinare: Pierre N'Zc. membru 
al Biroului Poillic al C.C. al 
Partidului Congolez al Muncit,

.do popoarele africane.

țișează pe tovarășul

“-----------—------

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
LA PREȘEDINTELE N'GOUÂBI1

Sîmbătfl scara, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stal al 
Republicii Socialiste România. 
Nlcolne Ceaușescu, șl tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut o vizită 
protocolară președintelui C.C al

Partidului Congolez al Muncii, pre
ședinte ăl Republicii Populare 
Congo, șef de stat președinte al 
Consiliului de Sin!. Marlen 
N’Gounbl. la reședința' Statului 
Major al republicii.

Solemnitatea acordării 
înaltelor distincții

După Intllnirea protocolară, pre- Cu același prilej, tovarășul 
ședințele Marlen N'Gouabl a eon- Nicolae Ceaușescu a conferii pre
ferit tovarășului Nlcolne Ceaușescu ședlntelui Morlen N’Gouabl 'șl 

rea Cruce de Merit"
„In numele poporului congolez, 

în virtutea puterilor ce ml-au fosl 
ntribuite. vă ofer „Marea Cruce de 
Merit" cea mal înaltă distincție a 
țării mele", a spus președintele Re
publicii Populare Congo.

ședintele Marlen N'Gouabl a con-

șl tovarășei Elena Ceaușescu „Ma- doamnei Celine N’Gounbl .Steaua 
'■ " Republicii SbdaUsle România"

clasa I.
„în numele Consiliului de Stat șl 

nl meu personal, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. vfl ofer -el mai 
înalt ordin ol României socialiste".

România"

statului nostru pentru pace șl co
laborare Internaționala.

Publicația '•Etumîia“I organ al 
C.C. al Partidului Congolez ■ al 
Muncii, publică portretele tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovară
șe! Elena Ceaușescu, împreună cu 
biografiile lor, adreslndu-te, tot
odată- urările caldo de bun venit 

. __ din partea întregului popor con-
Ceaușescu golez. •

O alta publicație, „L.a Semaine", 
consacri!, de asemenea, vizitei o 
întreagă pagină, avînd ' în 
deschidere portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.ț -

Intr-un articol Intitulat „Multi-' 
Ț " pie schimburi cu A£ricj“>ses ârală'
J <;â;..pjeț^iiîyftte^nsi!iulJitade,Slsit,

al - Itomâniei socialiste și-a Inchl- 

cooperării șl securității internațio
nale, propășirii poporului român. 
Ziarul relevă eforturile depuse de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru sirlngerea relațiilor cu ță
rile; africane,: subliniind că. prin 
actualul șir.'de \ vizite in țările 
continentului, acesie legături vor 
fi și mai mult întărite șl dezvol- 

, ,tate. -
încă de acum două săptamini 

pbsturiie -de radio și televiziune 
din Brazzaville au transmis zilnic 
programe speciale închinate țării 
noastre, comentarii și Informații 
care au prez.eniat politica internă 
și externă a României, activitatea 
sa In favoarea dezvoltării relațiilor 
eu țările africane.

în declarații făcute trimișilor 
speciali al presei române, repre
zentanți de frunte- ai cercurilor 
guvernamentale au subliniat In-, 
semnâtaten deosebită a vizitei 
peni.ru extinderea continuă ă ra
porturilor de prietenie, cooperare 
și solidaritate româno-congoieze. 
„Cunoscind țara dv„ realizările el 
remarcabile, activitatea de mare 
anvergura în viața Internațlojială 
a României socialiste șl a ore- 
țcdlntelul ei. care mi-o făcut 
onoarea de a mfl pșlmi cu prilejul 
unei vizite făcute In urmă cu doi 
uni. am așteptat cu multă nerăb
dare sosirea tovarășului Nlcolne 
Ceaușescu — a declarat Justin 
Lekounzou. ministrul Industrie! sl 
minelor. Prietenia între țările 
noastre nu cunoaște distante șl 
cooperarea existentă demonstrea
ză ci', de fericii progresează relați
ile româno-congoleze bazate pe o 
apropiere firească, generată de în
seși preocupările noastre, de ati
tudinea față de marile probleme ale 
vieții internaționale".

al

tual șl perspectivele de dezvoltare 
a relațiilor bilaterale.

Cel do! președinți au constatat 
cu satisfacție că raporturile ro- 
mârio-centrafricane cunosc o evo
luție pozitivă în toate domeniile. 
Vizita efectuată în iulie 1070 in 
Republica Socialistă Romftnia de 
către președintele' Jean Bedel Bo- 
khssa, convorbirile fructuoase care 
au avut loc intre cei doi preșe
dinți cu ocazia acesie! vizite, pre
cum șl celelalte contacte șl schim
buri la nivel guvernamental, au 
contribuit La stringenta legăturilor

""* ~ român'.
și ccnlrafrican. ...

Cele două părți și-au exprimat cpnducerea Partidului Comunist 
hotartrea- lor- fernta- de’ a: acționa -gQiJlfta. Jn frunte;. cu_președinte e
pentru dezvoltarea schimburilor Nlcolne Ceaușescu, în opera de edl-
cbmerclale, a cooperării economice, 
tehnice, culturale și științifice, pe 
baze reciproc avantajoase. în acest 
context: cel doi președinți au n- 
precint rezultatele lucrărilor sesiu
nii Comisiei mixte dc cooperare e- 
conomlcă și tehnică româno-ccn- 
tra'fricnnfl 'desfășurate recent , la 
București.

Convorbirile dintre președintele 
Consiliului de Stat a! Republicii' 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, șl președintele Repu
blicii Africa Centrală, general de 
armată Jean Bedel Bokassn, au 
evidențiat posibilitățile de lărgire 
a cooperări) în domeniile minier 
și geologic, agricol, al Industriei 
lemnuinl, materialelor de construc
ție și energie! electrice. Au fost 
stabilite etapele acțiunilor ce ur
mează să fie întreprinse In vederea 
punerii în valoare a acestor posi
bilități de cooperare. In Interesul 
celor două țări șl ponoare. 
S-a convenit ca aceste acțiuni să 
fie realizate, de asemenea, prin 
crearea unor sbcletăți mixte de stat 
româno-centrafricane In domeniile 
mipicr, agricol, forestier și comer
cial.

în timpul vizitei a fost semnat un 
acord de desființare a vizelor între 
cele două țări

Cel doi șefi de stat nu apreciat că 
lărgirea șl Întărirea relațiilor ro- 
mâno-centrafricane corespund pe 
deplin ații Intereselor celor două 
popoare, cit șl cauzei generale a 
înțelegerii șl colaborării Interna
ționale ' El au subliniat dorința co
mună de a stringe legăturile șl de 
a Iniția șl dezvolta schimbul de de
legații Intre Partidul Comunist Ro
mân șl Parlklul național mișcarea 
de evoluție socinlfl In Africa neagră 
(M.E.S.A.N.). Intre organizațiile de 
■nașă!

Partea româna a exprimat întrea
ga sa considerație pentru realizările 
importante obținute de poporul 
centrafrican, sub conducerea Parti
dului național M.E.S.A.N., In frun
te cu președintele, general de ar
mată Jean Bedel Bokassa, ale ca
rul preocupări principale slnt de a 
lichida sechelele colonialismului .ți 
subdezvoltării, pentru a asigura 
dezvoltarea economică și socială, o 
apăra șl consolida independența de 
stat, In afirmarea plenară a demni
tății sale naționale.

Partea centrafrlcană a dat o Înal
tă apreciere succeselor remarcabile 
obținute de poporul român, sub

ficare a noii orindulri. de creare,a, 
unei economii avansate șl a unei 
culturi moderne. în promovarea 
principiilor dreptului șl moralei In
ternaționale în relațiile dintre sta
te. Ea a acordat o înaltă apreciere, 
de asemenea, sprijinului consecvent 
acordat de Republica Socialistă 
România tinerelor state africane In 
lupta lor dreaptă pentru indepen
dența și progresul lor economic și 
soclul.

Ce! doi președinți, au avut, de a- 
semenea. un schimb de păreri asu
pra situației Internaționale.

El âu apreciat că principala ca
racteristică o epocii contemporane 
o constituie afirmarea tot mal vi
guroasă n forțelor care se pronunță 
pentru pace, independență șl pro
gres social, pentru sțatornlcireo în
tre state a unor relații noi. bazate 
pe echitate și dreptate. 1 ; '

Această evoluție favorabilă este,. 
Ilustrată de tendința de creștere, în’ 
ultimul timp, a rolului șl efica
cității O.N.U., îndeosebi prin succe-. 
sele obținute pe calea realizării u- 
niversalitațli sale, de multiplicarea 
și diversificarea contactelor Intre- 
state. In spiritul colaborării jl înțe
legerii reciproce. Este necesar ca a- 
ceastă evoluție să fie consolidată și 
continuată pentru a se ajunge la 
soluții și acordezi care să cores
pundă pe deplin aspirațiilor șl, in
tereselor legitime ale tuturor po
poarelor

Cei doi președinți nu reafirmat 
convingerea lor că pentru realizarea 
destinderii șl asigurarea păcii, In 
lume este Imperios necesar ca 
relațiile dintre toate statele lumii. 
Indiferent de sistemul lor social, să 
fie așezate pe respectarea principii
lor Independenței șl suveranității

| ‘ "'■ -■ -"i-
L =<<■„■

„Am așteptat 
cu nerăbdare

sosirea
tovarășului 
Ceaușescu**

-....... ...... ....... _ , _ w?
Cu prilejul sosirii tovarășului 

Nlcolne Ceaușescu, organul’cptidian 
de presă al Agenției congoleze de 
știri subliniază că locuitorii orașu
lui Brazzaville au făcut pregătiri 
deosebite oentru n Inllmplnn. cu 
cinstea și fastul cuvenit, pe Ilustrul 
președ,nte român în coloanele 
sale sini publicate articole despre 
România, realizările, obținute de 
poporul nostru In, anii socialismu
lui. în articolul „Președintele 
Nicolae Ceaușescu. o viață consa
crată poporului său*, se reliefează 
activitatea! prestigioasă pe care a 
desfășurat-o șl o desfășoară in 
prezent conducătorul partidului șl

(Continuare în pag. a ll-a)

' Dineu in oorarao preseMiii
.................................... .............................
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Cu ocazia vizitei oficiale în Re- tbru al Biroului Politic td C.C. 
publica Populară Congo a secreta, 
rulul general ni Partidului Comu-
.1113 & . ITi/ÎJ 11»» , 1/1 u-.’pi.rt.i 1 .its ț VV4 f3.1’
Utilul ule Suit ai ; Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. șl n . tovarășei Elena 
Ceaușescu, sîmbăiă. președintele 
Comitetului Central ăl Partidu
lui Congolez ol Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Con
go, șeful stalului, comandantul 
Marlen N’Gouabl. a oferit un dineu 
la Palatul poporului

Au lunii parte tovarășii Ion Pfi- 
țțm Corneliu Măneșcu. Bu|or AI- 
mășan. celelalte oerepane oficiale 
române care I) însoțesc în vizita 
sa pe‘conducătorul oartldului șl 
Statului nostru, nrecum și Gheorghe 
Stoian. ambasadorul Rprnflhlel la 
Brazzaville..

R
■ ț

I

al 
P.C.M.. Alois Moudileno-Massengo. 
vicepreședinte al Consiliului de 

'A?' hrt'^KHntele Comă- Stat, Henry -Lopez, ministrul ofn- 
Sta. a enub c eterilor externe. Jusiln Lekounzou.

minis;-ui industriei și minelor, 
membri al Comitetului Central al 
P.C.M.. al guvernului. secretarul 
general al Confederației sindicate
lor congoleze șl alți conducători de 
organizații de masă șl obștești, re
prezentanți al armatei naționale 
populare, perennnlltăți ale vieții po
litice n Republicii Populare Congo 

Erau prezenți. de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați Io Brazzaville.

în timpul dineului, desfășurat 
Intr-o atmosferă de caldă cordia
litate comandantul Marlen N’Gou- 
abi șl tovarășul Nlcolne Ceaușescu 

Au participat Pierre N’Ze, mem- au rostit toasturi.

® Toasturile rostite 
la dineul oferit 
de președintele 
Nicolae Ceaușescu 
© Dejun în onoarea 
oaspeților români 
@ Plecarea 
Bangui 
© Imagini 
prima zi q
în Republica 
Africa Centrală

din

din
vizitei

PLECAREA DELEGAȚIEI U. G. S. R.
LA LUCRĂRILE CONGRESULUI 

SINDICATELOR SOVIETICE
Gheorghe Petrescu și Gheorghe sW 
păru, vicepreședinți al Consiliului 
Central al U.G.S.R,. de secretari oi 
Consiliului Central, membri al ’ Co- 
milelului Executiv șl al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. nctiviștl sindicali. 

Au fast prezenți V I. Drozdenko, 
ambasadorul. Uniunii Sovietice la 
București, și membri al ambasadei.

*
La sosirea la .Moscovă, delegația a 

fost Intlmplnutfi de A. N. Seleoin, 
membru al Biroului Politic al [ C.C. 
al P.C.U.S. nrewdlntele Consiliului 
Central a) Sindicalelor din U.RÎS.S.. 
P. T. Plmennov, secretar al C.C.S. 
din U.R S.S.. activiști sindicali. ‘

Erau orezentl Gheorahe Badrus. 
ambasatkMTJ) Republicii Socialiste 
România In Uniunea Sovietică, si 
membri al ambasadei.

(Agerprea)

Simbfllă după-amiază a plecat In 
Moscova delegația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Romania, condusă 
de tovarășul Virgll Trofin. membru 
al Comitetului Executiv. ai Prezidiu
lui Permanent ai C.C. ai P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. care, la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor din U R.S.S.. 
va participa la lucrările celui dc-al 
XV-lea Congres a) sindicatelor so
vietice

Din delegație fac parte tovarășii 
Dumitru Borclea. membru al Consi
liului Central a) U.G.S.R.. președin
tele Consiliului ludețean Dolj aT sin
dicatelor. Ștefan Tripșa. membru al 
Consiliului Central al U.G.S R.. mais
tru o'.elar la Combinatul siderurgic 
din Hunedoara. Erou a! Mundi So
cialiste. Gavrllă Renter, activist la 
Consiliu) Central al U.G.S.R

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă do tovarășii

salvc.de
peni.ru
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VIZITEI PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT,
ț j te ț'.A.i

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA AFRICA CENTRALĂ

Toasturile rostite la dineul oferit de președintele
Nicolae Ceaușescu în onoarea președintelui Jean Bedel Bol
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Intilnire w lucrătorii wnoi tinere industrii
"i ':-7'K
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După cum am anunțat, vineri, 

președintele Nicolae Ceaușescu a 
oferit în onoarea președintelui 
Jean Bedel Bokassa un dineu, la 
care cel do! șefi de stat au rostit 
toasturi. Din cauza orei Urzii Iii 
care au fost rostite toasturile, pre
cum și a diferențe! de fus orar, le 
publicăm în ziarul nostru de ai>- 
tdzl.

După ce a adresat un salul priete
nesc celor prezențj la dineu, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
a spus :

Sinlem de două zile în frumoasa 
dumneavoastră țară și, cu regret, 
mllne va trebui să ne despărțim. 
In această scurtă perioadă, am pu
tui să cunoaștem cite ceva din 
munca șl eforturile po care le de
pune poporul Republicii Africa 
Centrală pentru dezvoltarea sa e- 
conomică șl socială. Am purtat 
convorbiri asupra dezvoltării rela
țiilor bilaterale șl a unor probleme 
internaționale contemporane. Am 
ajuns la concluzia că există largi 
posibilități pentru dezvoltarea coo
perări! româno-centrafricane. Vft 
pot asigura că ceea ce am stabilit 
in aceste zile va constitui pentru 
guvernul României obligații certe 
— șl. vom face totul ca, In cel mal 
scurt timp, ele să fie traduse în 
viață.

Am dori ca cooperarea româno- 
centrafricanfl în domeniul econo
mic să constituie un exemplu de 
relații între două state egale în 
drepturi, independente, care doresc 
să conlucreze strtns în toate dome
niile de activitate.

Știu că sînt în sală reprezentanți 
ai diferitelor state. Cred că toți vor 
fi de acord că astăzi trăim o ase
menea perioadă în care relațiile in
tre state trebuie să se bazeze pe 
no! principii. Că numai po această 
cale putem contribui la făurirea u- 
nei lumi mul bune, mal drepte, 

„care să corespundă năzuințelor în
tregi! omeniri.

Sînt convins efi vizita pe care 
’am făcut-o in țâra dumneavoastră, 
jdptnnuie președinte, ca și vlzîtâ'pe? 
.care domnia voastră ațî făcut-o. cu 
doi ani In urmă. în România va pu-

ne o bază și mai puternică colabo
rării dintre țările1 noastre' și, tot
odată, va influența pozitiv asupra 
relațiilor cu toate statele africane, 
în lupta pentru independență na
țională, pentru lichidarea colonia
lismului, pentru o viață‘liberă șl 
fericită.

Nu doresc să spun mal multe a- 
cum. Doresc să las" faptele să arate 
că Înțelegerile noastre sînt In spiri
tul vremurilor no’, că ele cores
pund năzuințelor popoarelor noas
tre și ale tuturor popoarelor care, 
ea șl noi, doresc să contribuie la 
cauza prieteniei-șl păcii în Întreaga 
lume. Nu sin tern țări prea mari, 
dar în lume sînt tnulte țări de mă
rimea noastră. Uniți, Împreună cu 
toate națiunile — fie ele mari sau 
mici — putem face ca pe acest pă- 
mînt să triumfe dreptaten șl egali
tatea între națiunile planetei 
noastre.

Vom duce cu noi în România 
cele mal frumoase Impresii despre 
munca șl viața poporului dumnea- 

președinte șl stimați”prieteni ! din noastră se va dezvolta șl mal mult,
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poporal român aveți tin prieten mea întreagă.
în continuare, vorbitorul a spus : 

Primirea pe care v-a făcut-o po
porul centrafrlcan este primirea a- 
fricanllor față de orice prieten al 
Africii. Aceeași primire o vep gâsî 
pretutindeni pe pămintul Africii. 
Doresc prin aceasta să arii!, cit de 
aproplap sînt africanii de români. 
Noi cunoaștem pașnicul popor ro
mân — pașnic șl foarte muncilor 
— cure nu are declt o singură am- 
blțlo, aceea de a sp înțelege cu lu
mea întreagă, punînd tn atari de 
programul său orice Idee de război. 

Vizita dumneavoastră aici ono
rează nu numai Republica Africa 
Centrală, ci ea constituie o cinste 
pentru întreaga Africă. Să facem 
un bilanț: ctțî șefi do state africa
ne au fost în vizita in statele euro
pene și ciți șefi de state europene 
au venit in vizită în Africa, In mod 
deosebit in Republicn Africa Cen
trală? Pentru ' noi, .dumneavoastră 

.sîntețî cel dinții șef de sta1 euro
pean caro ne vizitează.

In continuare, preșeâlriteie Bo
kassa a spus : Tara noasiră nu are

o bază și mai puternică colabo- 
I dintre țările noastre si. toi.-

, stat european care vizitează oficial 
Republicai Africă Centrală.

Ați sosit Ieri, domnule președin
te, în Inima Africii. Africa este 
uh continent care aparține nfrlcn- 
nllpr. Populația sa este de 230 mi
lioane de locuitori. Din păcate, nu 
peste tot Africa este condusă de 
africani, din vina unor grupuri ra
sista între acestea, aș dori să 
vorbesc concret despre Africa do 
Sud, guvernul de la Pretoria, de 
Ian Smith șl cortegiul său do co
lon!. care ocupă, o parte a Africii. 
Aș dori să vorbesc, de’asemenea, 
dc Mozamblc și Angola.

In continuare, președintele Bo
kassa, arăiind că problemele Afri
cii ii preocupă pe conducătorii afri
cani, a spus : Noi tiu dorim război. 
Preferăm negocierile, deoarece noi 
nu sintem niște distrugători al 
umanității, ei sîntem pentru res
pectul fiecărei ființe umane. Vrem 
să cooperăm cu toată lumea. Dova
da este că de mal bine de doi ani 

. _ __ de zile cooperăm foarte îndeaproa-
voastră. Puteți f! sigur, domnule po cu dumneavoastră. Cooperarea
președinte șt stimați prieteni din noastră se va dezvolta șl mai mult, 
Republica Africa Centrală, că în constituind un exemplu pentru lu-

sincer șl de nădejde. In continuare, vorbitorul a spus :
în încheiere. președintele Primirea pe care v-a făcut-o po-

Nlcotae Ceaușescu a urat poporu- porul centrafrlcan este primirea a-
lul centrafrlcan noi șl noi succese fricanllor față de orice prieten al
în munca șa pentru dezvoltarea Africii. Aceeași primire o veți găsi
economică și socială, pentru fâu- pretutindeni pe pămintul Africii,
rlrea unei patrii libere șl înde- " ' _ .
pendente. De asemenea, a urat 
președintelui Bokassa noi succese 
în activitatea pe care o desfășoară 
tn serviciul poporului centrafri- 
can. al cauzei unității africane., al 
eliberării popoarelor africana

Președintele .Consiliului de Stat 
a toastat pentru prietenia întră po
porul român șl poporul centraîrl- 
can, pentru prietenia dintre Roma
nia șl toate popoarele africane, 
pentru o colaborare egală in drep
turi. între toate națiunile lumii, 
.pentru pace-

tn toastai său. președintele
Jean Bedel Bokassa Q sp'js ■
în cnliîntea mea de președinte 

.centrafrlcan. șl de Interpret crd- 
dlndoș. al națiunii, dqresc șă vă 
exprim bucuria poporului nosirti de 
a fi primit pe primul șef aJ unui

decit 13 uni de independență- Mul
te țâri.care și-au cucerit Indepen
dența înaintea noasLri’au cunoscut 
aceleași dificultăți pe care noi le 

I înfruntăm astăzi- însă poporul din
Africa Centrală declari prin glasul 
rngu că va călca peste dificultăți, 
așa cum călcăm peste acest covor, 
că vom sfărîma dificultățile I Sîn- 
tem fii de luptători șl vpm învin
ge 1 Noi, domnule președinte, nu 
avem complexe. Dacă se va mal 
spune de către uni! că Republica 
Africa Centrală este un teren de 
vînătoare rezervat cuiva, acesta este 
un lucru fals. Republica Africa 
Centrală nu este teren de vînătoare, 
ci aparține poporului centrafrlcan. 
prietenilor săi; adeyărațl. Tara 
noastră 'reprezintă o națiuneși 
își va face auzit glasul său. Avem 
aceeași credință ca și România : iu
bim prietenii, vrem "să cooperăm eu 
prietenii, niciodată nu nc-am gîndlt 
sa închidem ușa cuiva. De altfel, 
nici una din țările lumii nu poale 
să se închidă in sine însăși. Țoale 
popoarele șl națiunile iubitoare de 
pace aspiră la cooperare și colabo
rare.

Fericiți sînt acela care acceoță 
să coopereze 1 Fericiți sînt aceia 
care acceptă prietenia! Nefericire 
acelora care vor să domine, deoa
rece vor pierde, nu vor domina I

în continuare,- președintele Bo
kassa a arătat: „Am vorbit în a- 
cest fel, domnule președinte, pen
tru că știu că dumneavoastră sin- 
teți ca șl mine uh patriot șl ați fă
cut sacrificii foarte mari. Ați sufe
rit pentru țara dumneavoastră. Eu 
sînt un om care urmează exemplul 
dumneavoastră. Urmează imaginea 
dumneavoastră. Sînt făcut ca . să 
aoăr Africa Centrală — șl.pentru 
Republica Africa Centrală voi 
muri l

în încheiere, președintele Ho- 
. kassa și-a exprimat satisfacția pen
tru faptul că vizita ®e încheie, cu 
rezultate bune pentru dezvoltarea 
prieteniei șl colaborării dintre cele 
două țări și popoare. El a toastat in 
sănătatea președintelui Nicolae 

Elena 
ro-

ie comuna romano

Cenușescu, a tovarășe!
- Ceaușescu. a întregului.popor 
tnjifo’T.-pentnr .dezvoltarea, prieteniei 
ș! colaborării dintre România șl 
Republica Africa Centrală..

Simbâta dimineața,

Ceaușescu, însoțiți de oficialități 
... Z>£«v* d-wtrit tad'Amiri A ,. aii *’">■' Îi-w8„arî *>a •.

lontrală a serviciilor tehnice de fa- Riî »i a»“/ts ' ef m —s
derc de stat cu profil complex, • 
creată în 10117 din inițiativa pre
ședintelui Bokassa. Șl de această 
dată, pe tot parcursul, de lo reșe
dința oficială pînă la obiectivul vi- 

măr de locuitori al capitalei, care 
salută cu unde trecerea convoiului 
oficial.

în cinstea oaspetelui stimat, în
treprinderea este pavoazată,, sftrbiî-.

cole de mobilă, obiecte de artizanat, 
precum șl un atelier de reparații 
mecanice care sînt vizitate pe 
rind. Colectivul de aici, detașament 
al tinerel clase muncitoare centra- 
frienhe,1 dă dovadă de multă pri
cepere șl hărnicie.; Membrii aces
tui colectiv ,sint mîndri că roadele 
muncit lor — îmbinare fericită în
tre meșteșuguri străvechi șl tehnică 
modernă1 — servesc, acum la ridi
carea bunăstării poporului, ilustrea
ză faptul, că In Republica Africa 
Centrală s-a pus pentru totdeauna 
capăt exploatării coloniale.^ 

Oaspeții admiră splendidele țc-
... , 1 sftturi africane în culori dlntreicele

torește cu drapelele celor două țări, mal viii și desene pline de fantezie,
cu portretele celor doi președinți, articole tradiționale de îrabră-

cftoilnte, cn șl confecții în stilJeu
ropean. mobilă lucrată cu mult 
meșteșug din esențe tari. Gazdele 
dau explicații amănunțite asupra 
modulul do organizare a produc- 

»pri^nta.ro^n“^®trofriro: d0_ munc!.; ____....________„
nă 1". Allt îiî fața clădirii admlnis- Sor 5 n d0"*1* fehnlce. p.ccuro. șl muncitorilor. Le .adresăm calde fe-
trațlel, cit șl pa aleile din Incinta ns“P”h proiectelor dc dezvoltare. licitări șl le urăm să obțină trrf

___ v‘. ...„.Atelierul de artizanat oferă ‘prllc- succese In dezvoltarea unității.țți; 
șl muncitoare ova'loricnză Îndelung Jul de a vedea la lucru pe crea- productive, care să constituie o

lorii populari ce duc mal departe bază puternică a dezvoltării tnde-
trădlțlile unei arte milenare, pilnă pendente a terii® ,
de Strălucire.'dovadă vie că pe. a- Încheierea vizitei, oaspeții,

..a.care au adus cu el mesajul de prie-.ceste .pămîn uri a existat o străve- Q1 clflSe, munclloa^.al
chc dslllzațle, curmală în perioa- gulul r0J1lAn slnt sai^n,
da întunecata a dominației colonia- într-o atmosferă de profund entu- :
lo, și caro acum, după dobtndlrea' zlasm, cu îndelungi ‘ urale.

: 1 ■“ ■■ '■ ' - - '■ ' . i

Simbătă dimineața, președintele 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de oficialități 
centra fricane, ‘au vizitat Direcția 
(ontrahi a serviciilor tehnice de fa
bricație-(D.EJ3.T.FJ, o întrepriri- 

create in UMt7 din inițiativa pre

dată, pa lot parcursul, de la reșe
dință oficială pînă la obiectivul vi
zitat, șe află adunați Un luare nu-,

pancarte șl banderolei'nvînd Insert-' 
se lozincile care, in aceste zile, au 
putut fi întllnlte pretutindeni la 
lăangui : ..Trăiască Republica So
cialistă România !“, „Trăiască Re
publica Africa Centrală „Tră
iască prietenia româno-ccntrnfrica- 
nă !". Atti îrt fața clădirii admlnis- 

întreprinderii, numeroși muncitori 

șl scandează „Trăiască Ceaușescu!"’ 
„Trăiască Bokassa l“.

întreprinderea,'care constituie u- 
nul dintre centrele industriei ușoa
re ale țării, cuprinde ateliere de 
țesut, de tricotat, de confecții, de 
Încălțăminte, do confecționat orii-

>' £ V î® ■ 
uM1

Independenței, a renăscut, câpătînd 
• valențe noi. Sculpturile In fildeș șl 
abanos, vestitele măști și totemuri 
africane, tablourile de o înclntă- 
toare varietate policromă, executate 
din diafane aripi de fluturi Ispe- 
ciile clin Africa Centrală slnt so
cotite ‘ printre cele mal frumoase' 
din lume) toate — creații de o 
remarcabilă valoare artistică, în
trunesc aprecierile elogioase ale vi
zitatorilor. La trecerea prin dife
ritele ateliere, muncitorii își ex
primă, pfîh ovații șl aplauze, bucu
ria de a avea în mijlocul lor pe 
reprezentantei unei țări socialiste, 
țară care manifestă sentimente de 
caldă simpatie, sprijin șl solidari
tate față de cauza popoarelor afri
cane.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu consem
nează In Cartea de onoare :

„Ne-a produs o deosebită impre
sie complexul de’ateliere pe ears 
le-âm vizitat, mălestrln șl hăralcta 

; _ ________-r -__

i șl le urăm să obțină nai 
e în dezvoltarea unității

- • ■ » e ..... . , . p . F ? l. . , K r- .

In aclamațiile mulțimii prezente pe aeroport, salutați cordial de oficialități.

w gwmt Btmgui 
a raporturilor Românie! socialiste președintele Nicolae Ceaușescu, de 
cu țările continentului african. , . ™

,Prima vizită a conducătorului 
României socialiste' în Republică 
Africa Centrală, prima vizită a u- 
nul șef de stat european în această 
țară — ale cărei rezultate sini con- ?J uua,lllla vuuiesiue
semnate în Declarația comună, Bokassa. Au mal fost prezențl Ange 
semnata sîmb.Wl Ia amiază, fnaln-' ....
tea plecării — a fost urmărite do 
poporal din Inima Africii cu Un in
teres șl o simpatie deosebita „V!-,. 
zita președintelui Ceaușescu ne-a'

1 Urmare din pag. I)

naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile Interne, 
interesului și avantajului reciproc. 
El s-au pronunțat pentru exclude
rea forței și a ainonlnțăril cu forța, 
a presiunilor de orice naturii, in ra
porturile dintre state, împotriva po
liticii Imperialista de dominație șl 
amestec in treburile altor state, 
pentru respecluren dreptului sacru 

’ al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur calea dezvoltării, potrivit 
voințe! șl aspirațiilor proprii.
'. Cele două părți au subliniat ne
cesitatea intensificării eforturilor 
.tuturor statelor pentru a apăra și 
impune respectarea principiilor 
dreptului și legalității internațio
nale, pentru promovarea unei largi 
colaborări, în interesul popoarelor.

Ele au evidențiat rolul crescfnd 
po care fi au de jucat țările miel și 
mijlocii în înfăptuirea acestei opere.

Reafirmînd atașamentul profund 
al Republicii Socialista România șl 
Republicii Africa Centrală față de 
dreptul Inalienabil al popoarelor la 
existență independentă, cele două 
părți au exprimat sprijinul lor ferm 
față do lupta popoarelor din Ango
la. Mozamblc, Gulneea-Blssau, Na
mibia și alta teritorii dependente, 
pentru lichidarea asupririi colonia
le șl Înfăptuirea năzuințelor ior ic- 
giUme de libertate șl progres. Ele 
au condamnat energic politica de 
apartheid șl discriminare rasială 
din Republica Sud-Afrlc.anS șl Rho- 
desta, perind să se pună capăt neîn- 
lîrzlat acestor practici anacronice 
care lezează profund demnitatea 
umană și reprezintă un pericol pen
tru pacea și securitatea continentu
lui afrlcon și a întregii lumi. Cele 
două părți au cerut să fie luate 

. măsuri urgente de către Organiza
ția Națiunilor Unite, vlzînd pune- 
pen în aplicare, imediat șl KrS 
condiții, a declarației șl rezoluții- 
lor'acestei organizații cu privire la 
abolirea colonialismului.

Evpcînd multiplele și profunde
le transformări care au loc pa con- ■ 
tinejitu) african, cel doi președinți 
au reafirmat .simpatia și sprijinul 
țârilor lor față de lupta tinerelor 
state africane împotriva amestecu
lui cercurilor Imperialista șl neoco- 
lonlaiisie în treburile lor interne, 
pentru apărarea șl consolidarea in-

dependenței naționale, pentru valo
rificarea resurselor materialo șl 
umane în interesul propriilor po
poare, pentru progresul lor' econo
mic și social.

Cole două părți fiu tost de pă
rere că reducerea și lichidarea trep
tată a decalajului dintre țările in
dustrializate și cele in curs de dez
voltare este o problemă de Impor
tanță majoră pentru progresul în
tregii umanități, pentru asigurarea 
păcii șl garantarea securității tutu
ror statelor. Ele nu subliniat că e- 
fortu! țărilor în curs de dezvoltare 
trebuie să fie conjugai cu o largă 
cooperare internațională, din calea 
căreia trebuie înlăturate orice prac
tici discriminatorii șl bariere artlfl- 
clale. De asemenea, părțile au apre
ciat că transpunerea în viață a o- 
bleclivcior conferințelor O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, ca șl 
a programului colul de-al II-lea de
ceniu O.N.U! pentru dezvoltare, 
creșterea eficienței O.N.U. șl a spri
jinului pe care statele dezvoltate nu 
datoria să-l acorde nu o semnifica
ție pozitivă pentru progresul țării 
lor în curs de dezvoltare.

Cef doi șefi de stal au apreciat 
că menținerea focarelor de conflict 
șl tensiune în diferite regiuni ale 
lumii aduce prejudicii grave cau
zei păcii șl securității Internaționa
le. Rcaflrmlnd solidaritatea țărilor 
lor cu lupta dreaptă a popoarelor 
din Indochina, ei s-au pronunțat 
pentru retragerea nelnttrzlata șl 
necondiționată a trupelor Interven- 
ționiste ale S.U.A. și aiiaților săi 
-din această regiune, pentru ca po
poarele vietnamez, cambodgian șl 
laoțian să fie lăsate să-șl hotărască 
singure soarta, fără nici un amestec 
din afară.

în legătură eu situația din Orien
tul Apropiat, cele două părți s-au 
pronunțat cu hoteriro pentru solu
ționarea grabnică a conflictului pe 
calc politică, în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1087, pentru retragerea tru
pelor israellene de pe teritoriile a- 
rabe ocupate, asigurarea dreptului 
la existență șl Integritate teritorială 
sl tuturor statelor din zonă șl so
luționarea problemei populației pa- 
lcsHnene în conformitate cu inte
resele sale naționale.

Cele două părți au relevai iasem-

K'

NICOLAE
Președintele 
al Republicii

CEAUȘESCU
Consiliului de Stal 
Socialiste România

păta tea deosebită pe care o acordă 
trecerii grabnice la Infflptulrea u- 
nor măsuri concrete șl eficiente In 
domeniul dezarmării generale șl to
tale, și in primul rind al dezarmă
rii nucleare. Ele s-au pronunțat, fn 
acest scop, pentru convocarea unei 
conferințe mondiaie de dezarmare, 
cu participarea tuturor statelor. A- 
ceăsta ar permite ca Importante 
resurse umane șl materiale să’ fie 
consacrate unor scopuri pașnice, 
progresului economic șl sobiaJ ai 
fiecărei națiuni, sprijinirii statelor 
în curs de dezvoltare.

Cu privire ta situația din Europa, 
cel doi președinți apreciază că în
făptuirea securității și lărgirea 
cooperării europene constituie fac
tori de natură să contribuie ta în
tărirea păcii Internaționale. înfăp
tuirea securități! europene, bazată 
pe principiile Independenței și su
veranității naționale, egalității ta 
drepturi, neamestecului tn trebu
rile altor state șl avantajului reci
proc, ar avea o Importanță deose
bite pentru țările altor continente, 
între care șl țăriie africana Cel doi 
președinți au salutat perspectivele 
favorabile caro se Conturează pen
tru convocarea Conferinței gene- 
rnl-europene cu participarea tutu
ror statelor Interesate șl au expri
mat dorința ca această conferință 
să se întrunească rit mai curind 
posibil,

Rellefind importanta contactelor 
politice dintre factorii da răspun
dere al statelor, cele două părți au 
subliniat că vizita președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
SoTtaliste România in Republica A- 
frica Centrală constituie o nouă 
contribuție la mal buna cunoaștere 
între cele două popoare și la dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări. Pornind de la dorința comuna 
dc a aprofunda înțelogerea rod-1, 
procă șl colaborarea In toate dome
niile, cel dd președinți nu convenit 
să continue contactele și schimbu
rile de vederi la toate nivelurile.

Președintele Consiliului de Stat 
ni Republicii Socialiste România. 
Ntcotae Ceaușescu, și doamna Elena 
Ceaușescu nu adresat președintelui 
Republicii Africa Centrală general 
de armate Jean Bedel Bokassa,' și 
doamnei Bokassa, Partidului națio
nal MES.A.N. șl întregului popor 
centrafrlcan vil mulțumiri pentru 
primirea călduroasă și ospitalieră 
deosebită care le-a fost rezervată 
în tot timpul vizitei.

A?5?s... . .. ■ r’ ° ■“ '/T’- '• ’ r’■p‘‘ft "
General de

JEAN BEDEL
Președintele Republicii

armată
BOKASSA
Africa Centrală

Trimisul, spedal Agerpres, Ion 
Cîrje, transmite: Sini bâtă după- 
amiazfi a luat sfințit viata ofi
cială efectuată. în Republica A-. 
frica Centrală dc către pre
ședintele Consiliului, de Stat .al 
României, Nicolae Ceaușascu, șl to
varășa Elena Ceaușescu, la Invita
ția președintalu! Jean Bedel Bo
kassa și a doamnei Catherine Bo-' 
kassa.

Deși n durat numai două zile, vi
zita;-— așa ciim au npreciaț-orecjj-,, , .. --7; ?t-K*—
doi șefi de.stat — a fost deosebit', -.^utapluj, .tuturor Inimile de buțru-^ externe, Christian Sombodto’. mi-,’ 
,dc rodnică,;.-.ca înscrilndu-se ca un .-v-ne, no:a declarat ministrul afa- r.1,5tnil apelor, pădurilor șl minelor.: 
eveptmcnt remarcabil in cronicav;. gsi®rne ai Republicii Africa Francois Gon. ministru delegat' la
relațiilor'româno-centrafricarie. ai Centrală. Joseph Potblot Vizita;'’a■* Președinție. însărcinat cu Industria

și comerțul. Jean-Leuls Pslmhls, 
ministru delegat la Președinție. în
sărcinat cu problemele afacerilor.. j

Boundlo, miniștri la Președinție, 
Fidele Bakry. ministru la Președln-

la tovarășa Elena Caiușescu șl de 
la ceilalți oaspeți români, pe aero
port au fost prezonte cele mai 
înalte personalități,, centrafrlcane, 
în frunte cu președintele Jean Be
de! Bokassa și doamna Catherine

Pattașsc, ministru dc stat la Pre
ședinția republicii, Auguste M'Bon- 
go, ministrul lucrărilor publice, lo
cuințelor șl transporturilor rutiere, 
Joseph Pbtolot,.ministrul afacerilor

relațiilor' rdmAno-centrafrieane, ca 
o conțribuțio la dezvoltarea activă

DEJUN ÎN ONOAREA
OASPEȚILOR RCOÂM

Prețedlntele Republicii Africa 
Centra , general de armată Jean 
Bedel Bokassa. a oferit, în saloa
nele Hotelului ..Safari", din Băn- 
gul, un dejun în onoarea președin
telui Consiliului de Stat a’ Repu
blicii SoclnHste România. Nicolae 
Ceaușescu; șl a tovarășei Elena

’ ' -.-i -î"- ’• .

Coaușcs.trX . La . dejun, desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie, au luat parte personnh- 
tăU oficiale române care l-au 
însoțit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,; precum și membri ai 
guvernului șl alto 
tr africane.

oftdaUtaU cen-

• I,

K Muzeul „Mufei
La 18 martie, tovarășa Elena 

Ceausescu o vizitat Muzeul ..Bart- 
helemy Boganda® din Bangui.

Croat în anii independenței, mu
zeul se impune ca o prestigioasa
Instlluțle, prin exponatele sale va
loroase Uustrind cultura, tradițiile 
și preocupările străvechi ale po
porului centrafrlcan : unelte din 
diferite perioade istorice, arme fo
losite tn lupta îndelungată pentru 
libertate și independente, măști și 
alta creați! ale artei negre, costume

șl instrumente muzicale specifice. 
Pe o peluză din fața muzeului, în 
decorai luxuriant ol vegetației tro
picala, la încheierea vizitei. Ansam
blu) național al Republicii Africa 
Centrată a prezentat un program 
de dansuri africane.

Tovarășa Elena Ceaușescu a vizi
tat. de asemenea, un atelier de tă
iere și șlefuire a diamantelor — o 
mare bogăție națională a Republicii 
Africă Centrală.

'i

România și Republica Africa Centrală
Africa Centrală — de Ange'Pa- 
tasse, ministru de stat la, Preșe
dinția RepublIcU Africa Centrală. 

Au fost prezențl : din partea ro
mână, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului șl geologiei, și 
Vaslle Rffuță, adjunct nJ ministru
lui comerțului exterior, ' iar din 
partea cenSrnfrlcahfi — Joseph 
Potblot ministrul afacerilor exter
ne. Fidele Bakry. ministrul plani
ficării șl cooperării Internaționale, 
Franțols Gon. ministrul industriei 
și comerțului, și Andră Zanlfc- 
Touambona, ministrul energiei.

Simbâtă a avut ioc semnarea 
protocolului privind colaborarea 
economică dintre Republica Socia
listă România șl Republica Africa 
Centrală în domeniile minier, 
geologiei, metalurgici, agriculturii. 
Industrie!, transporturilor și - co
merțului, pe bazo avantajului re
ciproc.

Din partea română, protocolul 
a East semnat de Ion Pătam vice
președinte aJ Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia. ministrul comerțului exte
rior, iar din partea Republicii

continunt el, a confirmat că poporul 
centrafrican nu este uitat de po
poarele din Europa, in primul rind ■ ______ ___ ___________
de poporal român prieten. Romă- interne, Jean Amity și Henrl-Paul 
nia socialistă a dovedit, prin poli- ”—J' ................... * ”
tlca sa, că este o țară prietenă, sin- I ___________ v™...,
ceră, pe care se poate conta șl la ■■ țțe* însărcinat'cu pianul și coopa- 
blne, șl la rău. Poporul nostru a 
căutat să dea expresie acestor sen
timente, făcînd conducătorului po
porului român frate o primire pli
nă de simpatie și entuziasm. A fost 
o primire sinceră, spontană, 
inimă, a menționat ministrul cen- 
trafrican.

Vizita președintelui Ceaușescu a 
deschis căi noi pentru continua îm
bunătățiri a relațliior dintre țările 
noastre — a relevat ministrul de 
externe al Republicii Africa Cen
trală, Ea o confirmnt utilitatea dia
logului la nivel înalt pentru dez
voltarea accelerată a relațiilor din
tre popoare",;

Caracterul fructuos, de'lucru, al 
vizitei, contribuția ei remarcabilă 
ia dezvoltarea relațiilor între po
poarele romăn șl centrafrlcan nu 
fost relevate de Ange Patlasse. 
„Vizita prețed in telu I Ceaușescu
ne-a permis nu numai să reliefam 
identitatea unor puncte de vedere, 
d șl să le aplicăm In practică, prin 
semnarea unor acorduri de mare 
însemnătate pentru 
cooperării dintre țările noastre — 
a spus ministru] centrafrican. Vi
zita’ a confirmat că această coope- Almășan, Iți Iau rămas bun de la; 
rare răspunde Intereselor noastre 
comune și că ea se Întemeiază pa 
principiile egalității și avantajului 
reciproc".

Atmosfera vie, însuflețite — in
terpretată do ministru] Potoloț ca 
o dorință' a poporului centrafrican 
de a-și exprima sentimentele de 
feimpatie și stimă față do șeful sta
tului român — a caracterizat șl ce
remonia despărțirii de pe aeropor- . 
tal M'Poko. din Bangui.

Pentru arși lua rămas bun de la
. 'vț ,P

rarea' Internațională, Louis Ala- 
zoula. ministru delegat la Președin
ție, însărcinat cu agricultura șî 
zootehnia, Andră-Dieudonne Ne
gate, ministrul sănătății publice sî 
afacerilor sociale, Derand-Enoch 
Lakoue, ministrul finanțelor. Cle
ment Ngal-Voueto, ministru. An
toine Goalo, ministrul transporturi
lor șl telecomunicațiilor, Jean- 
Marie Wallot, ministru, Louis-Pterre 
Gamba, ministrul justiției, Andre 
Znnlfe-Touainbonn, ministrul ener-! 
glei, ș! alto personalități.

A fost,
Gheorghe Popescu, ambasadorul 
RepublIcU Socialiste România; la 
Bangui.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bangui.

După Intonarea Imnurilor de stat 
ale celor două țări, o unitate de 
gardă a prezentat onorul.

în aclamațiile mulțimii pre
zente pe aeroport, tovarășul 

dezvoltarea Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum ș! tovarășii Ion 
Pățnn, Cornelia Mănescu și Bujor

din

I

de asemenea, prezent
.__ J-.-l ’

Socialiste România la

gazde-
La scara avionului, cei do! șefi 

de stat își string infinite și se Îm
brățișează cu căldură-

La ora 15.00. ora locală, avionul 
prezidențial decolează de pe aero
portul din Bangui, îndreptîndu-Se 
spre Brazzaville — capitala Repu
blici! Populare Congo. Avionul pre
zidențial zboară deasupra unor 
nesfirșlte regiuni alo acestei țâri 
care se Întinde de o parte și de alta

y *> ia Ecuatorului. ■
a & {SjB'Ui’g

Excelenței Sale
General de armată JEAN BEDEL BOKASSA

Președintele Republicii Africa Centrală
BANGUI

I 

■1

li

Părăsind teritoriu! Republici! Africa Centra!â. dorim să vă adresăm, 
fncă o dată, calde muițumlr! pentru ospitalitatea detevirșltă șl sentimen
tele prietenești cu care am fost Înconjurați tot timpul vizitei In frumojisa 
dumneavoastră țară. .

Ne exprimăm convingerea că vizita făcută, convorbirile fructuoase 
pe cure1 le-am avut vor întări și mal mult relațiile de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă România șl Republica Africa Centrală, 
In interesul celor două popoare, ăl cauzei colaborării șl păcii tn lume.

Folosim acest prilej pentru a vă ora dumneavoastră ș! poporalul 
canlrofricăn prieten multă sănătate și fericiră, prosperitate și. pace.

j

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Conzillu.lu! de Stat 
ai Republicii Socialista Români*
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TIMPUL E BUN PRETUTINDENI

La sosire, pe aeroportul M'Po'xo

Iritilnire protocolarii la reședința președintelui

CONSTITUIREA CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI AGRICULTURII
Șl AL GOSPODĂRIILOR POPULAȚIEICOOPERATISTE

Atmosferă do cordialitate si bunâ dispoziție

PROGRAMUL IIPHOG RAMUL 1

Ciclu

Pretutindeni, entuziasm și caldâ prietenie pentru președintele

Tu ti orei OANCEA 
corespondentul „Sclnteii

Mcolue BRUJAN 
corespondentul „Scinleii

InlereooperaUste tn 1071. n dezbă
tut principalele aspecte reieșite din 
centralizarea planurilor de produc
ție sl financiare ale cooperativelor 
agricole de producție si asociațiilor 
inlerco'Operatlste pe 1072 șl a adoptat 
propunerile cu privire la constituirea 
consiliilor oamenilor muncii ale Di
recției generale a mecanizării șl cen
tralelor din subordlnea Departamen
tului agriculturii cooperatiste si al 
gospodăriilor populației.

ne-a sous 
ise. director general 

irecllel agricole Princl- 
prcocupare

Pe linia lărgirii democratismului 
socialist, promovării consecvente a 
principiului muncii colective In toate 
sectoarele de activitate, șlmbătâ a 
avut loc ședința de constituire a Con
siliului Departamentului agriculturii 
cooperatiste șl ai gospodăriilor oopu- 
Intlel. Acest organ colectiv de con
ducere este alcătuit din 81 membri — 
cadre de conducere din departament 
șl alte Instituții centrale cercetători 
șl eadre didactice. spedolișU din unl-

levn asemenea slluBill■ .pe care unii 
dintre conducătorii de unități le tra
tează cu ușurință, apreciind' cS slnt 
..lucruri mărunte*. ..accidente Inevi- 
tab!le“. Pe o tarla a cooperati
vei agricole din Maica. In ziua do

Totuși; pregătirile nu< nu fost în
cheiate peste tot Este -cazul coooe- 
.„2agricole Arpașui de Jos. 

llacovița si ^ altele, .tinde

o Tea-.ru! „Lucia âlurâza- Dulan- 
dra“ (eala din M Schitu Mâgti- 
cea nu) . D-alc carnavalului — ta; 
Leonec șl Lcon - S3: (sala din.sir. 
Alex. Șahia) Domnișoara de 
Uellc-lsta — 13: Iubire pentru ru-

PrtncipjduJ temei- J1 constituie..,"nu 
allt forțele .mecanice, dl participarea 
masiva,' Iti lucru'.’ oamenilor. Au 
fost încheiate contracte individuale 
cit toți cooperatorii pentru aplicarea 
acordului global,. s-a discutat de 
zeci do ori cu el despre avantajele 
acestui sistem de retribuție șl rezul
tatele se văd Încă de pe acum*.

..De altfel. In tot ludelul s-a ge
neralizat, acordul global. pentru în
treaga suprafață planificată cu ’car-, 
tbfl..' ceea ce constituie principala' 
garanție a obținerii unor recolte 
mari In această cultură, 
Ing, Ion Năsth 
adjunct al dirt 
pala noastră preocupare cămine 
acum aplicarea acordului globul cit 
mai corect. Atentle deosebită acor
dăm îndrumării tutor cooperative 
agricole cu‘ situație financiară mal 
slabă, cum slnt cele din Bratei. Chlr- 
păr. Laslea șl altele.

Adăugind la toate acestea măsurile 
de îndrumare -sl control luate de 
biroul comitetului iudelean de 
partid se poate spune ță semnalul 
de începere la plantarea cartofilor 
poale fi dat si tn, ludetul Sibiu.

o Teatrul de Comedie : Cher An
toine — ta.2.3: Dispariția lui Galy 
Gay - sa,

doina - tat I8.IS

Fata care a tacul
10,3-3: Pisica săJbadcă

tămlna". Cu : Margareta
Pttlani. Marina Voice. MUiae- 
la MlhaL Mlhal Constantincs- 
cu. Dlde Drăean, Cornel Con- 
slantlnlu. Ollniplo Partciu. 
Johhy Mducanu. MmJem- 
grap.

SS.J3 Telejurnal ■ Sport.

am poposit in cooperativa agricolă 
Rediu. Președintele Toador Puțunu 
șl Inglnerul-șef Dumitru Codreanu 
erau la- sediu planlflclnd munca pen
tru a doua zi. Este adevărat Că la 
clmp se lucra. Dar cum ? însoțiți de 
Snglnerul-șef ne-am putut convinge 
Iri fatu locuiții de calitatea slabă a 
lucrărilor. Pe o solă unde se semă
na borceagul. terenul era plin cu 
resturi de coceni. Evident, planifica
rea este necesară, dar lucrările In 
clmp nu pol fl lăsate să se desfă
șoare la voia InllmplfirU. Pentru că 
altfel, planificarea fără uh .control 
riguros, permanent pe clmp se trans
formă In planificarea neglijentei,'Ca
lității lucrărilor trebuie să I se tacor- 
de cea mal mare atenție, aceasta con
stituind factorul hotăritor pentru ob
ținerea unor recolte , mari. Același lu
cru l-am Inillnlt șl ta cooperativa agri
colă din Cuca, unde din 0 dketiri. rara 
fuseseră planificate să lucreze, -trei 
erau abandonate lingă piatra kilome
trică 25. tractoriștii pierind de pe 
cfmn foarte devreme.

Ultima cooperativă agricolă vizita
tă a fost cea din Sclntelesti. Pra-

VICTORIA - s,e 
18,13: n.tl

In ziua de 15 marile. In raza de 
activitate u S.M/A. -Tuluccștl. toate, 
tractoarele șl mașinile agricole lucrau 
in clmp. Consiliul de conducere al 
cooperativei agricole Visători orga
nizase cu o zi mal înainte lucrările 
de fertilizare șl de pregătire n patu
lui germinativ In punctul denumit 
„Manele*. Aici s-a luernt „zj-luml- 
nă“. Insămlnțindu-sc 15 ha cu ovăz 
și 30' ha cu mazăre. Ing. Dumitru 
Șerbănescu. secretarul comitetului 
comunal de. partid.' șf Vaslle Mlron, 
șeful secției de tractoare, au stat In 
permanență alături de mecanizatori 
șl cooperatori, coordonlnd lucrările. 
conlroUnd cniltatea acestora.

Este o secvență obișnuită din bătă
lia care se dă In aceste zilp 'pe o- 
goarele Galațlulul pentru Insămlnta- 
rca In timp optim a culturilor din 
această primăvară. Se lucrează bine 7 
In multe locuri da. se lucrează bine. 
I.n cooperativa agricolă „Cuzș Vodă*, 
de pildă. In ziua de 18 martie. Ing. 
Florin Gheață, președintele coopera
tivei. ne spunea,Am început , se- 
mănalul ne porțiunile de teren zvln- 
tnte. Plnă in prezent am semflnnt 
IM ha cu borceag. mazăre,si ovăz*. 
Tn aceeași zl ne-am oprit si la coo
perativa agricolă Peehen. Toate' cele 
5-1 de tractoare au, Intrat In clmp la 
lucrări. 12 meconizatori lucrau ta se-- 
mănntul borcengulul șl mnzflreil 
17 discuri șl 12 cupluri de erane 
lu'-rau la nreeătlrea terenului.

în cede două zile ale raidului în
treprins In cooperativele agricole de 
producție din județul Galați am tn- 
tllnll Însă și multe aspecte care ates
tă faptul că nu peste tot munca este 
organizată temeinic. Să. urmărim cl- 
levri asemenea situații1 pe

colivelor 
Selli Sări 
mal trebuie să se execute lucrările 
de pregătire a terenului. In condiții
le acestui- an. dnd rezerva de arta 
din sol este moi mică, se cere ca 
terenul să fie grăput din vreme si 
bine mărunții, pentru a se evita pier
derea umezelii prin evaporare. -Lu
crăm acum cu trei tractoare la dis
cuit șl cu alte două la marcarea 
terenului. Inelt. In trei zile. termi
năm șl no! pregătirile* — ne spu
nea Iov. Cornel. Radu., președintele 
cooperativei agricole din Agnita.

11.33 Promenada duminicală.
I3.M Program muzical congolez. 

Interpretează Antoine Moun- 
danda și grupul Instrumental 
„Sanza-

15.13 închiderea emisiuni) de prinz. 
sa.ta Deschiderea emisiunii de sea

ră. Teatru liric. ..Logodnicul 
din lună*.de-Eduard Kfln- 
necke (actele n,șl III). Inter
pretează ansamblul Teatrului 
de operetă din București tn 
rolurile principale : Cleopa
tra Melldoneanu. Constanța 
Clmpeanu. Tamara Buclucea- 
nu-Doiez. Nae lloman, Eugen 
Finăseanta ,N. ronescu-Dmlo. 
Toni Bulapid, Direcția de 
scenă : N. Constantlnescu 
Conducerea muzicală : Con
stantin Rădulescu.

tt.'E Agende.
21J3 Săntămina culturală bucu- 

resteană.
ZIJ8 Din lumea științei Emisiune 

de Corrtcllu Rusa
H.10 Film serial : „Invadatorii* 

(reluare).

H.1S Gimnastica pentru toți.
«,S5 Cravatele roșii.

10.05 Viata satului.
D -0 Să înțelegem muzica, 

de educație muzicală prezen; 
tas do dirijorul Leonard Bern
stein. Emisiunea a XVin-a : 
Sunetul orchestrei.

1X40 De strajă patriei.
lț» Emisiune In limba maghiară. 
h i reJo-cporl o Fotbal : Steagul 

roșu — Dl na mo DucureșU, (Di
vizia A). Transmisiune direc
ta de ta Brașov; Comentator : 
rtadu Urziceanu a în Dauză : 
Box a Campionatele mon
diale de patinaj artistic — 
demonstrațiile lauresților în
registrare de la Calgary (Ca
nada). Comentatori : Radu 
Ionian țl Cristian Topcsni.

i M' Film serial pentru tinerel : 
Planeta giganțllor.

i - Chitare patriei. Concura co
ral Interjudețean Participă : 
• Corul Căminului cultural 
din cbmuna Roșiori - lud.ețul 
Salu-Mere. Dirijor : Petru 
Vacsurduc a Corul de cameră 
al Casei de cultură din Satu-

■ Teatrul GiuleșU : Comedie cu 
olteni - 10; ...Eseu — l5,ia.'

• Teatrul Mic 
o minune

.IS.K.

e Teatrul „C. L Noltnra* . (sala 
Magnerui ; Flntlna Dlanduziei — 
10; Bună scara, domnule tVildc — 
15,35: Adio Clinrllă — 10.20; (săln 
Studio) : Schimbul 10.25: Sora cea 
mare — SI , j

tățlle agricole de producție. Ca pre
ședinta-o) consiliului h fosl numit 
tovarășul Angelo Mlculescu. mIr.taini 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii. Industrie! Alimentare și A- 
pelor. șeful Departamentului agricul
turii cooperatiste și al gospodăriilor 
populației.

tn prima sa ședință de lucru’, con
siliul departamentului n analizat re
zultatele obținuie de cooperativele 
agricole de producție șl asociațiile

mtirUe. ta ora 14. tractoristul ședințele Dumitru Slabu ne spunea: 
‘ ' ..Ptanlflcarea muncii pentru s doua

zj o facem cu ocazia controlului și a 
îndrumărilor pe caro le efectuăm. 
N-avem vremo de ședințe. Am 
considerat că eate mai bine &ă fa
cemi planificarea, eu. b-lgadlețU șl 
fermierii In clmp*. Am amintit .acest 
exemplu doar pentru a demonstra 
că se poate clșliga timp. Desigur n- 
semenea situații privind organizarea 
muncii sini șl In alte unltăU'oarlcole 
din - ludelul Galați. O concluzie asu
pra modulul In care este organizată 
munco In cooperativele agricole din 
judel poale ti trasă șl din situatin' 
operativă din seara zilei de 10 mar
ile. 'Din cele 65 cooperative agricole 
de producție. SO au Incenut semăna- 
tui fmulle din acestea Insă Inreels- 
lrir«d 10—20..hectare semănate) deși 
condițiile permit să se lasă tn clmp 
Jn multe alte cooperative; La aceeași 
dată, din planul de oeMc 13 OW) de 
ha a-au ar$»gt doar 21 C«OT ha. Slab 
se stă șl In pregătirea terenului des
tinat Insămlntărllor din prima eoo- 
că Bunăoară ' din Bl 222 hectare oină 
în seara zilei de 10 martie au foxt 
pregătite aproape 7 (KM) ha. Iar 
semănatul s-o făcut doar pe 3 140 de 
hectare.

Este adevărat, reprezentanții orga
nelor agricole ludețene. specialiștii 
din multe unități agricole ale jude
țului se află acum In clmp. Trebuie 
să se vadă însă ®i efectele. Defl- 
flclențele In utilizarea tractoare
lor. neaslgurarea In dmp a se
minței nu au permis încă Intrarea In 
ritmul normal de lucru. Prinți--o bună 
organizare- a muncii, prin folosirea 
tuturor tractoarelor șl mașinilor a- 
gricole. semănatul șl celelalte lucrări 
de sezon pot fi executate ta timp.

Mare. Dîrljor i Marihn Cor
dea. .Transmisiune de la Casa

■ de cultură , din Bala Mare 
n Corul de cameră al sin
dicatului Irivatămlnî Roman, 
Dirijor: Dorel Alexandru
a Corul de cameră al Casei 
de cultură a sindicatelor Ba
cău Dirijor : Alexandru Vrin- 
ceanu Transmisiune de la 
Casa de cultură din Bacău. 
Emisiune de Petru Manzur ți 
Ion Babe? Prezintă : prof dr. 
Mîhai Fîorea.

18,39 Solidari cil lupta poporuiul 
vleinamez

13.03 Evocări din. anii de lupte, (W 
de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist) Parti
cipă la emisiune Al Mlhăllea- 
nu, . Rozalia slrbu șl Tudor 
Șteffinescu

P?.15 Avanpremieră.
IS.EI UMl de seri : Aventurile Iui 

Fcllx-motanul.
ie.20 Telejurnal 
î’.wi Reportajul iăptămtnIL ..Bu

sola de nur" - Ml echipaje 
pionierești In Inlrecere iwn- 
iru„ busola de aur Reper- 
ier : Carmen Dumllrescu, 
Imaginea : Mlhal Alexandru 
Monialul : B-jcura Ones.
Film artistic : ..Exnresul co
lonelului Von Ryan* Regla : 
Marii Robson Cu : Frank Si
natra. Trevor Howard.

țjjis Emisiune de rllyerUsment 
Spectacol muzical „Top-SSr

mine, iau mereu temperatura «olu
lui șl incintă cc vn dispărea ;.m!mfeiil“ 
din timpul nopții, vom Începe plan
tarea cartofilor — . ne relata Cdste'a 

_ tonlță, Ingîner-șef la cooperativa 
agricolă din. comunu Axente Sever, 
județul Sibiu. Totul este progătit,' lur 
oamenii abia așteaptă semnnluL Lo
cul fruntaș pe județ obținut anul 
trecut de cooperativa noastră la cu)-‘ 
tura cartofjJbr — 39 GOT kg In medie 
la hectar — ca și’ veniturile bune 
obținute de cooperatori prin aallca-

■ ren acordului global nu dat tuturor 
un puternic Imbold In muncă. Ce 
trebuie reținui este fautul că hu 
fost create toate condițiile-en recor
dului de anul trecut, tS-l adăugăm. 
In 1072, un altul șl mol mare. Tere
nul este fertilizat șl pregătit exem
plar. am asigurat fiămlntă din soluri 
valoroase*. ■

Cele relntate de Inglnerul-șef de.la 
cooperativa agricolă Axente Sever 
caracterizează stadiul pregătirilor In 
multe unllă’l agricole din ludelul 
Sibiu, care nu organizat temeinic 
numea pentru, a obține In acest on 
o recoltă bună de cartoft Chîar dacă 
semnalul Începerii plantării nu n 
fost dat plnă acum dorit tn L-el 
cooperative agricole (Cristian.'C’nlr-

a Pădurea pierdută I PATRIA — 
ta: ilia; ib: ia,®>: si, ferovlsr
- 9: 11,15; 13.23: I5,«; IB.15;

SCALA 
3,313. CAPITOL -

M.. —
Toader Pohrlb șl tehnicianul Iile -Sl- 
mfon așteptau Ungă tractor căruța 
plecată după Bămință. de mazăre. 
Ce a Împiedicat oare ca sămlnla 
eă fie adusă de dimineață 7 Teh
nicianul ne-a spus că. Inglnerul- 
șef al cooperative! este la masă. Iar 
președintele plecase' dimineață cu 
diverse treburi pe ta Galați. Evident 
In acest mod treburile nu pot merge 
bine.

în ziua de 10 martie, la ora 18.30.

a Puterea șl adevărul : AURORA 
- 0: 12,13: 1S; 19^0, TOMis - t: 
15.20; 16: I9.M. FLAMURA - 8: 
12,»: 19; l»J0

a Teatrul „Ion Creangă" :! Școa
la din Duniuleșd - 10: Eleeira 
- ia ■ ■ . ’ •
a Teatrul „Țăndărică" (Sala din 
Calcă . Victoriei). : AveniurUe Iul 
Plum-Pium - ir. Nocturn VI — 
ÎL»; (sala din sg. Academiei) : 
Căluțul cocoșai — 11.
o Studioul I.A.T.C. „1. L. Ca ra
siale" : țelul sectorului sutleic — 
I9.M: Slnziana șl Pepelea - M.
o Teatrul ovreiesc de stal : tla- 
nțeum 7! - 11: 19.15.

pă-i șl-ii osman). pregăJJrile au fost 
încheiate. Pe, cele 51&J ba prevăzute 
a se cultiva în județ cu cartofi-nu 
fost executate arături din toamnă, 
terenul a fost fertilizat cu gunoi do 
grajd pe 1G30 tin. iar pe rest cu în
grășăminte chimice, nu fost asigu
rați cartofii de Jămlntă din cele mai 
productive soluri.

• Filarmonica ’ de stai „George 
Ejtescu* ,(la Ateneul Român) : 
Cohcen tn cinstea semicentenaru
lui U.T.C. - ia
• Opera Română : Molanul încăl
țat — 11, Amorul vrăjitor, Trlcor- 
uul. Bolero - ISJiB.
o Teatrul do operetă : Soarele 
Londrei — 10.M: Tara surlsulul — 
19.S1
• Toatrm Național „L L. Cara- 
țjrnlc" (sala Comedia) ,: SăpiAtnuia 
patimilor - 10.S3; Coana Cliirlp 
— ÎSJci; Fanny — 59; cui la Siu- 
dio) ; Să nu-ți taci prăvălie cu 
scară — 10,23; Moartea ultimului 
golan - 15.3/3; Travesti - 2'3.

• Teatrul de revistă îi comedie 
„Ion Vasllescu" : Intr-un ceas 
bun 1 - ia: ta,S3: (la Sala Pala- 
lului) : Vine. vine... Olimpiada — 
ta; ta: ad
• Teatrul aalirie-muzieai ic. Tă- 
rtase* (sala Savoy) : Blmbîrlcâ — 
19,30: (sala din Calea Victoriei nr 
171) : Groapa - ll: 81 [temelie 
joacă fotbal - taja.

a Ansamblul artlștlc „Rapsodia 
Humflnă* : Ghiocel..,, mărgăritare 
- ta.20.
© CirciiI GlahM : Planrțriv rfâ 
snb ■ cupolă - ie: t®,M j

• Adio, domnule Ghips
-10: 13,53: 17:----- ’■
9,15; LX,15; 102

• Curajoșii s LUMINA - ®—20^2)
Ln eonllnuâr©.

o Pe polc ca neț&rmuriW Iubiri s 
DRUMUL SAllîI - 15,50: 17.45:
a Trenul i PACEA - 15.20: 18: 
M.15.
a Viața de rnmllic j COSMOS — 
15.K): 18: 14.15

a Micul ac&ldfltor s FESTIVAL - 
M3; 11.50: 13.45: iâ.15: 10.45: 51.
EXCELSIOR- - 9: 11.15; 13-30: IS; 
13.15; 20.20. GLORIA - 9: 11.13: 
UJȘ: ia: ia.15: 20.50.

de desene animate 
DOINA - 9: 10.15:

a Ultimul rAzbolnlO'i FLORJEAS- 
CA 15,30: 10: 20.3O-.
a MlliaU; Surogotr a VITAN - 
15.20:. 18: 2B.L5
a O floare șl doi grădinari j, 
MUNCA - 10; = 15.30:19.
a Mirii anului n 3 RAHOVA -

j j ,w r ->
InddeninJ e LUCEAFĂRUL - 0: 
15; 13-2OV 16: 10.ED: ®0.45.
Sacco șl \ VanzelU 3 CENTRAL 
9.45. 1X50; 15.15: L0: M.45.

a Program 
pentru copil 
u.33): lî.43
-a', Decolarea
' 333,30.;
a Love story 3 
11: 13.13: 15.45^ 
a Farmecul ținuturilor sâlballcc 1 
înfrățirea intre topoare - 
15.35: 17.45: 2X TIMPURI. NOI - 
G—JSJ5 In continuare,.
a Program do filme documenta
re : TIMPURI* NOI - £3.13.
a DacIL - 1Q• 12; ■ 14.13. Hârbolul 
pentru Independența — I0.M. Di
minețile unul băiat cuminte —
- 18.45, v Visul - 31 : CINEMATE
CA (sola Union).
a Fuga ■ BUȘEȘTI - 15.30: 19.
â Locotenentul' Bullitt : GRIVITA’
- 9: H.15: 13.30; 16: 18.13: M.33. 
VOLGA - 0: 11.15: 13,32: 15.45: IB: 
S0.I3.
a Atunci i-am condamnat p«e toțj 
la moarte s LĂROMET - 13.30: 
17.30: 19.20.
a Osceola s BUCEG1 - 15.45: 18; 
Î&15. MIORIȚA - ©: 11.13: 13.30: 
15.45: I®: 29^.’
a Războiul subteran i CRÎNGASI
- 15.20: 10: Î3.15.
a Aventuri In Ontario : LIRA — 
15.^: 18: SO.IO. POPULAR - 15.30: 
18: 30.11
a B.D. La munte și La "marc s FE
RENTAR] - ‘iSmSO; 17.45: M. MO
ȘILOR - 15.30: 17.45: S3.-
a Vagabondul 3 UNIREA — 13.20:
10 '

GALAȚI

I.. ; |- .... '4<

n
Cedușescu

i'V‘ -3 . ...
i -..........



I

uteclștll au 
nepieritoare

SO do ani de

revoluționară 
comunteț. 
cirul , Ip 

surprinsmultilateral dezvoltate

a 'cultivat sen- 
penlni cauza 
rindurile or- 

j șl-au fă- 
luțtanară cadre

du-le .alinierea verde 
sub zidurile ___
ale fostei inehteoriț 
apur -
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INCONJJJRATA DE DRAGOSTEA Șl PREȚUIREA GENERAȚIILOR TINERE, A ÎNTREGULUI POPOR

Energia și elanul tinerei generații sînt o 
rezervă de mare preț a mersului nostru 
înainte și de aceea trebuie să unim efortu
rile tineretului pentru a-și aduce contribuția 
tot mai activă la înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al X-lea al partidului.

NICOLAE CEAUSESCU

V
0

neretuiul Comunist marea răspundere 
obiectivelor majore pentru progresul 
patriei — ca .o expresie a rolului im
portant pe caro ii arc organizația re
voluționară a llnerelului In viața po
litică a țârii, a creșterii maturității

So împlinește o jumătate i_______ ___ ____ __r ,____ _ ____
:de veac de la crearea Uni- de a mobiliza tinerelul ia înfăptuîren
unit Tineretului Comunist, ■
orgahlzațla poilticâ, mlli- 
tanta, revoluționară a tine

retului'din țara noajttră, făurită șl 
cotudusă de Partidul Comumlst Român. 
De-.‘i lungul șl de-a latul țării, efer- 
vawența politică prilejuita de împli
nirea a, cincizeci de ani de existență 
ă U.T.C. constituie o expresie a 
profundului atașament al generației 
tinere față de politico partidului a 
participării sale- entuziaste, cu toa- 

I tă energia creatoare, alături de în
tregul popor, la “programul de Inflo-

-Tire a Românie!- socialiste.
Istoria semicentenar^ de muncă și 

lupta a U.T.C. face parte integran
tă din istoria eroică a mișcării mun
citorești . șl comunisto din 1 România, 
care avea fie încununata, In ÎMI. 
de evenimentul do Importanță hota- 
rltoare pentru destinele țării, pen
tru viața poporului nostru — crearea 
Partidului Comunist Român. în lu
mina deceniilor căra au Irecut, a 
victoriilor orlndulril soclallate. te 

“ degajă..... mărea Bâfhnlficațlâ' a gr/ill 
partidului; derii lungul'întregului aâu _____ ....
drum de lupta, pentru .educarea to- • participă activ in 
munlsta a tineretului, pentru căllrea 
sa revoluționară, - ’ marxlst-lenlnlsta, 
tn spiritul înaltelor, idealuri ale pa
triotismului și interna țlonalSsmuiui 
socialist Conducerea de către Parti
dul. Comunist Român a reprezentat 
șl reprezintă condiția fundamentali 
a existenței Uniunii Tincrciulol Co
munist, izvorul forței și succeselor 
sale, factorul care I-a imprimat uo 
puternic caracter poiiîlc, revoluțio
nar. Partidul a' sădit In rindul ge- 
herățllloi-'' tinere conștiința idealuri
lor progresiste alo poporuiui, ale 
tradițiilor, de lțipta, a impriniat “- 
herelului /utecisi spiritul militant al 
claseimuncitoare', 
tlmentuL dăruiri 
socialismului. în 
gahlzațlllor IT.T. 
cut ; ucenicia- rev 
de: more valoare .olc partidului, nu
meroși fii ai ciasel muncitoare care 
au căziit eroic, tn marile bătălii îm
potriva regimului burghezo-moșle- 

resc. irentru izblndn noii orindulri.
rmlnd pilda luminoasă a

’ comuniștilor, 
.inserts pagini 
in lupta Impolriva asupririi

...... Șl discriminări! sociale și 
naționale, ,n fascismului șl războiului, 
a condlHISor Inumane de. muncă și 
viață In care erau condamnate In 
irecut miitoanele de oameni al mun
cii.. Educai si crescut de partid, tine
retul: ăl-a adus o contribuție eroică 
la Înfăptuirea actului de Importanță 
istorică de la 33 August 19-1-1. in bă- 
talllie’ de pe frontul antihitlerist, la 
evenimentele’ revoluționare care au 
duo la instaurarea primului guvern 
demots-allc, in opera de refacere s 

țării. Împotriva sabotajului reacțlu- 
'’’ J monarhiei și 

republicii, «-a angajat ple- 
’ de edificare a

șl competenței, a dimensiunii îndato
ririlor sale sociale.

Mllitlnd ferm pentru Înfăptuirea 
politicii partidului. U.T.C. este o pre
zență dinamică In toate domeniile de 
activitate ale societății noastre socia- 
lisle. /Mături de generațiile vlrsrhlce. 
tinerii din fabrici și uzine participă 
la opera complexă dc creare a unei 
industrii moderne, cu o Inaltfi efi
ciență economică, depun eforturi' 
pentru a-sl perfecționa pregătirea 
profesională, pentru a-șl ismișl cu
ceririle progresul;)! tehnic. Organiza
țiile' U.T.C. de la sate vlnt tot mal 
amplu angajate In procesul anllcfirij 
programelor naționale, a celorlalte 
hotâriri ale partidului și guvernului, 
tn vederea dezvol tării producției e- 
grlcole. așezării cl pe bazo modeme 
a ridicării nivelului material șl spiri
tual al satului românesc;'In ș'cbli și '

'ormarerr șl e-di;- 
“II. 1a clezvol-

iu-• In facultăți,: organizațiile de
1.» fr - .....

carea tinerelor generații, L, 
tarea In rindul elevilor și studenților 
a unul climat de Înaltă responsabi
litate șl exigență față de pregătirea 
profesională si cerințele procesului 
lastrucUv-educutlv.

colcc'ive de luptă pentru educarea 
comunista a tineretului, de pepiniere 
de cadre ale partidului.

Purtătoare a unor puternice 
tradiții taieniațlonaltete, 
exprimlhd voința fierbinte 
de pace .ț! colaborare inter
națională a tineretului ro

mân, Urdunaa Tlneretukii Comunist 
Iți aduce contribuția la înfăptuirea 
politicii externe a partidului șl statu
lui, dezvolta relațiile de prietenie șl 
conlucrare cu organizațiile de tineret 
din toate țările socialiste, lărgește 
colaborarea cu organizațiile comuniste 
revoluționare și democratice ale tine
re! generații de pe toata continentele, 
mllitlnd pentru coeziunea tineretului 
de pretutindeni In lupta Împotriva 
Imperialismului, pentru democrație, 
pace și progres social,

La ImplInLrea unei jumătăți de 
veac de activitate a Uniunii Tinere
tului Comunist, cei aproape două 
milioane șl Jumătate de utcclșli, în
tregul tineret al patriei, sțrihs unii 

:Jn Jurul partidului, iți ‘ exprimă an- 
«ajăruenlul Jerni de a-șl Îndeplini cu. 

...maiurîlaie marile răspunderi șodnie/ 
tle“a-șr consacra toate forjele ’ În
făptuirii politicii marxlst-leninislc a 
partidului, programulnl sin de fău
rire a soelei&țll sociaJIsie multilate
ral dezvoltate.

te-

l

Deschiderea expoziției

„Momente din istoria U.T.C

ADUNĂRI

Beneficiind de cadrul, ins’l- 
tuțlonal creat de partid In 
vederea perfecționării în
tregii vieți economice șl so-

Gheorglie STOICA 
secretar al C.C. al U.T.C.

La Muzeul de Istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
demoo-allce din Rohiânla, slmbăta 
dimineața u fost deschisă expoziția 
„Momente dlh Istoria U.T.C.", organi
zata cu ocazia aniversării o 50 de ani 
de Ia crearea organizației revoluțio
nare n tlcaretului din țara noastră.

Reunind uh bogai material docu
mentar — fotografii, publicații, afișe, 
broșuri — expoziția înfățișează mo
mente semnificative din activitatea 
organizației revoluționare a tlneretu- 
luly desfășurata, sub conducerea, parii-,.

. dulul comunist,', participarea tlnerlJor 
rdntani, jnaghlarl. germani șl de alte 
naționalități din fabrici, de pe ogoare, 
clin școli, universități la lupta Împo
triva orindulri! burghezo-moșlereșii, 
a fascizării țării, pontai libertate so
cială șl națională.

Uii losemnal. număr de documente 
atesta nctlvltatea desfășurata de mili-

tsnți de goarnă al mișcări! comuniste 
de tineret, contribuția deosebită a 
tovarășului Nlcolae Ceausescu . la 
reconstituirea Uniunii Tinerelului 
Comunist In 1039, rolul său In organic 
zarea și conducerea tinerelului comu
nist din România.

Sini expuse obiecte ce au aparținut 
unor eroi uteclșli care șl-au Jertfii 
viața pentru cauza poporului, pentru’ 
socialism. ,

O atenție deosebită se acordă pre
zentării In imagini grăitoare a con
tribuției .tinerel generații la recon- . 
strucUa .țăriî, a particlpfiîii traSe enlu-.' 
zlaste; la.înfăptuirea mărețelor, tjbjec-;* 
live ale social Isrniilul.

La festivitatea deschiderii expozi
ției ‘ au participat tovarășii Miron 
Constontlncscu. membru supleant al 
Comitetului Executiv a! C. C. al 
P.C.R., Mlhal Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv iii C. C.

P.C.R., secrotar ol C.C. al P.C.R., Cor
nel Burtică, Bcra-etar al C,C. al P.C.R. 
Au luat, de asemenea, parte membri 
al C.C. al P.C.R. și ol C.C. al U.T.C., 
vechi mllltanțl a! mișcării muncito
rești și de tinerei, un mare număr de 
tineri muncitori, elevi ®i atudențl din 
Capitală.

în nlocuUunea rostită cu acest pri
lej; Marțian Dan, prim-sccreiar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, și-n exprimat 
convingerea că expoziția va contribui 

.la :cunoațtczcn. istoriei U.T.C.,- la<;e-< 

.jdufiarea comunistă a tineretului șl â-?5 
AXlrmarâa spiritului revoluționar, jie.npf’3 
Wparticiparea tot nuil activă a tine^ 
rel generații, alături de întregul nos
tru. popor, sub conducerea partidului 
comunist, la edificarea societăți! so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră. ■

(Agcrpres)

* 
I

FESTiyE
în niuneroa.'Ki Idealități din 

țara au avut loc aunoata auu-
nari iesuve consacrate senu- 
centananuui Uniunii itixirmuim 
Coanunist, la caro aii mat pajuâ 
reprezentanți aj comlleielbr ju
dețene, munldpalo și orășenești 
da pârtia, acuvîșii ,aa/partid, ae 
suit șl ai organrzajiitor ooș’.eșli, 
vocal mllltanțl al mișcării mun
ci toroș'a din țara noastră, oa
meni al muncii români, ma- 
gmari, germani și do ajio napo- 
naUrațl, linen frumași in pro- 
aucțte, elevi și susaențl.

Asistența a urmării cu viu In
teres* expuneri făcute do primU 
secretari al comitetelor Jude
țene de partid șl al co
mitetelor județene U.T.C., de 
activiști cu stagiu Îndelungat 
in mișcarea mundtoreascA 
Au fost evocate cu acest pri
lej tradițiile revoluționare ale 
uneretuiui, lupta uniunii Tine
retului Comunist, sub cdnducO- 
rea partidului, pentru cauza În
tregului popor, pentru ©octatiam.

Au luat cuvlntu! prim-sccre- 
tari ai conu tetelor județene de 
partid : Vaslle Vllcu la Constan
ța, Constantin Băbâlău la Cra
iova, Aurel Duca la Cluj, Adal
bert Cri șa n l a Bistrița, Marin 
Drăgan la Alexandria, Petre 
Dănicâ la Rm, Vllcea. Gheorghe 
Ghlnea la Botoșani, Gheor
ghe Năsiaso la Pitești. Gheor
ghe Paloș la Tg. Jiu. Var 
sile Potop la ’lași, Laurean Tu
ia! In Zalău, NTcotae Vereș la 
Tg, Mureș, Trandafir Codriă 
la Reșița, precum și Aurel Bul
gărea, secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., la
Deva șl Gheorghe Constantin, 
secretar al Comitetului județean 
Olt al- P;C.R„ Ia Slatina.

IntrTO asmosforă,de puțeralc 
em/uriâsm. partlcipânțil Ia adu- 
nflrf’au? adreSUt1 telegrame Co
mitetului
Comunist
Nicotac Ccaușascu 
exprimă

nil, pentru abolirea 
rrcarea ....\
nar in .rharele efori 
României soripllsle/'

• Sărbătorirea celor . _
sxlsiehță a Uniunii Tineretului Co- 
n'unlît are Ioc In cadrul Irrsufielltor 
d mimdl pline de abnegație desfă- 
furate de Întregul popor pentru In- 
ăptulrea programului adoptat de Cel 
!e-al X-leo Congres al P.C.R. Acest 
■ast program de făurire' a societății 
^aluslC '
lesehlde tinefclulpf un larg clmp de 
ifirmâr'e a cinacwatil sale, a ener- ‘ 
;lel ri enbJztasrnulul. a Boltitului său 
■evbluțlonar.
Tabloul ‘nflorltor, 

ncorporează 1 cont; 
u-gl. alo tlntiretuIuL 

spu '

dinamic, ni Urii 
Ibuțla maselor 
^Socialismul — 

tovarășul Nlcoîae Ceaujescu 
- a deschis tineretului nostru pe,r- 
necilvele afirmării elanului și entu- 
iuxmului său. ' l-a creat eontIHIJ 
ptlrnc, de dezvoltare multilaterali. 
4ră îndoirii d tineretul va rls- 
unde șl in viitor acestor condiții 
rlntr-o munci perseverentă de pre- 
ăllrț șl lărgire. a orizontului de cu- 
oșllnțe, prin participarea activă, riă- 
irl .de întregul- popor. Ia opera de 
instruire a societății socialiste tnul- 
laterâl dezvoltate".
Partidul/ i-a Încrfttîlntai Uniunii Tl-

dale, tinere tul ta parte, cu 
tos mal muliâ coiaducerea
Bocietațll, dovedlhdu-îrf maturitaiea 
polllicft, capacitatea de a contribui la 
rezolvarea treburilor obștești; Dudnd 
mal departe Iradlțla șantierelor dm 
primii ani ai revoluției soctaliște. or
ganizațiile U.T.C. !șl tac un Uliu do 
cinste din mobilizarea elanului și 
energiei tineretului In vaste acțiuni 
de muncă patriotică , poniru-înfrumu
sețarea orașelor șl șalelor, pentru mai 
buna valorificare a rezervelor in
dustriei șl agriculturii.
, Sărbătorirea semicentenarului 

U.T.C., prlleJuLnd trecerea In revista 
o rezultatelor doblndlte prin efor
turile neobosita ale tinerei generații 
pentru itMușlrea științei șl culturii, 
subliniază, cu atlt mal pregnant, Im
perativele dezvoltării, pregăiiril poll- 
Uco-Idcologice și îmbogățirii cotilj- 
nuo a cunoștințelor științifice, profe
sionale ale tineretului, lărgirii ori
zontului său cultural. Programul de 
educație comunistă a maselor adop
tat de plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1971 a pua șl In fața, organi
zațiilor U.T.C. sarcini tio mare 'răs
pundere In domeniul formări! con
științei socialiste a tineretului, pregă
tirii sale mullUaterale pentru muncă 
șl viata Este o îndatorire primordială 
a fiecărei organizații U.T.C. de a-și 
Îmbunătăți activitatea polltlco-educa- 
llvă In rindurile masei larg! a tine
retului, de a-1 sprijini să-și Însu
șească politica partidului, învățătura 
marxlst-leninlsta, «ă doblndenscă o 
concepție clară despre țelurile luptei 
partidului, despre principiile a Gate .la 
temelia orlndulril socialista. In cen- 
irul preocupărilor organizațiilor de 
tinerel se situează cultivarea eon- 
șiiLnțel că principalul mijloc prin 
care tinâra generație ișl poate a- 
duce contribuția Ia înflorirea pa
triei socialiste constă in mun
ca harnici, plină de abnegație 
pentru dezvoltarea economiei și cul- 
iurll, in combativitatea față de ma
nifestările Înapoiate țl nicnialilățlle 
retrograde, in splriiul militant pentru 
promovarea principiilor clicii șl eehi- 
tățli socialiste.

La creșterea forței de mobilizare 
a organizațiilor U.T.C. va contribui, 
fără îndoială, procesul. In plină des
fășurare, de Îmbunătățire a stilului 
șl metodelor de muncă ale acestora, 
de odlncire a democrației interne, de 
rarbordonare n eforturilor fiecărei 
organizați! soluționării problemelor 
concreta de muncă și viață ale tineri
lor. în acest fel, organizațiile U.T.C. 
Ișl vor spori forța de Inriurlre asu
pra mxisal largi a llnerelului, se vor 
dovedi la înălțimea misiunii lor de

Cincizeci de brazi Ui trag 
acum seva din pămintul 
Liojtanei. Din pămsnlu! a- 
ccia martor al eroismului 
ji ai jenjel, pamtnt pe cil 
dc chinuit, pe atlt de drag, 
pirnint stropit de stepa, in- 
călzfl de speranță, pâminr 
a! unei temnițe feroce'și al 
atotbiruitoarei tete de li
bertate. Cincizeci de brazi 
pe „Aleea semicentenaru
lui". l-a cqborit da pe cres
tele Carpaiitor. ti i-a sădit 
în acest colți de Iară tinere
țea patriei noastre. In ceti
na lor ce veșnic va rimine 
verde văd Iarăși simbolul 
acetici tinereți triumfă
toare. Deji loji de aceeași 
virutâ, ca tinerii care le-au 
înfipt aici rădăcinile in
tr-un gest de simbolic oma
giu adus luptătorilor comu
niști din generațiile acestei 
jumătăți de veac, fiecare 
este menit să reprezinte 
cile un an din cei cincizeci 
cili s-au scurs din primă
vara timpurie a lui 1922, 
pfnd in primăvara pe care 
o trăim astăzi. $i,- pritrin- 

de 
mohorite 

imi 
..-r— ca un timboUe 

drum intre trecut,' pre-

în secția șaal ti n Urinei de trac- 
toâre Ștațov șp află o placă pa care 
este gravat următorul text : ..Alei 
a lucrat eroul utectet Rusu Alexan
dru, .'Mcretanil celulei U.T.C. ne uri
nă s! membru al biroului Comitetu
lui .județean U T.C Brașov, care 
și-a jertfit viate pe frontul anti
hitlerist, pentru eliberarea patriei 
de sub Jus'Jl fnsefet"

în aceste zile, premergătoare ani
versarii a M de ani de la crearea

U.T.C.. prin fața acestei plăci șl a 
fotografiei eroului se perindă tineri 
din întreaga uzină, pentru a aduce 
un vibrant omagiu aceluia care. în. 
urmă cu aproape 28 de ani. ft-a nu
mărat 
șoveni 
P.C.R 
tlerist 
urmat 
U.T.C.

printre orimll utoțistl. bra- 
care au răspuns chemării 
de a pleca n-a frontul antlhi- 
și al cărui exemplu n' fost 
de aproape întreaga celuia 
din uzină.

zent șl Fiilor. Iar in urechi, 
ca o șoaptă adincă. imi răz
bat de undeva, din urmă, 
cuvintele unui utecirt asa
sinai in 1935, In beciurile 
siguranței : „Ir. timpul ac
tivității, revoluționare. In 
focul bătăliilor dusa pen
tru interesele vitale ale 
poporului. ințeleoind in 
mod științific rostul său in 
roctetote. cunoscind tot ce 
fi-au dat nmurfi&ratele aa- 
nerații ale oamenilor mun
cii șl ceea ce pbți si trebuie 
să te dai tu lor. comunist 
fiind, viața iți pare nespus 
de frumoasă. Dacă prin 
faptele tale aduci o contri
buție cit de mică pentru 
care oamenii muncii te sti
mează; fapte eu care se 
mlndrețti și se vor mtndri _ 
si alții, apoi viața ta. aricit 
de scurtă ar fi. șe umple cu 
un conținut mult mai borraf 
declt o vlaiil lungă dar lip
sită de esența ei adevărat 
umană : lupta pent-ru feri
cirea poporu'uQ Dc aceea, 
noi. comunUtil care iubim 
șl prețuim viata mai mult 
decil alții. în caz de ne
voie sintern aăta să ne-o 
Jertfim cu curai în lupta 
împotriva dușmanuiui de 
clasă. E maî bine să țrăiesti 
o viată îndeluno frămîn-

taiâ dar cu un rost adevă
rat uman, decll o viată li- 
nlștitâ dar cu un conținut 
sărac. In cu: de necoie însâ, 
e mai bine «ă trăiești chiar 
o viafâ scurtă, declt să pă
tezi cu ceva Conștiința șl 
acticifatca ta comunl.iid. a- 
died să știrbești conținutul 
ădertarât uman cl Bieții tale 
de dragul zilelor suplimen
tare pe care, eventual, ți le 
vor dărui călăii.Cel ce 
vorbea astfel. IncTedinfln-' 
du-și hlrtiei ultimele otn- 
duri, abia împlinise " 
spreiece ani. Vlrsta 
ce sădeau brazii 
Doftană.

Cu citova zile în 
ma oftam ta un sim, 
al tinerelului ținut in sala 
„dapiodlel Homâne". Citeva 
sute de tineri veniseră să 
asculte fi să pună întrebări 
despre lupta uteciștilor in 
anii iieșa/ităîii, Sala se află 
pe vechea stradă Lipscani, 
In apropiere de fosta pre
fectură a poliției Capitalei. 
In pauză, intr-un grup de 
tineri, un bărbat cărunt a 
evocat un tablou din tine
rețea lut Vorbea despre o 
demonstrație 
li despre, , un 
Mauriclu Bacei, 
ilegalitate. Am .. _
citeva frlnluri din istorisi-' 
re : „Coloana noastră a por
nit, din piața Dorobanți, în 
frunte cu steagurile roșii și. 
cu lozincile de luptă. Poli
ția a sosit In turei', iar de
tașamentele el erau conduse 
chiar de 'domnul prefect. 
S-au urlat ordine de im- 
prășticre. somații, amemn- 
|ărî, s-au dat cinci minute 
de ascultare inalnte ca bas
toanele de cauciuc el patu
rile puștilor să intre In 
exercițiul funcțiunii. A- 
tunci. Mauriciu, care con
ducea coloana, s-a apropiat 
de prefect li l-a spue calm : 
«Domnule prefect, noi nu 
ne opunem. Vă urmăm». 
Bucuros că nu mal Intlm- 
plna rezistență. prefectul 

î s-a suit în mașină si a por
nii în fruntea coloanei 
escortate de poitțiștL Cu 
steagurile rotii tiupd el, cu 
lodnefle noastre, cu ..Inter
naționala" elnlatd din toate 
piepturile. Abia pe calea 
Victoriei. In,apropiere de 
palat, clneco l-a atras aten
ția căpeteniei politiei că. de 
fapt, cl conducea manlfei- 
tația comunhttîOT. Vă În
chipuiți stupoarea lui si de
ruta care î-a cuprins »e 
poliltali. Era insă vrea 
tlrsiu. Coloana străbătuse

nouă-: 
cetor 

de la

urmă, 
pozion

orașul, alungind acolo unde 
iți propusese...". In Jurul 
bărbatului ctl părul cărunt 
se adunaseră vreo două du
zini dc tineri. „Șl omul a- 
cala — 
dintre el. 
patru ani mal tsrriu, la 1 
iulie 1933. ' ...
timp da șaptesprezece zile. 
A’-au puiul scoale nimic 
de la el. Intr-a optspreze
cea șl. dnd Enccl nu mai 
'pedea. nu mai auzea, ches
torul poliției jl ■ zbirii lui
i- au ‘injectat cerneală in
tr-o cenă. A murii. Pe fișa 
lui de deees, călăii, au zerif 
.Sinucidere in închisoare",

La Arad, un comunist bS- 
trin le povestea zilele tre
cute UneriloT dc ta fostele 
uzine ..PhOnijr1 despre 
moartea uiectetuîui Alexan
dru Ceteraț : „Tovarăși, eu 
mor — nc-a șoptit alunei 
CetcTaș. Dar nu cedați ! 
Luptați ! Luptați cu indir- 
JirB ! Si mai am o dorință. 
Indeplir.iti-mi-o ! Vopsi
ți-mi sicriul in roșu. Dese
nați pe el secera și cioca
nul, ața cum, am făcul-o 
împreună, de atliea ori, pe 
rtdurtle urinelor noastre,, in 
.ajunul sărbătorilor noastre, 
muncltorețli... Era sfirsitu! 
iernii lui 1933...".

Zilele anlvarsărU 
riosulul semicentenar 
Uniunii Tineretului Corn-, 
nist aparțin dialogului intre 
generații. Un dialog care se 
poartă continuu, peste de
cenii. in transmiterea fără 
întrerupere a unei ștafete 

nemuritoare.
Priviți in ochii tinerilor 

în aceste rlle. încercați să 
pSlrundeți emoția celor 
care' iți primesc carnetul 
roțu de utecist ih fața mor
mintelor din fosta. închi
soare. deven'-tă muzeu, a 
Doftanel. Si vedeți in ei 
pe cel din orice loc in care 
țara ijt înalță umerii vigu- 
roși ai uiltorului. $1 vede-
ii- vd In vifsta lor. La vlrsta 
celor mai cutezătoare idea
luri, la vlrsta tuturor posi
bilităților, a înflăcărării și a 
romă n tis mu’.u l. fievolu ții le 
n-ar fl biruit niciodată decă 
pe baricadele lor, alături de 
clrstnfcl, nu s-ar fl aflat și 
cei țineri. • Visele de viitor 
ar.fi rămas lipsite de țelu
rile lor dacă .Irblnda nu 
le-ar fi fon încredințată ca 
o țțafetă vie [celor tineri.

o întrebat’ unul 
„A fost arestat

L-au torturat

Desen de Gheorghe CALARAȘU

mul tinerilor nu și-ar fi fă
cut din ele știndardurl de 
luptă.

„Tinerelul este viitorul ți
nui popor — scria tovară
șul ÂTcolat? Ceausescu in 
primul număr al „Scinteii" 
apărut după anii de grea 
ilegalitate. Spra el (șl în
dreaptă prielrea șl speranța 
toți oamenii de știință și 
politici. Cu energia șl enîu- 
tlasmul său, teneretul este 
o forță creatoare care, 

, pusă In serviciul științei ?i 
progresului, poate (ta un'.a- 
lutor prețios pentru dezvgl- 
iarea economică, socială, 
politicii si științifică a unui 
popor",

Idealurile cele mal con- Cei ce nu tllu. ros- 
j teaseă alături de. cuvlntiil

..patrie" dacii cuvlntul 
„prezent", cel ce raportează

forme cu natura umană ar 
fi rămas niște Hurii dacă 
generozitatea ;jl romantis-

tntotdeguna cu mindrie „da
toria împlinita f*, cei care 
Ișl Inchlnâ tot elanul și e- 
nergia lor cauzei poporului, 
propișirif României locia- 
llste tini continuatori! de 
dram al luptătorilor de ieri 
șl de astihi. El sînt ștafeta 
vie ce trece din generație 
în generație șl timpul lor e 
prezentul.

La Doftana creic în tih
nă, din pămlmul dragostei 
și al recunoștinței, cincizeci 
de brad. Peste cincizeci de 
an! vor fl o flfle de codru 
coborîtâ din Carpatii româ- 
naști inlru memorarea a- 
ceste! zile.1 Iar cai ce i-au 
sădii cor fi fost transmis 
ștafeta 'vie. nemuritoare ce
lor ce îi urmcaxd.

Ioan GRIGORESCU

resat ■ telegrame Co- 
Centrnl tu Partidului 
Român, tovarășului 

prin care se 
_ ,____ ,, ______ . . pentru 
grija părintească ce o poartă ti
neretului. devotamentul nețăr- 

. murit față de partid șl patrie, 
hotArirca tinerel generații de a 
munci fără preget pentru pro
gresul necontenit al României 
socialiste.

în încheierea adunărilor au 
avui Ioc spectacole omagiale.

*
în cinstea aceluiași eveniment, 

in cadrul unor entuziaste adu
nări festive au fost luminate 
Drapelul jubiliar și Diploma do 
onoare ale C.C. al U.T.C. unor 
organizații de tineret din mari 
uzine șl șantiere de construcții, 
din unliăii militare șl din co
mune. Au fost, de asemenea. In- 
minate Diploma do onoare a 
C.C. al U.T.C. șl Insigna Jubi
liară unor vechi mLlltnnțl al 
mișcării muncitorești șl de tine
ret. precum șl unul maro număr 
de tineri fruntași In activitatea 
profesională șl obștească.

In aceeași zl, la Monumentul 
ostașului român din Bala Mare 
șl la monumentele -eroilor din 
Satu-Mare. Corei. Negreștl- 
Oaț și TSșnad au fost depuse 
coroane șl jerbe de fiori.

*
în sulta manlfastărUor dedica

te semicentenarului U.T.C. ee tn-
■ ------ vernisajulscriu. dc asemenea, vernisajul.; 

expoziției omagiale „Aportul U- '
neretuiul sucevean la înfăptui
rea politicii Partidului Comunist 
Român“. care a avut loc in pre
zenta tovarășului EmU Bobu, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean do part'd, deschiderea 
expoziției de artă plastică a ele
vilor Liceului de arte plastice din 
Constanta etc.

(Aaerprea)

Club realizat
prin munca
patriotică

SLOBOZIA (corespondentul 
„Sclntell". Lucian Ciubotarul.

La Slobozia a fost dat In fo
losință un modern club ol liner 
zelului. Noul edificiu a fast 
realizat, In cea mal mare parte, 
prin munen vbluntar-pattlotlcfi 
a tineretului. Amplasat pe bd. 
Chimiei, unde se vor afia 
prind palele Instituții de cul
tură ale orașului, clubul vine 
in Intimplnarea tinerilor doritori 
de a-și petrece timpul liber In 
mod plăcut, instructiv. EI au la 
dispoziție o sală pentru prolec- . 
țll șl spectacole, săli pentru 1 
cercuri de creație literară șl 
plastică, săli de lectură, de dans 
șl jocuri, bibliotecă. La festivi
tatea inaugurală au participat 
tovărășii Marțian Dan. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele tine
relului. si Marin Vaslle. prlm- 
seerotar al comitatului județean 
de partid, reprezentanți ni or
ganelor locale de partid șl de 
stat, numeroși tineri.
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ZIUA INTERNAȚIONALĂ
r

DE SOLIDARITATE CU VIETNAMUL

Desemnarea 
conducătoare ale P.C. Iasupra vizitei delegației 

guvernamentale economice
a Republicii Socialiste România 

in Republica Democrată Vietnam■
La invitația guvernului RepubllcU ciulul Comuntel Român, p-eșcdln- 

' ■ Democrate Vietnam. Intre 13 gi 17. fele Consiliului de Stat .al RepubllcU 
tmartio 1972 o delegație guvcmnmen- Socialiste Românin, care a arătat : 
tată eeonomlcă a Republicii Soctailșle 
România, condusă de tovarășul 
Gheorghe Radulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vicepre
ședinte ai Consiliului de Miniștri al 
Republicii Soctaliate România, a făcut 
o vizită de prietenie in Republica 
Democrată .Vietnam și-a purtat trata
tive pentru semnarea de acorduri 
privind ajutorul economic șl militar 
oferit Vietnamului ta 1072.
" în timpul șederii «ale in Republica 
Democrată vietnam, delegația guver
namentală economică a Republicii 
Socialista România a fost primită do 
tovarășul Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic aJ comitetului 
Central al Partidului color ce ‘Mun
cesc din Vietnam, prim-mlnlstra al 
guvaraajlul RepubMl Democrate 
Vietnam, care a avut, cu delegația o 
shîrevedere cordială.

Delegația guv’ernamcntalh > eocrto- 
mteă a Republici! Socialiste România 
a arat numeroase taHlnlri, !n‘.r-o at
mosferă de sinceră șl cordială priete
nie, cu diverse pături ale poporului 
vietnamez. Ea a vizitat un număr 
de Întreprinderi Industriale, lnsUtațll 
economice șl culturale la Hanoi, 
MalpKw, Quang Ntah șl unități alo 
armatei Peste tot, ea s-a bucurat 
din partea poporului vietnamez dc o 
primire extrem de călduroasă.

Delegația a făcut o vizită reprezen
tante! speciale a RepubllcU Vietan- 
muJu! de Sud ta Republica Democrată 
Vietnam șl a fost călduros primită de 
dl. Nguyen Phu Soal, șef od-taterim 
ai reprczenlanței-

DelegaUn guvernamentală econo
mică a Republicii Socialiste Româ
nia a dus tratative eu delegația eco
nomică a guvernului Republicii De
mocrata Vietnam, ocodurâ de tovară
șul Le Thonh Nghl, membru ai Bi
roului Politic al Comitetului Central 
ai Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vlcoprim-mlnteteu, In legă
tură cu ajutorai econocnic șl militar 
ăl Republicii Socialiste România 
pentru Vietnam ta 1972.

Delegația guvernaancntnia osono- 
mteă română n subltala! că Republi
ca Soda! Istă România condamnă cu 
vigoare continuarea bombardamente
lor americane offupra teritoriului Re
publicii Democrate Vietnam, conti
nuarea ?! extinderea agresiunii Sta
telor Unita in pentasula Indochina, 
în acest cens, România a participat 
la adoptarea in unanimitate a Decla
rației comune din 28 ianuarie 1972 â 
Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al «latelor participante la 
Tratatul de la Varșovia asupra Bitua- 

s . ției create ta regiunea Indochina! in 
legătură cu intensificarea acțiunilor 
agresive ale Statelor Unite. cutde Republicii Democrate Vlotnam

în numele l’nrtldu ta Comunist ln vederCB redreîarU și dezvoltării 
IS r, «.moralei ?* * canarii apărării.

© Ședința comuna a Comitetului Central și Comisiei 
■ .

Centrale de Control
în continuarea vizitei po rare o în

treprinde In țâra noastră,, delegația 
Partidului Comunist Peruan, condu
să de tovarășul. Râul Acosta Salas, se
cretai genera! adjunct nJ P.C.P., o vl- 

țzltal Muzeu) .da. istorie a" partidului 
comunist, a mișcării revoluționare șl 
democratice din România, uzinele 
„Electronica" din București, uzinele 
„F Mnl* Ploiești. Grupul industria) ‘ 
petrochimic Brazi, cartiere noi de lo
cuințe din București. Ploiești și Bra
șov, precum și stauțluneo ‘.urlsticft 
Poiana Brașov.

■ Oaspeții peruani ou avut o InLUrii- 
re Ia Comitetul județean Prahova al 
P.C.R., !h cadrul căreia, tovarășul Iile 
Cișu. prim-Eccretar al comitetului ju
dețean, Ie-a făcut o prezentare despre 
preocupările actuale șl de viitor alo 

«comuniștilor șl ale oamenilor muncii 
din județ pentru Înfăptuirea sarcini
lor trasate de cel de-al X-lea Congres 
ni P.C.R.

’ cjoll, Alfredo, Relchlln, Antonio Ro
meo, Emilio Saren I. Adriana Seroril, 
Rino Serri, Umberto Terraclnl, Aldo 
Tortorella.

Biroul Politic ăl C.C. al P.C.I. este 
alcătuit dta : Luigi Longo, Enrico 
Berllnguer. Giorgio Amendola; Paolo 
Bufaltal, Gerardo Chlaromonte, 
Armando Ctmuifa, Fernando, di 
Giulio, Carlo Galluzizl.1 Pietro Ingrao, 
Emanuele Macaluso, Giorgio Napoli
tano, Alessandro Nntia, Agosilno 
Novftlla, Giancarlo Pajelta, Ugo Pec
chloll, Alfredo, Relchlta, Aldo Torto
rella. .

Secretariatul C.C. ai P.C.I. ore ur
mătoarea componență):: Enrico Iier- 
Itaguer. Paolo Bufallni, Armando 
Cossutta, Fernando di Giulio,""1 Corio 
Galluzzl, Giancarlo Pajetta, Ugo Pec
chloll. Președinte al Comisiei Cen
trale de Control a C.C. ,eJ P-C.L 
fost numit Arturo Colombl.

ROMLA 18 — Corespondentul Agex- 
pres, N. Pulcea, Transmite : Slmbfilfi 

, a arai Ioc ședința comună n, Comi
tetului Central și Comisiei Centrale 
de Control ale Partidului Comunist 
ItaUăn, a live la Congresul al XIII-lea 
al partidului, care — potrivit preve
derilor ălâtultata — nu desemnat Di
recțiunea, Birou] Politic și Secreta
riatul Comitetului Central al P.C.I.

D!n Direcțiunea C.C. al P.C.I. fac 
parte : Luigi Longo. Enrico Berlln- 
gu<ir, Abdon Allnovl, Giorgio Amen
dola, Luciano Barca, Paolo Bufalinl, 
Sergio Cavlna, Gerardo Chlaromonte, 
Arturo Colombl, Armando Cossut’.a, 
Fernando dl Giulio, Guido Fanți. Vin
cenzo Găleții. Carto Galluzzl, Pietro 
Insrao, Leonllde Joîtl, Emanuele Ma
caluso, Adalberto Mlnucci, Giorgio 
Napolitano. Alessandro Nalta, Agos
tino Novella, Achille Occhetlo. Gian
carlo PajuUa, Ugo Pecchloll, Edoordo 
Perna. Luigi PelraselU, Hlo Quer-

vietnamez va
Z.luu de 10 marile a Intrat ta tra

diție ca zl dc (solidaritate Interna
țională cu lupte dreapta B poporu
lui vietnamez pentru libertate și în- 
dopeadență națională. In Întreaga 
lumo nil loc lmprerionante manifes
tații de elmpalte șl de Eprijhi cu 
Vietnamul eroic, opinia publică in
ternațională dirid glas protestului său 
față de continuarea agresiunii, cere
rii do a so retrage toate trupele a- 
mericane dta Indochina, 'pentru ca 
poporul vietnamez, precum șl po
poarele laoțian și khmer să-și poatâ 
botari singure destinele, potrivit vo
tatei (îi ospIraUUor tor naționale.

De aproape Irul decenii, poporal 
vietnamez este angajat tatr-o lupta 
grea pentru apărarea patrie! ralc Îm
potriva colonialismului ffi> ‘ulterior, 
împotriva agrealunll imperialiste. 
Nla âtacurtto aviației S.U.A asupra 
teritoriului R. D. vietnam, nici pu
ternica mașină de război Îndreptată 
împotriva populației aud-vletaa- 
meze nu au reușit .■ta îngenuncheze 
poporul vietnamez caro, mobdizin- 
du-șl toate : energiile, dlnd dovadă 
de bărbăție și putere do sacrificiu, 
do voință neclintită' dc a învinge, a 
tarcgifftrat strălucite victorii pe drn- 
purllc de bătăile. Știrile care so
sesc dta Vietnam informează despre 
succesele obținute ta construcția (so
ciali sta in R. D. Vietnam, despre noi 
și noi acțiuni ofensive alo tortelor nn- 
trioUce sud-vfctaamoze, care provoa- 
câ grele infringe*! militare și morale 
trupelor agresoare., Exemplul popora
lul vietnamez demonstrează conclu
dent că, ln zilele noastre, un popor 
care Iși apără cu vitejie pămlntul pa
triei. dreptul său sacru ln libertate și 
Independența și care se bucură de so
lidaritatea forțelor înaintate ala o- 
menirli nu poate II tafrint. tn n- 
celași tiriip. devine toi mol evident 
că orice încercare de perpetuare n 
războiului,, de Hpul „acțiunilor de pa
cificare" său al politicii de ..vlel.-ia- 
mlzare", aste sortită inevitabil eșecu
lui șl nu poate aduce dccit noi ®i 
moi grele, infringed forțelor inter- 
venHohlstc. Viața, evoluția eveni
mentelor lnvaderoază că nu pa ca
lea forței iși poate găsi eoluțtoMrea 
conflictul dta Vietnam, d pe calea 
tratativelor politice, ta concordanță 
cu interesele legitime ale poporului 
vletoâtaez, cu dezideratele tatregil 
onsentri iubitoare de pace.

Atașat profund cauzei UbcrtftțU șl 
independenței popoarelor, poporul 
român s-a situat de la început cu 
hotariro de partea poporului viet
namez, acordindu-i întregul sprijin 
-- militar, moral și politic — ta lupta 
sa dreaptă. Chiar ta aceste zile, la 
Hanoi; cu prilejul vizitei unei dele
gații guvernamentale economice ro
mâne. au tos', semnate o eerie de 
importante acorduri, Intre care țJ.lEi 
acord r.i privire Tn ‘ ajutora! csxp ” 
■nomJe și mlUtar acordat IL D. Vfot-

■ f • 
w

num de căire țara noastră, acorduri 
cure dau expresie «wjtainritalli șl 
sprijinului frățefic ăla poporalul ro
mân față de eroicul popor vlelna- 
mez.

Republica Socialistă România wus- 
tJne ferm programul ln șapte puncte 

'al Guvernului Revoluționar Pro vi- ■ 
• toriu ol RepubllcU Vletaamului de Sud 

--- program ce Se bucură de sprijinul 
.deplin al R. D. Vietnam — consldo- 
;rindu-l ca o bază realistă și con
structivă pentru reglementarea pro- 
biemei vietnameze. Do o deosebita 
importanță sint ta acest sens preci
zările recenta ale G.R.P. șl R. D. 
Vietnam in care, reaflrmlnd depli
na acuualltate s soluției -Iii șapte 
puncte a Guvoraulul' Revoluționar 
Provizoriu, «șa subliniate că cheta o- 
c«Hei soluții o repfezlnta cele două 
probleme esențiale : stabilirea unei 
date precise pentru retragerea tru
pelor americana, Încetarea războiului 
aerian șl a tuturor activităților, mi
litare ale S.U.A. In Vietnam, pre
cum șl problema poliifcă u Vietna
mului de sud. Clarificările șl preci
zările aduse constituie o nouă Ilus
trare a atltudlte! constructiva a 

jG.R.P. șl R. D. yreirinm, a efortu-1 
rilor lor pentru găsirea' unei soluții 
politice problemei vietifnmeze — pe 
unica bază pasibilă șl rațională, și . 
anume, retragerea tuturor tortelor 
ii'.’.ervențîoniv.e. respectarea dreptu
lui poporului vietnamez, al celorlal
te pojware dta Indochina, de a-și re
zolva tn mod suveran problemele In
terne. Exprimlnd sentimentele între
gului nostru popor, tovarășul NIcolâe 
Ceauțescu a declarat : „Deplin soli
dari cu lupta dreaptă a poporufui 
vietnamez, (ara noastră sprijină 
poziția justă a Republicii De
mocrate Vietnam șl a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de șutii sc pronunță 
pentru retragerea trupelor S.U.A. și 
ale allaților săi din Peninsula Indo- 
cliinete, peniru recunoașterea drep
tului poporului vietnamez, ea și al 
popoarelor khmer și laoțian, dc a-și 
decide singure destinele, fără ames
tec din afară".

Ziua de solidaritate internațională 
cu Vietnamul luptător este peniru 
poporul român un nou prilej pen
tru a-șl reafirma calda simpatic cu 
eroicul popor rfelaamezl Mitingurile 
de masă care nu arat Ioc ta oceaie 
zile in Capitală ș! in povlncle au 
constituit vil manifestări ide legătu
rilor de solidaritate intemalioan- 
Jisiâ dintre poporul român șl po
porul vietnamez, nle sprijinului pe 
care țara șl poporul nostru 1! acordă 
cauzei sale drepte. Este convingerea 
nestrămutata â poporului român că 
lupta eroică n poportilu! vietnamez 
va fi încununata de victorie, dtad 
Împlinire . aspirnilUor sale de pace, 
libertate” {«dependenta șl ofoafes.

Rezoluția Congresului al XIR-ta

i c.

D. ȚINU
i
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0 HOTĂRlRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Cronida zilei

Român șl al guvernului Republicii 
Soctollste România, vtceproswltatelo? 
CoruniulurW îfflHL9tirt“‘“GlMWrgfecr’ 
Radulescu a «subliniat eblWaritatoă “ 
internaționalii cu poporul vietnamez, 
solidaritate caro se afirmă în tonte 
împrejurările șl sub diferita forme. 
.România sprijină soluția in șapte 
puncte, dintre care colo două pro- 
blome-chete au fost precizata tn De
clarația din 2 februarie 1072 a Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud șl ta 
Declarația din 3 februarie 1972 o gu
vernului Republicii Democrate Viet
nam.

Tn acest spirit, delegația guverna
mentală economică română a reafir
mat declarația tovarășului Nicolae 
Ceauț-ascu, secretar general al Pârti

„România Ljl exprimă denli.ui ea 
solidaritate cu popoarele dta Indo
china și se pronunță pentru Înceta
rea imediată a oricăror acțiuni mili
tară, pentru retragerea totală a tru
pelor Statelor Unite ?i alo aliaț!Io* 
lor din această parte a lumii. Conri- 
derftai că propunerile Guvernului 

taovizciriil ol Rcțnibll- 
cil Vietnamului de Sud oferă o bază 
reală pentru a se lre.ee ta soluțio
narea politică a războiului din ta- 

popoarele din a- 
lăsate să-și «alu- 

nld un a -
dochtan, astfel ca 
coastă zonă aâ fie ____
țloneze problemele fără 
mestec din afarftri

Delegația guvernamentală eocuid- 
mlcă n IlepubUcll Soctaliste Roautaia 
a afirmat că Republica SodalleLfi 
România conttauA «ă sprijine șl gă 
ajute. Iu epiritul Internaționalismu
lui proletar, Republica Democrntâ 
■Viotaam și Întregul popor vietaa- 
mez ta lupta patriotică Împotriva a- 
grcsiUiili amarlcaha șl In construirea 
«ociâltamtau!.

In numele Partidului celor că 
Muncesc din Vietnam, al guvernului 
RepubllcU Democrate Vietnam și al 
poporului vietnamez, tovarășul vice- 
prlm-minlstru Thanh Nghi o ex
primat sentimente de redmoș'Unță 
sinceră jtoporulul român, Partidului ■ 
Comunist Român și guvernului Re
publici! SodaUstc România pentru 
sprijinul și ajutorul Iar prețios date 
poporului vietnamez ta lupta patrio
tica împotriva agresiunii americane 
șl in construirea șoclollumulul ta Re
publica Democrată'Vietnam. Poporul 
vietnamez dorește sincer ca pojxsrul 
român, sub conducerea Partidului Co
munist Român, să obțină succese iot 
mal mari in Îndeplinirea Barctailor 
stabilite do al X-lea Congres ni parti
dului in Vederea construirii societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
Iji România.

Cele două delegații au ramnat un 
acord cu privire La ajutorul econo
mic șl militar al Republicii Socialisto 
România către Vietnam in 1873, un 
acord cu privire la schimburile de 
mărfuri și piățllâ pe anul 1972, nu 
acord asupra creării unei comisii 
mixte de colaborare economică șl 
tehnlco-știlnilftcă Intre Republica 
Democrata Vietnam și Republica So
cialista România.

Cele două delegații au luat notă 
cu satisfacție de faptul că solidari
tatea, prietenia și cooperarea fră
țească talre popoarele vietnamez Și 
român g-au dezvoltat favorabil, cu 
fiecare zl tot mai mult. Intr-o at
mosferă de prietenie șl înțelegere 
reciprocă, caic două delegații au exa
minat ansamblul problemelor referi
toare la ajutorul po care Republica 
Socialistă România continuă ®ă-I a-

națlonale, ®L..ta, același Timp, la tar., 
târirea relațiilor do cooperare. intru 
cele două țări In domeniile econo
mic, «UlntUle și tehnic. '

Vizita de prietenia ta Vietnam a 
delegației guvernamentale economice 
a Republicii Socialista România, tra
tativele și încheierea de acorduri ®1 
de documente Intre Republica Demo
crată Vietnam șl Republica Socialistă 
România ău constituit un frumos 
succes. Aceasta aste o nouă mani
festare a solidarității ?! prietenie! 
frățești care ieagă cele două popoare 
— vietnamez șl român — o contri
buție pozitivă ta relațiile lor de coo
perare frățească, pe baza principiilor 
marxism-lenlnlsmului el internațio
nalismului proletar.

TELEGRAME
BHkTJiZ'

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Comellu 
Mănescu. a primit o telegramă de răs
puns din partea ministrului relațiilor 
externe al Republicii Orientale a 
Urugunyulul, Jose Antonio Mora 
Otero, pentru felicitările adresate cu
ocazia numirii sale ta această funcție.

■ *
Delegația orașului, Hamburg, con

dusă de președintele Senatului aces
tui oraș. Pater Schultz, caro ne-a 
vizitat țara la Invitația președintelui 
Consiliului popular județean Con
stanța. Vaalie Vilcu, a părăsit rim-. 
bâtă după-nmiază Capitala. Îndrep
țindu-ae spre patrie.

La plecare, pe aeroportid OtopenL 
delegația a fofll salutată de Ion Chl- 
rilescu, vicepreședinte td Comitatului 
de Stat pentru Economia șl Admlnte-ioc o&ai ptiDîru JMononiiij • fi .A.cwoin.t®- 
trațin locală. Ion Tudor, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular ju
dețean- Constanta, de alte persoane 
oficiale. Au fast de față Erwto Wi
ckert, ambasadorul R. F. a Germaniei 
la București, si membri a! ambasadei.

„NHAN DAN

HANOI 18 (Agcrpres). — In legă
tură cu vizita ta R. D. Vietnam a 
delegației guvernamentale economi
ce române si semnarea acordurilor mez 
privind ajutorul acordat de Româ
nia Vietnamului pe 1672. id_. _I 
„NHAN DAN- exprimă mulțumirile 
sincere ale poțxwtaui vietnamez că
tre partidul, guvernul și poporul ro
mân.

Poporul vietnamez, scrie zia
rul. salută dezvoltarea solidarității, 
prieteniei șl relațiilor de cooperare 
ți Întrajutorare Intre popoarele viet
namez șl român, succesul negocie
rilor asupra ajutorului român către 
Vietnam și vizita delegației române. 
în rezistența sa împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea naționa
lă și In opera de edificare a socia
lismului. poporal vietnamez a bene
ficiat de sprijinul și ajutorul prețios 
al partidului comunist, guvernului șl 
poporului român — subliniază ..Nhan 
Dan", arătlnd că ta rezoluția 
celui de-al X-lea

P.C-.R. s-a reafirmat solidaritatea și 
sprijinul deplin al poporalul român 
cil lupta eroică e poporului vlctna- 

impotrlva agresiunii S.U.A.. 
pentru libertate șl independență na- 

zfarui țlonnlfl. ta context, ziarul mențio
nează că mișcarea de sprijinire a 
Vietnamului continuă să la amploare 
în România.

în numele Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, guvernului 
R. D. Vietnam șl ppponilul vletaa-' 
mez — arată „Nhan Dan" — vlce- 
prim-minlstrul I^î Thanh Ngh! a 
mulțumit partidului comunist, gu
vernului ș! poporului român, pentru 
sprijinul șl ajutorul preț Io; acordate 
luptei revoluționare a poporului Viet
namez. în tachaicfc. după ce urează 
poporului român succese ei mai mari 
în edificarea socialism'.du!. ziarul 
scrie : Fie ca prîețonia intre Viet
nam ;i România să se consolideze șl 
gâ se dezvolte cu fiecare zi mal 
mult

Cu prilejul Zilei internaționale de solidaritate cu Vietnamul, ConsiUul 
Național al Frontului Unității’ Socialiste, Comitetul Național do Solidari
tate cu lupta poporului vietnamez șl Liga română de prietenie cu po
poarele din Asta șl Africa au trimis telegrame de solidaritate Comitetului 
Central al Frontului Patrie! din R. D. Vietnam șl Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.

De asemenea, Uniunea Generală a Sindicatelor din România, Uniu
nea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților din Româ
nia, Consiliul Național al Femeilor șl Comitetul Național pentru Apăra
rea Păcii au trimis telegrame de solidaritate organizațiilor similare din 
R. D. Vietnam șl Republica Vietnamului de Sud.

La București au avut loc lucrările 
cele! de-n ill-a ședința a Consiliului 
de administrație al Băncii franco-ro- 
mâne, cu, sediul la Paria întrunit sub 
președinția-d-lu! Pierre Masson, pre- 
®w»jrs8fâi«' 
tartim-ttle’ i WErfCii-șr a Tuât 

3 legătură cu dezvoltarea activității, salei 
de viitor. ■ .

Ministrul finanțelor, Florea Dumi-, 
trescu, a primit pa membri! Consulu
lui de admlnLairație al Băncii franco- 
roinâne. La întrevederea care a avut 
loc cu acest prilej n participat Va- 
sile Voloșenluc, președintele Băncii 
române de comerț exterior.

: . . r
Cu prilejul ședinței do In București 

a Consliluiul de administrație al Băn
cii franeo-romfine, președintele Băn
cii române de comerț exterior a ofe
rit un dineu, tar inș&rdnatul cu afa
ceri nd-Interlm al Franței la Bucu
rești. Jcnn-Mnrlc Lo Breton, a oferit 
un dejun.

(Agerpres)

MILANO 18. — Corespondentul A- 
gerprea. N. Pulcea, transmite : Anro- 
btad raportul și cuvînlul de înche
iere rodit do Enrico Berilnguer, pre
cum și cuvintarea tovarășului Lulgi 
Longo, congresul subliniază in pri
mul rind valabilitatea deplină, in lu
mina experienței luptelor «odaie și 
politice din ultimi! ani. a liniei de 

■ înaintare către socialism, democrație 
și pace, trasată pentru Italia do către 
Partidul Comunist Italian — &o spu
ne ta rezoluția adoptată de cel de-al 
xrn-lea Congres al P.C.I. Ca obiec
tiv actual o! luptei comuniștilor Ita
lieni, documentul indică realizarea u- 
nei cotituri democratice, Înaintarea 
politică, economică șl socială a târli, 
mențlonind, In continuare, că din rd- 
tuațta actuală de criză prin rare tre
ce Italia nu șe poate Ieși fără o 
schimbare profundă in orientarea șl 
condu cerea pontică a țării : do aceea 
comuniștii luptă pentru un guvern de 
cotitură democratică.

După co menționează necesitatea 
combaterii pericolului pe'care 11 re
prezintă forțele de dreapta, prin re
zolvarea problemelor grave ale țării, 
prin (salvgardarea și lărgirea demo
crației, rezoluția arată că, pentru Ita
lia, cotitura democratică Înseamnă ga
ranția că ce va începe BOlufionărea 
marilor probleme tile țării, intre care 
aceea a Sudului (11 Mezzoglorno). a- 
gricullură, emigrația, asigurarea to
cului de muncă pentru toți, tavăță- 
mtatul, problema locuințelor, a «sănă
tății. îmbunătățirea condițiilor do 
muncă dta fabric! șl do pe ogoare, 
egalitatea ta drepturi a femeilor cu 
bărbații, problemele Intelectualilor.

Cotitura democratică, continuă re
zoluția, înseamnă cucerirea unei de-

luptei pentru pacea și Libertatea Vlet 
namului.

Acțiunile revendicative ale clasei 
muncitoare, se șpuna ta rezoluție, au 
dat un imputa puternic progresului 
societății șl au pus la ordinea zilei 
tema reformelor, tadlclnd țării nece
sitatea unul nou Lip de dezvoltare e- 
«momlcă.

Comuniștii subliniază Întreaga va
labilitate o strategiei1 alianțelor șl a 
reformelor, care nu poate fi urmată 
impunînd dirijarea întregii mișcări 
dlntr-un centru conducător unic. 
Congresul reafirmă angajamentul 
necondiționat al P.C.I. ta favoarea 
unități! sindicale a muncitorifor Ita
lieni.

Referiridu-ise tn continuare la uni
tatea stlngli, rezoluția pornește dela 
recunoașterea diversității componen
telor existente In mișcarea muncito
rească, socialista, denwcratlffă, avan
sată șl ded de la deplina autonomie 
a fiecăreia din ncesSe componente. 
Unitatea — subliniază doțmmentul — 
se construiește printr-o 'confruntare 
constantă programatică șl do idei, 
cure nu pretinde elltntaarea deosebi
rilor existente ta mod firesc, ș! care 
stabilește forme de convergență, sl 
acțiuni comune privind problemele 
reale ale oamenilor muncii șl ale ță
rii. Procesul unitar al forțelor de alta- . 
ga a mers Înainte. Au devenit mai 
fiolfde relațiile dintre comuniști si 
P.S.LU.P.. s-au schimbat in sens po
zitiv ș! rotațiile dintre P.C.I. si P.Ș.T. 
Unitatea slingll. concepută ln acest 
mod, se extinde acum și la forte gi 
ln componente mal avansate aie lii- 
mli catolice.

Chomlnd pe comunlșlL pe toți oa- 
««om». »»»..«.U«- menii muncii,.trata tortele deroocrâ- 

.pUne independente naționale, lupta ■;I®.lhl«B«U|ctura.a.pctivilățil po-. 
. cOfiiivă. pentru.-dcs-ltadare .dnieraațlf>~-. -JUtefl Ua..p^wpbillzarp.precedpnj, 
• jnală șl . pentnț,.«ocurltate ta Europa. „ . . .............. " “ “

angajamentul ta cadrul C.E.E. de a 
democratiza acest organism ta ccopul 
apărării intereselor naționale șl spre 
a-1 deschide coojxtrârii cu toate ță
rile — acțiune îndreptată spre depă
șirea blocurilor militare opuse. Italia 
trebuie să-ș! asume propriul său rol 
In Supta împotriva toamelei șl o sub
dezvoltării. să se angajeze !n comba
terea fasetemuiu!. colonialismului șl 
rasismului, ta favoarea popoarelor 
caro luptă pentru libertatea și Indepen
dența lor. Aceasta Impune, in pri
mul rind. sprijinirea eroicelor po
poare din Vietnam, Laos șl Caipbod- 
gta sl recunoașterea Republicii De-

' mocrăte Vietnam. Congresul iși însu
șește propunerea ca anul 1072 să fie 
anul una! noi dezvoitOr) impetuoasa a

ei ia sporirea vigilenței, împotriva prir 
căror provocări ale cercurilor de 
dreapta, reacționare, neofasciste, re
zoluția subliniază ta Încheiere : Vo
tul de la 7 mal constituie momentul 
hotarltor al marii confruntări In cur® 
dc desfășurare in Italia, lnlro forțele 
progresului -șl ctdo alo reacțlunl! și 
conservatorismului social și politic. 
Comuniștii vor lupta ln acest scop, 
atu ta cadrul campaniei electorale, 
cfl- și după aceea. Calea pentru b 
înainta spre socialism intr-o tară ca
pitalistă avansată este dură sl difi
cilă. O bună parte a drumului a fost 
parcurgă de către comuniști In cel !H 
de ani de existență a P.C.I. O 
nouă parte de drum jrebuio nnreurafi 
pe calea italiană spre socialism. In 
Interesul păcii, libertății și progresu
lui Italici.

In vederea creării unor condiții 
tot mal bune de Învățătură tincretu— 
Ini școlar. Constata de Miniștri a. 
aprobat, cu Începere do La I martie, 
creșterea > numărului de burse, ații 
pentru școala generală, rit și pentru 
Invățămlntal liceal: de cultură gene
rală. Astfel, s-au acordat ta plus_____ HM__ ~ ~ .«piu» 
(MO de bur&e pentru elevii din șco
lile generale, 
vățămlnluSul 
zării copiilor 
mari de
nu 1 
tomate.

La liceele

in scopul extinderii în
de 10 ani, a școlari- 
cure locuiesc la distanță 

■1 de școală și ai căror părinți nu 
posibilități să-j întrețină ta in

cultură generală

numărul do burse ®-a suplimentat 
cu 5 OM). De aceste burse vor bene
ficia in primul rir.d fill de țărani 
care neavind liceu ta localitatea de 
domiciliu urmează 
altă localitate.

Un element nou _ _________
liceal 11 oonstltaio și faptul că tace- 
plnd cu acest an școlar un număr de 
10 0®t) elevi, care nu beneficiază dc 
burse și provin din familii cu si
tuație materială grea, atee scutiți de 
plata cbeUuIeLLlor de regie la Inter
nate și cantine.

cursurile Intr-o
îa lav'ățAmînWJ

■t ■“ s i
(A ga-pre 5)

SPORT • SPORT © SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT © SPORT © SPORT

ASEARĂ, LA HOCHEI în cîteva rînduri

IN R.P. POLONA

Lotul nostru învins la scor sever
N-au mal rămas declt puține zfla 

pinâ cind echipa noastră de hochei pe 
gheață, alături de alto șase reprezen
tative, va lua parte, po patinoarul ar- 
tJftctai „23 August" din Capitală, la 
Întrecerile grupei B a campionatului 
mondial. Un eveniment de scamă 
nentru public, pentru bocheâșîii res
pectivi. În cadrul ultimelor prepara
tive pentru Importanta competiție, lo
tul nostru a .susținut aseară un nou 
med do verificare, de dala aceasta 
ta compania formație! sovietice Zvez- 
da Sverdlovsk. A fost un joc mult 
mai slrins șl mal sever declt cal din 
ajun, cind, de fapt, echipa română 
teșise victorioasă (8—1) și se ofi'ase 
superioară formației vosi-germane 
E. V. FQssen.

Parada de aseară (urmărită de cir
ca 1 0OT de spectatori), antrenantă, 
poate, ln ansamblu, nu a avut Insă 
darul să ne edifice prea mult asupra 
a ceea ce va putea tace «dlecțlonnta 
noastră In apropiatul turneu. Prin 
comparație, angnjamentul fizic, soli
citarea generală au fost, intr-adevăr, 
mai mari declt in partida eu Ftis- 
son, dar. dta păcate, in noile condi
ții; greșelile s-au Înmulțit : pase țâră 
adresă, tatlrzlere si bnprcilrie

șuturlLe la poartă, repliere greoaie. 
Ilocheiștll sovietici au obținut o vic
torie la un scor puțin așteptai: U—1, 
înscriind, destul de ușor, un gol In 
prima repriză, două in cea de-a doua 
;<i opt In a treia.

In deschidere, letal de '.Snore*. — 
E. V. Fussen 0—1.

Actualitatea la fotbal
Astăzi, ta cadrul celei de-a 

XVII-a etapa a campionatului 
diviziei A la fotbal, pe Stadionul 
Republicii din Capitală, cu înce
pere de ta ora 13. se Intllnasc e- 
chipele Rapid București și F.C. 
Argeș. In țară au loc următoa
rele partida : C.FJL Cluj — Uni
versitatea Craiova ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Jiul Petroșani ; 
Oradea — Petrolul1 PI 
Spori Club Bacău — Unlv
tea Cluj î Politehnica Iași — Fa
rul Constanța și Steagul roșu 
Brașov — Dtaamo București.

__ ___ ÎNTÎLNIRE DE ATLE
TISM (pe teren acoperii) DINTRE 
SELECȚIONATELE S.U.A. șl U.R.S.S., 
desfășurată ta CoUseumul din Rich
mond, ta î fața a 8 COT de spectatori, 
s-a încheiat [cu dubla victorie a gaz
delor : 80—S9 puncte la masculin și 
32—43 la feminin. • fotă dteva rezul
tate pe probe : masculin : tffl yarzl — 

' Poder (S.U.A.) 0” 1/10. I 0» yarzl - 
Ivanov (U.TLS.SL) 2W’ a 10. lungime
— Hines (S.U.A.) 8,(M m. iriplu-italt
— John Craft (S.U.A.) 18,89 ni (cam
pionul olimpic V. Saneev a ocupat

' locul 3 cti 10,62 rin); Infilțimo — Șăj> 
ka (U.R.S.S.) 2,23 m ; greutate — 
Stuart (S.U.A.) 19,2® m; prăjină — 
Tansnlka (U.RJâ.S.) 3,23 m; feminin :

• PRIMA

3

beta PoiJbrordade (România), Katta 
Jovanovic! (iugasJavta) cu 5.3 puncte 
Ver&czJ (Ungaria), 5 puncte. In 
partida întreruptă. Alexandra Nl- 
cotau a clșt!,găl la Vofcralovo.

• ÎN TURNEUL PREOLTMPIC DE 
HANDBAL MASCUUN care are loc 
in Spania <t-au mai înregistrat ur
mătoarele rezultate (ta grupe) : la- 
landn-Belgia 31—10, Norvegla-Ffn- 
ianda 22—1). Buigaria-Franța 12—10. 
Austrla-Olondn 13—0. Elvețla-Anglla 
37—2, Spania-Luxemburg .30—17. 
U.R.S.S.-Italla 37—10. Polonta-Portu- 
galia 20—9.

: Stuart (S.U.A:.......
Tnnanika (U.ILS.S.) 3,23 m; feminin : 
60 yarzl — Iris Davts (S.U.A.) â” 
6/10 ; greutate — Antonina Ivanova 
(U.B.S.S.) 18,28 m : 8OT yarzl - Kathy 
Hammomd (S.U.A.) 1'20” VIO; înăl
țime — Galina Filatova sl Antonina 
Lazareva (ambele U.R.S.S.). La egali
tate, cu 1.83 m : lungime — Maria 
Watson (S.U.A.) 0,12 m.
• TURNEUL INTERNATIONAL

FEMININ Ol’. ȘAH DE LA BEL
GRAD are. du-, 
de t' 
două lidere : 
(România) J șl • 
(lugdalnvla)j cu 
care. Urmează

_—.....— —..... ,—
~ .. Tpă disputarea a 0 run-
și a partidelor inlrerupte.

■ Alexandra Nîcolan 
ălllunka Lazarevlcl 
cile 0,3 puncte Ge

ta clasament EUsa-

• UN NOU RECORD MONDIAL 
(stilul aruncat) a stabilit, la Minsk, 
halterofilul sovietic de categoria pană 
Erkta Karimov : 155,5 kg.

• A ÎNCEPUT „CUPA DAVIS", 
tn zona americană, la Guayaquil (E- 
cusdor) se întrec selecționatele Ecua
dorului și Columbiei. După prima zi 
conduc eeuadoricnii cu I—0 prin vic
toria obținută de Miguel Olvera 
(0—2. 2—0. 0-0. 3—7. 8—2) In fața lui 
Jairo Velasco. A doua partidă dc sim
plu. dintre Francisco Guzman (Ecua
dor) ș! Ivan Molina (Columbia), s-a 
tatrerapt din cauza Întunericului la 
scorul de 3—0, 0—3.

10 martie, ta
R. P. Polonă se des
fășoară alegerile pen
tru Seim — eveniment 
de seamă ln viața po
ntică și socială o țâ
rii prietena. In aceas
ta zi. tntlmpinată eu 
însuflețite de poporul 
polonez, sa vor perin
da prin fața urnelor 
22 »(MMI do teiățenl. 
roprezentlnd aproxi
mativ &0 ia suta din 
ansamblul populației 
care Ișî vor desemna

* reprezentanții ln forul 
I legislativi suprem al
> Poloniei populare.
1 CORESPONDKN. vor vota in aeert an

1 BOT 0OT do tineri.
. Frontul Unității Po- 

porului — care gru- 
[ pează Partidul Hun-
* cilorc'tc Unit Polonez.
• celelalte partide po- 
) lltlco șl organizații 
1 de masă — ee pre-
> zlnta In fața ategăto-
> rilor cu un amplu pro- 
, gram, la temelia că- 
' rula se află Importam 
' tele hotăriri ala celui
> de-al Vl-!aa Congres
> a! P.M.U.P. desfășurat 
) de curlnd. privind 
) dezvoltarea continuă a

țării po drumul vieții 
. noi, socialiste — ho- 
’ tarîrl care răspund ce- 
“ lor mi! înalte aspira-'
> iii dc progrOi ale po-
• porului polonez. Așa 
I cum a arătat tovară- 
l șui Edward Gle.-ek, 
i prim-searctar al C.C 
. al P.M.U.P., ta cuvin

tarea rostita !h ajunul 
alegerilor, dezvoitărea

1 Poloniei core in pri-
• mul rir.d dezvollaroa 
I relațiilor socialo so-
* cîallste. creșterea po- 
I tențlalului economic. 
( un nivel mal lina!!, al
> ștlintel sl tehnicii

ehiltuitea rațională a 
fiecărui ban al 
Iul, eficiența ffeeârel 
investiții, creșterea 
productivității mtuicll

Precedate timp do 3 
sSpțăm'ni do Un am
plu dialog intre candi
dați și alegători, tn 
cursul căruia au fast 
abordata problems 
majore aia dezvoltări! 
actuale a Poloniei So
cialiste, alegerile au 
loc rjb semnul unul ,___ __  __ ___ .
puternic avint al ac-, producție suplimenta

ră ta valoare de clr- 
- ca 203 milioane zloH, 

matcriollzală In BOT OOT 
tone oțel, 250 000 tone 
fler brut și circa 
2O0 BOT tone produse 
laminate. CoiecUvele 
de lucrători din secto
rul textil șl ai indus
triei de confecții și ta- 
căliăminte s-nu anga
jat să dea ta plus față 
de prevederile planu
lui pa anul in curs o 
producție tn valoare 
de 2 miliarde de zloțl. 
Peste un miliard de 
zloțl reprezintă va
loarea angajamentelor 
constructorilor de 
nave. Aalfei de știri 
sosesc zilnic din In- 

2Î)“ ’ m 1'1 Forde ’■ "«a «a, tete.
mai

mat mult de 27 0®) de 
tone cărbune. De aso- 
monca, sMcrurglșlil 
silezian'. au raportat 
In ultimele Iun! pro
ducerea peste preve
derile planului a unor 
înjsemnato cantităH de 
tier brut, oțel, lami
nate și 'evL Cunoscu
tul combinat metalur
gic „V. L Lenin" de 
la Nown Huța a ra
portat că va da p!nă la 
sfirsllui acestui an o

■

TA DIN VARȘOVIA

ilvltățl! creatoare a 
oamenilor muncii. In 
prezent, colectivele da 
muncă de pe întreg 
cuprinsul țării desfă
șoară eforturi susți
nute pentru înfăptui
rea chemării ce le-a 
fost adresată dc con
ducerea de partid și 
de stat de a realiza tn 
acest an o producție 
suplimentară in valoa
re de C 
zio,!. printr-o 
bună f ologire a poten
țialului de producție, 
economisirea de mate
rialo și materii prime, 
aplicarea mal largă a 
Inovațiilor șl măsurilor 
de raționalizare. Ast
fel. in voievodalul Ka
towice, minerii si si- 
derurglgtU s-au anga
jat să dea țării (tanti-, 
tăți suplimentare tie 
cărbund. oțel. fior 
brut șl produsa lami
nate. Numai in prima 
lună a acesta! ’ an mi
nerii au dafposte olar» I. DUMITRAȘCU

Realizările dob!ndlte 
pină in prezent tn toa
ta domeniile con
strucție! socialista sint 
o nouă șl elocventă 
mărturie a devota
mentului șl încrederii 
cu care oamenii mun
cii, poporal polo
nez sprijină politica 
P.M.U.P., fapt care 
Ișl va găsi, fără în
doială, o nouă ?1 pu
ternică expresie cu 
prilejul alegerilor pen
tru Seim.

Ieri tn (ari : Cerat a fost mal mult 
jeain. excepUnd Moldova șl unele lo
calități din Muntenia, unde a prezentat 
lnnorari trecătoare. Vioiul a prezentat 
intensificări izolate tn sudul Banatului 
șl pe litoral, predomlnind din sectorul 
cslfc. Temperatura aerului a Înregis
trat o ac&dare ușoară ’ață de ziua de 
teri. La ora H valorile oscilau Intre; 1 
grade la Su'dna șl 1B grade la Gura- 
hdiiț. In București i Vremea a fost fru
moasă, cu cerul mal muie senin. Vtnlul 
a suflat potrivii din sectorul raite. 
Temperatura maximă a fost da 1S grade.

Timpul probabil pentru zilele de 88, 
11 șl K marile a.c. In țari : Vremea 
va fi tn general frumoasa, dar va con
tinua să se răcească ușor 1a Începutul 
intervalului. Cerul va fî variabil. Vor 
cădea precipitații ’ Izolate. Temperatu
rile minime vor a cuprinse Intre mi
nus 5 și plus 1 grad In jumătatea: de 
ral a țârii, izolat mal coborlle. șl Intre 
mLnus 3 șl plus 7 grade Tn celelalte 
regiuni. Temperaturiie maxime vor j fi 
cuprinse intre a și 18 g-adț. In Bucu
rești i Vremea va fi relativ frumoasă, 
dar continuă să sa răcească ușor Ta 
Începutul IntcrvaiuluL Cerul va fi 
schimbător, vini potrivit cu in 
cârl do scurta durata

pe
in scopul îmbunătățirii continue a 

aellvilățll antiepidemice șl de Igienă 
te stațiunile de po litoral. Ministerul 
Sănătății a constituit un serviciu me- 
dico-balncar special, care funcționea
ză i>a lingă Direcția sanitară n jude
țului Constanta. Acesta se va omipn 
Îndeosebi dc asistenta medicală de ur- • 
ger.țfi șl dc supravegherea sahltaro- 
antiepldemică pe perioada Întregului 
sezon estival. Eâte prevăzuta, de ase
menea. extinderea laboratoarelor de 
Igienă din Mangalia șl Constanța, pre
cum șl înființarea unul nou labora
tor sezonier la Eforie Nord. Tn pre
zent se desfășoară o acțiune dc in
struire a personajului de deservire 
care va lucra ta sezonul cald ta «sta
țiunile de pe litoral.

In colaborare cu celelalte organe 
centrale interesate In activitatea de 
turism. Ministerul Sănătății a stablilt 
o serie de măsuri privind Igiena ca
selor de odihnă, hotelurilor șl unită
ților comerciale din siațlunile bataeo- 
ellmatarice;

(Agerpres)
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BELGRAD. 18. — Corespondentul 
Agerpres CI. Iomwcu transmite : De
legația Marii- Adunări Naționale a 
Republicii ȘocWlsto România, eon-

comuntcat, 
reia iii lor •• n c e «a

™ resimt tn- 
ipeetele crizei 

franceze; .Situația locurilor

să facă .viziie. Iu

Ion FINTÎNARU

tal ferm 
generale, 
neccrită- 
sptru rea-

jai ...,,, . . ,m
n‘„-;'..-u! agriculturi! și 
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la Sofia.
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Tratatele încheiate

si Polonia sînt
1

O DECLARAȚIE 
A CANCELARULUI 

WILLY BRANDT

U

BONN 18 (Agerpres). —: La o con
ferință dc presâ organizată la Stutt
gart, In cadrul campaniei electorale 
pentru alegerile regionale din landul 
Baden-Wârttcmberg, care ia1 vor des
fășura la Șl aprilie, au. luat parte can
celarul Republicii Federale a Germa-
niel, Willy Brandt, șl ministru! aface
rilor externe, Walter Scheel.

Cu acest prilej, cancelarul WHly 
Brandi, referlhdu-șe la dezbaterile 
din Bundestag cu privire la tratatele 
Încheiate de ILF.G. cu Uniunea Sovie
tică șl Polonia, a declarat că acestea 
„sini importante pentru pacea șl coo
perarea în Europa, pentru rolul It.F.G. 
in politica internațională, precum șl 
in problema Berlinului".

Referlndu-sc la necesitatea ratifică
rii tratatelor, șeful.guvernului vest- 
germnn a insistat asupra faptului efl 
„Republica Fetlcralfi ar suferi preju
dicii" in eventualitatea unei neratlfi- 
cărl, in,timp ce ministrul afacerilor 
externe, Walter Scheel, a adăugat eâ 
Însăși xiluâțla politică iniemauonală 
revendică această ratificare.

Dezmințind speculațiile legate de 
posibilitatea organizării unor no! ale
geri Înainte de termen. Willy‘Brandt 
a subliniat că actualele dificultăți nu 
afectează sub nici o formă colabora- 

,,ggi celor două partide din ’ ' 
cballjlel guvernamentale.

ORIENTUL APROPIAT

o Scrisoarea însărcinatului cu afaceri al Egiptului la 
Națiunile Unite adresată Iul Kurt Waldheim O Reacții la 

proiectul regelui Hussein

NEW YORK 18 (Agerpres). — în
sărcinatul cu afaceri al Republicii A- 
rabo Egipt ta Națiunile-Unite.'Ahmed 
Osman, a trarurnis .secretarului ge
neral al O.N.U., Kur't Waldhofrn, o 
scrisoare in-caro sa a linge atenția a- 
îfflpra deteriorării continue a situa
ției din teritoriile arabo ocupate de 
irupeie Lsraellfene. Autoritățile de o- 
cupație — șe arald intre altele' in 
scrisoare — au procedat In ianuarie 
ta deportarea a peste lOCflO de cetă
țeni egipteni, caro locuiau In Sinal, 
Inxiallndu-i Intr-o zonă situată In ar 
proplere, de'Gaza. nu expropriat pă- 
minturilo aparțlnlnd unor arabi șl 
le-au da! unor familii israellene. cure 
s-nu stabilit Iii.Sinal. '

Scrisoarea care ca O.N.U. șl,, În
deosebi, Consiliul de Securitate să-și 
asume responsabilitățile pentru pro 
tejaren drepturilor fundamentate ale 
populației din teritoriile ocupate.

. . *
Propunerea făcuta de regele Hus^ 

sein.de a so constitui un alat federal, 
format din două provincii: Iordania 
și Palestina sub denumirea de „Rega
tul Arab Unit", continuă să facă o- 

. blcetul u numeroaiM) luări dc poziții 
și comentarii de presă. Agenția 
Franco Prâsse relevă că autoritAUlo 
do la Amman Întreprind o amplă acti
vitate diplomatică pe lingă alte state 
arabe, concomitent cu o campanie In 
interiorul țării pentru a expllco con
ținutul Inițiativei suveranului hașe- 
nilt.

Iată șl cileva reacții alo cercurilor 
politice arabe din alte țări. Ea înche
ierea sesiunii extraordinare a Comi
tetului Executiv, ol Mișcării de rezis
tență paleslineană, ținuta la Beirut. 
Kamel Nasser, purtătorul de cuylnt 
oficial, a anunțat „respingerea hotă
rî ta și finala o planului Hussein. Noi 
condamnăm și denunțăm acest plan", 
a precizat el. Aceeași poziție o tace

Waldhcfrn, o

cunoscută un comunicat dat publlcl- 
tații după reuniunea organizației pa- 
lestlneno Al-Fa’.ah, care „se- opune 
ferm planului T'Iuxseln*. Reuniunea 
extraordinară a acestei organizații a 
Însărcinat Comitetul său Central să 
ceară convocarea imel inlllniri 
Ia nivel-înalt, pentru a analiza 
ția creata și. ca „flțicarc iară 
să-și definească in mod clar a 
nea sa față de noua gltunțlc'

Principalele 
„Al-Ahram", 

;Gumhur1a“,’f'.
. dăunează entității poporului 'palesîl- 
noan șl lezează grav ;intero»ele 6ole“ 
„Ai-Ahratn" apreciază că „unul din
tre, scopurile,urmărite de’acest proiect 
este u'celn de a exclude' rezistența pn- 
lestlneaita de la orice rol intr-un e- 
ventual acord cu Israelul". ,-.Fiind o 
problemă ce priveșle Întreaga ■ lume 
arabă a declarat un. purtător de 
cuvjnt al ăîA.E nigerian — cauza par 
lestlneanâ privește, in primul rind, 
iwporal palestlne'an". „Fără conslm- 
lămlnlul exprimat In mod liber ăl 
IMdestlnenllor — acrie, la riadul său, 
ziarul libanez „.L’Oriont-le Jour" — 
planul Hussein, nu reprezlnta nimic".

» ■' /" "■ _■?*■ ’ ' / ' ■ - \
CAIRO 18 (Agerpres). — Consi

liul’ Prezidențial ■ ,al Confederației 
Republicilor Arabe — din bare far 
porte, președințlj Republicii Arabe 
Egipt, Libiei și Siriei — a respins 
proiectul de creare a „Regatului 
Arab Unit”, prezentat de regele Hus
sein al Iordaniei — se arată Lntr-o 
declarație dată publicităț!! la Cairo 
de. ministrul federal panțru afaceri 
externe, Faihallah El Klintlb. Pro
iectul respectiv — menționează de
clarația -^-urmărește să decidă soar
ta poporului (palestlnean fără ca re
prezentanți!' acestuia să fie consul-, 
tați șl vizează lichidarea cauzei pa- 
lesllnene.

araba 
silua- 
arnbfi 
îlludl-

cotidiene din Cairo, 
,„A1-Akhbar“ șl „Al- 

coosidcrâ că proiectul

intensificării războiului 
agreșii din Laos

Intensificarea* de către Statele Unite 
a războiului ngres’v In Laos, , frec
ventele bombardamente alo aviației 
americane asupra teritoriului laoțian 
și trimiterea In această țnrâ de col 
forțe tnilandeze Iniervențlonistc au 
loss condamnate in deelarafil date, 
.publicității de Ministerul Afacerilor 
'Externe al R.D. Vietnam,-de Ministe
rul Afacerilor Externa al Republicii 
Vietnamului de Sud șl de M. ‘ " 
Guvernului Regal de Uniune 
nnlâ al Cambodgtel. în aceste dedn- 
rații se cere guvernului S.U 
pună capăt agresiunii in I*nos șl să 
Înceteze imediat bombardamentele, să 
(l-va un răspuns serios la propunerile 
Frontului. Patriotic .LaoUan. Îndrepta-, 
ie spre reglementarea pașnică a ’pro
blemei ■ laoțlne. pe baza respectări!
'.dependenței, suveranității, neulra- 
tățll șl Integrități! teritoriale a nces- 
el țâri, (Agerpres)
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SOFIA Semnarea

șo
res

unui protocol 
româno- bulgar
H-A 18. — Coresponcvritul Ager- 
C. Amurlței transmite : La So- 
;fMt semnat slmbâtă protocolul 

tehnîco-șîiinllGcâ pe

Alexel 
i I'a-

STOCKHOLM 18 (Agerpreu). — I.a 
încheierea vizitei In Suedia a unei de
legații: a Partidului Socialist Unit din 
Germania, condusă de Harry -Tlsch, 
membru supleant ni Biroului Politic 
al CC. al PJ5.LJ.G., a fost dat publi
cității un comunicat comun P.S.U.G.— 
Partidul de stingă..—, comuniștii.- Cele 
două partide sfat de părere că a so
sit, momentul dirsfășurăril pregătirilor 
multilaterale in vederea conferinței 
gențiral-europanc de securitate șl co
laborare. Ele apreciază că. in Ințere- 

' «ul păcii șl securității In Europă, este 
o necesitate urgenta ca tratatele sem- 

‘ nate de R.F. a Germaniei cu Uniunea 
Sovietică șl cu Polonia .să fio ratifi
cate de Bundestag și sa intre In vi
goare. O promisă a pâcLf și n secu
rității pe continentul nostru — releva 
comunicatul — o conslliule stabilirea 
de rotații diplomatice de către toate 
statele, Inclusiv R.F.G., cu Republica 
Democrată Germană, pa baza dreptu
lui internațional, precum șl primirea 
celor două state germane In O.N.U. șl 
In organismele sala ■ specializate.

Partidul do stinge — comuniștii din 
' Suedia continuă să militeze pentru 
stabilirea de relații diplomatice Intre 
Suedia șl R.D. Germană — pas care 
nr corespunde intereselor poporului 
suedez.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — în 
curaul convorbirilor purtata la 
Moscova da pre-cdinicle Pakistanu
lui. Zulfikar AII Bhutw. cu primul 
ministru sovietic, Alcxel Kosîgh'.n, a 
avut Ioc un schlmb.de păreri sincer 
și util In problemele situației actuale 
și dezvoltării In continuare n rela
țiilor sovleto-paklxtanezc — se spune 
in comunicatul transmis 
T.A.S.S.

. Părțile, se spune In 
consideră că dezvoltarea 
dc bună vecinătate Inire

sovieto- pakistaneze
ordine de Idei, el acordă o mare ta-r 
șemnătate încetării propagandei duș- 
niândaso a țârilor dln âceastă regiune 
una hnpoțrivu celeilalte,'

Z. A. Bhutto a Invitat pe . Leonid 
Brejnev, Nikolai PodgornU. 
Kbslghln 
klstari.

p:
de colabora 
anul 1072 Jnire Ministerul Agricultu
rii șl Industrie! Alimentaro din ÎL P. 
Bulgaria șl Mlnlaterul Agriculturii. 
Industriei Alimentaro șl Apelor din 
Republica Socialistă România.

Protocolul prevede, printre altele, 
schimburi de speclâlișll. in vederea 
Studierii experienței din eele două 
țări In domeniul agriculturii șl Indus
triei alimentare, colaborarea intre In
stitutele de cerce‘Ari, științifice si 
ale invflțâmlntuluL superior agricol, 
schimb de semințe ș! material sădi- 
tor, de animale de reproducție, 
schimb de Informații șl documentație 
tehnlco-ștHnțlflefl.

Din partea română 
■țd". _ 
junei 
dusiriel alimentari

■ între 14 șl 17 martie a.e., in cadrul 
ședinței dc lucru a Coinlstel jnîxte 
romono-frăneezo do cooperare econo
mică, .științifică și tehnică,' la. Paris 
au avut loc convorbiri intre președin
ții celor două părți În comisia mix
tă. Manea Măncccu, președintele Coh- 
slllulul Economic, și Valtey,, Glscard 
d.'Eștalng. ministrul economiei șl fi
nanțelor. „în același timp au avut loc 
inlllniri de. lucru Intre coscsiilerij șl 
experțli celor două părți.

în cadrul lntllnirildr s-a examinat 
modul de desfășurare a acțiunilor 
prevăzute in programul convenit la 
cea de-a 4- 
tc. din noi 
cooperarea 
cahlce și e: 
mobile, 
șLIrgaii. v

Cei doi-președinți au constatat cu 
satisfacție curaul favorabil al ■ dez
voltării relațiilor multilaterale, ranâ- 
ho- franceze. .

Do asemenea, au fost abordate pro
bleme ale cooperării tehnice șl ș'.ltn- 
țlflcc; indeoecbl; temele do coo
perare integrată, cuprinzi nd fazele de 
ccrcuuire, proiectare, dezvolta-o, pro
ducție șl valorificare In s domeniul 
construcțiilor dd mașlni-unelte auto
matizate, in special cu comandă nu
merică, ol industriei, petrochimice și 
petroliere, siderurgice, utilizării su
perioare a combitetibllUor. poluări! a- 
peidr șî altele, A foit subliniat cursul 
favorabil al acUvitățll Băncii franco- 
române.' '

Ca urmare o convorbirilor avute; 
s-a convenit asupra modalităților de 
a se acționa.' în continuare pentru In
tensificarea acțiunilor 
Industrială, economică, 
tehnică.

-a {sesiune a comisiei mlx- 
embrlc 1971, cu privire la 
In domeniile Industriei me- 

lecțrlce. Industrie! de’auto- 
ndustrjel chimice, siderurgice 
: domenii. ■

în vederea dezvollftrL! mal echili
brate a exporturilor și Importurilor 
dintre cele două țâri a-a, convenit «ă 
(M studieze posibilitățile do majorare 
a unor, contingente șl grăbirea pro
cesului do liberalizare a schimburilor 
de mărfuri, precum și acordarea de 
facilități financiare si vamale.

în aceeași perioadă au avut loc 
convorbiri Intre-Manca Mânescu, pre- 
ședlnlelo Consiliului Economic al Re
publicii Sodallste România, șl Mauri
ce Schumann, ministru! afacerilor ex
terne al Franței, eu privire la rela
țiile bilaterale romăno-francezo.

Do ■ asemenea, au avut loc convor
biri cu Franțols Xavler OrtolL mi
nistrul dezvoltări! industriale șl cer
cetării .științifice, arupra principalelor 
probleme ale cooperării Ighnlco-sllln- 
țlflce.
• -Manea Mânescu a avut un schimb 
de tederi cu Andră Betlcnco: 
nistru delega' ' 
'hlșțru 
administrarea teritoriului „____
Ia elaborarea de programe de per
spectivă șl prognoze pe termen lung 
in domeniul dezvoltării economice și 
sociale."

în aceeași perioadă. Manea Mânes
cu a avut inlllniri cu oameni do a- 
faceri d!n domeniul Industrial șl fi- 
nnnclarrbancar. legate de perspective
le dezvoltării cooperării economice, 
tetmlco-ștlințlîlce șl a schimburilor 
de mărfuri dintre cele două țări.

La întrevederi a participa^ șl Con- 
staniihjFiitan. 
la Paris.
, îniiinlrile și 
fâțura I 1 pir-o 
caracterizează 
cele două țări

9 partea română, protocolul 
semnat de Nfcolnle Ștefan.

ii ministrului agriculturii, 
șl apelor. Iar 

partea bulgară, de Dimltflr luruko' 
adjunct a! ministrului agriculturii i 
industriei alimentare.

Lta ceremonia semnării protocolului 
fost prezcnțl VÎIkan Șo',m>v. ml- 

industriol olt- 
precum șl Ni- 

itecuJ România!

WASHINGTON 10.
dentu! • Agerpres, ‘ G.______ _____
transmite : Slmbfltă după-amlazfi a 
sosit la Washington delegația Consi
liului Economic al Republicii Socia
liste România; conduta do. tovarășul 
Manea’ Mflnescu,. președintele Consi
liului Economic,
Consiliului consilierilor oconon 
la Casa Albă, tace- o vizită In 
Unite ale AmericiJ.

do bunft vecinătate Inire U.1LS.S. șl 
Pakistan eoreșpunde Intereselor po
poarelor celor două țări cauzei în
tăririi pocii în tAșia. și In întreaga 
lume. Ele reafirmă-că relațiile dintre 
Uniunea Sovietică șl. Pakistan so ba
zează' pe respecta rea integrității te
ritoriale șl suveranității și pe neames
tecul In treburile interne.

S-a <»ns!derat oportun să se 
fâptulască regulat schimburi (le pă
reri Intre ceîo două guverne In pro
bleme de interes mutual, se spune 
In comunicat Părțile s-au pronunțat 
pentru adoptarea unor măsuri de 
restabilire a legăturilor comerciale, 
economice, tehnlco-.șiJlnțlfice șl do 
altă natură sovielo-piklstancza. caro 
ou fost întrerupte din cauza eveni
mentelor din anul 1971.

în cursul convorbirilor a-a acordat 
o mare atenție schimbului de păreri 
privind rituațla din Asia de sud șl 
altor probleme Internaționalei Pre
ședintele1 Bhutto a declarat că eîte 
gata să Sntreprindă pn-l pentru a con- 
tribur la Instaurarea unor condiții 
do pace po subeontinenL’ In acehfctă

Situația politică interna în dezbaterea 
P. C. FrancezBiroului Politic« =. -i..-... ■ ,, 1 -s" 1 “ ■■ ■

PARIS 18. — CorMțJortdentul, nos
tru -transmiteZiarul ,,L‘HumanllA“ 
publică o decteraUe a Biroului Po
litic al Partidului Comunist Fran
cez, In caro &e arată . câ biroul u 
examinat situația politică din. Franța 
șl a stabilit următoarea ordine de zi 
a plenarei Corni telului Central, 
gramatâ pentru 
niortle.:

L Situația politică «I sarcinile par
tidului (raportor Gustave Ansari).

2. I.tocul ziarului ] „L'Bumanltei tn 
lupta pentru Uniune populară, pen
tru democrație șl .socialism (raportor 
Ettenne Fajon), .

în declarație, se face-‘cunoscut, do 
asemenea, că Biroul Politic a examl- 
nnt activitatea partidului In rindul 
femeilor. „Muncitoarele, funcționare
le. loialitatea lucrătoarelor, manuale 
șl Intelectuale, soțiile muncitorilor — 
se spune in documen 
Ir-un mod acul toate as 
sorieiâtll

de muncă, mal ale/t jt-lmejdla care n- 
menință-locurile do muncă-ale femei
lor, degradarea nivelului de viață al 
familiilor. Insuficiența echipamente
lor sociale, discriminările de tot Ajlul. 
piedicile In calea promovări! șl a par
ticipării lor ta viața socială ''politii** 
că provoacă nemulțumirea șl neliniș
tea femeilor".

înreglstrind „progresele participării 
femeilor la luptele populare și ma
rele ecou pe care l-a stlmll in rin- 
durile lor programul pentru un gu- 
Vemămlnt democratic de 
poputarâ"., Biroul Politic exprimă ho- 
tărirea partidului' de a mobiliza ]fe
meile In sușțlnorea acestui’program.' 
pentru a contribui ta’ lărgirea luptei 
lor. i>entru a aduce, in rlndurlle parti
dului rit mal multe femei șl pentru 
a Intensifica pregătirea și-promovarea 
cadrelor feminine".

în încheiere. Biroul Politic a anali
zat’ națiunile. de răaplndlra ă cârtii 
marxiste

A CONSTITUlfilI U.R.S.S
DE-A 50-A ANIVERSARI

MOSCOVA 18 (Agcrpres). — La 
Moscova a avui loc o conferință de 
presă, consacrata cele! de-a BG-'a ani
versari. a constituirii, Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialista. Mlhull 
Gheorgndzo] secretar al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. n ■sub
liniat cu acest prilej că formarea 
U.R.S.S. n constituit unul dintre fac
torii hotaritori pentru asigurarea c8&-. 

de reorganizare “'a 
socialiste, pentru 
șl culturii, tuturor

Deși a trecui-numai o săplămlnfi 
dg la debutul vizitei Întreprinse de 
eecretarul general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat, tovarfl- R. D. Ge: 
șui Nlcolae Ceaușescu, Împreună cu 
tovarășa Elena Ccăușoscu., îhlri-un șl- 
de țâri ale Africii, se poale aprecia de 
pa acum, că ea reprezintă un important 
succeă al ;tollileil externe a României 
fiodalfște — pusă consecvant in sluj
ba* aspirațiilor de libertate, progres și 
pace âlc omenirii — imerilndu-se lot-

Chineza, Lntllnlrea președinților 
Comisiei mixte guvernamontaledc co
laborare economică Intre România șl 

rmarta, 'vizitele unor delega
ți! române In Cuba, plecarea in Iugo
slavia a unei delegații a Murii" Adu
nări Naționale,

Pentru legăturile trainice, 
internaționaliste. ce unesc 
iwkitruk- _
nam. cu eroicul popor vietnamez este 
plină do semnificații,. , —._ț.— ------ - vizita făcută

odaiâ ca un .marcant’ eveniment al In R. D. Vietnam de către delegația 
vieții Internaționale. guvernamentală economică română.

Primirea enruziasiă făcută Inalților condusă de tovarășul Gheorghc'Mdu- 
lescu, vlceprjșsddlhta al Consiliului 
de Miniștri : așa cum aratăcomunlea- 
tui comun publicai astăzi, ca e pri
lejuit o puternica reafimiare a priete
niei frățești șl (solidarității. militanta 
dintre, țările șl popoarele noastre, o 
nouă expresie a ajutorului poporului 
român acordat poporului vletiiamoz'ln

oaspețl români In primele etape ale că
lătoriei—hi Algeria; Africa Centrata. 
Iar acumIn Republica Populară Congo 
■— . conydrbirilu rodnice 'purtate cu 
conducătorii nctwto- țări, cuvintărlle 
și documentele finale publicate plita 
acum reflectă sentimentele de pro- 
fundi stimă șl prețuire de care slnt 
animate reciproc poporul român șl po
poarele țărilor africane, Ilustrează 
în mod elocvent țelurile nobile ale 
vizitei — pacea, prietenia, solidarita
tea activi’eu țoale forțele care luptă 
împotriva 
llsmulul, 
șl mai 
trimișilor 
publicate 
nlflcațlîlb,..........
vom sublinia -murial câ întregul iw- 
tru popor urniărește cu cel mal viu 
interes, cu legitimă mlndrle patrlotl- 
că,‘dșșwnraȚeâ în continuare a că
lătoriei africane, cu convingerea 
aceasta remarcnhllă solie Slujește In 
col mal înalt grad Interesele sale ri 
ule,popoarelor respective, marea cau-

' zA a păcii șl progresului ■ In lume.
★

Ca de flecare daiă, ‘ retrospectiva 
săpiAmlnti esle togaiă In fapte 
ce confirmă preocuparea neabătu
tă a partidului șl statului nostru 
pentru dezvoltarea prieteniei, alian
ței șl colaborării frățești cu toate 
țările socialiste, — coordonată nrlncl- 
pnlă a politicii externe a partidului șl 
stalului nostru. în acest context re 
Înscriu im șir de acțiuni șl reallzfiri 
cum slnt plecarea delegației U.G.S.R.. 
condusă de tovarășul Vlrgll Trofin. 
la luerârlle Congresului sindicatelor 
fiorietlce, semnarea noii convenții 
consulare Intre România ș! Uniunea 
Sovietică. Încheierea celei de-a XIV-ă 
sesiuni a Comisie! do colaborare teh- 
nlco-ștllnilflcă dintre țara noastră șl

Educați < 
ternațlonailsmuiul. comuniștii oa
menii z muncii din țara noastră 
nuteeșc profundă simpatie șl sâildă- 
ritate față de 'lupta partidelor' cu-, 
munlsțe frățești, jse; bucură de 
succesele lor; cu'1 convingerea că în
tărirea fiecăruia dintre cle servește 
nemijlocit sporirii continue a influ
enței rpișcfiril . comuniste, a .Ideilor 
socialismului, nrogresulur ți păcii In 
Iunie; Cu aceste scnjlmente n urmă
rit opLnin publică din .țara tuxis- 
trâ . desfășurarea - lucrărilor 
grosului al Xlll-leti'aj P;C. Italian 
— 'eveniment do seamă In viața aces
tui parlld. care Îndeplinește un rol de 
frunte in marile bSlăillșoctale șl po
litice "ale clasei muncitoare,’ ș! mase
lor populare Italiene. In evoluția po
litica din Italia. Parțlciparea ta ncesț 
eveniment a delegației Partidului Co
munist Român, condusă <je tovarășul

armării, să stimuleze tendințele po
zitive către destindere șl, cooperare 
Internațională, să. .ducă la acorduri 
practice, substantiate, in acest domeniu. ■ < ’

Prioritatea absolută de rare trebuie 
să se bucure dezarmarea 
face de neconceput orice’ 
sare o negocierilor in acest domeniu. 
De aceea, România cheamă să se ac
ționeze hotarii pentru «scoaterea âf- 
nv.'lor nucleare In afara legii, înce
tarea producției lor, reducerea și 
lichidarea stocurilor exlsienie. De 
cea mai mare - imemnătate to b- 
cesLslâ direcție ar tî încheierea anul 
acord Internațional pentru Interzice
rea folosițil (le arme nucleare, asu
marea de către statele posesoare a 
obligației de a na folosi șl a nu a- 
mcnhița cu folosirea acesior arme, 
acordarea de garanții ferme de secu
ritate peniru toate țările neposesoare

Imperialismului șl colonla- 
pentru o viață demni 
buni, întrucît relatările 

speciali șl comentariile 
pun in evidență wm- 

vîdtcl, nu vom Infetta nici;
lupta ®a împotriva agresiuni! impe
rialiste șl pentru edificarea socialis
mului.

Aconjlnd o atenție deosebită întă
ririi' continue a relațiilor cu toate ță
rile sodaUsto, România promovează 
totodată o politică de extindere a ra
porturilor pe plan economic, tehnteo- 
ștunțlfic. politic și in alte domenii' 
cu celelalte state. Indiferent da orin- 
dulrea socială. In spiritul coexistenței 
pașnice. In tnleroxul destinderii șl co
laborării Internaționale. In acest con- ■ 
text se Înscrie, in această sflptfimlnă. 
vizita făcută la Paris de către dele
gația Consiliului Economic, condusă 
de tovarășul' Manea Mânescu. care a 
oferit prilejul unei Lntllnlri.de lucru a 
Comisie! mixte româno-franceze de 
cooperară economică, științifică și teh
nică si unul șir de întrevederi sl con
vorbiri cu miniștri și alte personali
tăți ale vlelll politice din, Franța — 
inlllniri desfășurate In spiritul’buhe
lor relaiil romftno-frănceze. al conlu
crării in Interesul cooosrfirll șl secu
rității In Europa șl In lume. După 
cum' s-a anunțai. conSinulndu-ri că
lătoria.: delegația va tace o vizita în 
S.U.A.

—toate acestea insomnlnd b puternică 
slavilft juridico-morală In calea ix>- 
liilrii. dă forțâ șl un Important-tac- 
tbr de promovare a desitocli.'rli ‘ și 
lricrede-U Internaționale. ;

. Rcofirthlndu-șl o'âșamea; 
toțfi dd -Icteea dezarmării 
tara noiiblrfl l:ikte!â asupra 
til de a și.acționa hotărît pe 
Uzarea uiiuî tratat - corespunzător. 
Convinsă câ acest obiectiv fundamen
tal al luptei pentru pace impune an- 
gajareâ eforturilor tuturor statelor. 
România g-o . pronunțat pentru cun- 
voearea unei conferințe mondiale de 
dezarmare, a acționat la O.N.U. pen
tru realizarea” unu! consens general 
asupra una! rezoluții care prevede 
aprofundarea In continuare la viitoa
rea sesiune a Adunării Generaie a 
probleme! conferinței mondiale1 de 
dezarmare.

Atribuind toată Inșemhătutea mâ
hnirilor parțiale, do natură să nete
zească drumul spre dezarrnarea ge
nerală. propunerile prezentate de 
țara .noastră prevăd I n«he ta rea 're
ducerea bugetelor militare,' lichidarea 

' bazelor militare de po teritorii slrfli- 
Jeze pe problemele esențiale ale dez- ne șl Interzicerea creării de noi baze.

Gheotghe Pană, Intilhlrlle delegației 
cu oatponJ a! muncii din Italia au re-] 
Hcctat - reporturile de strimtă-' priete
nia. solidaritate șl colaborare ;.ovn- 
rășaască .dinireț partidele , noastre — 
lnscri!ndu-sc pa linia urmărită neabă
tut de partidul] nostru : dc Intensifi
care a legăturilor cu toate partidele 
comuniste șl muncitorești, In. intere
sul unllâțll, mișcării comuniste Inter
naționala. âl ti' 
periallsto.- ș

uluror forțelor anUJm- 
jF '

] *’ -
Pătrunsă de i spiritul responsabili

tății față de clestlncle poporului 
nostru șl ale omenirii, politica ex
ternă o Românie! acționează per
severent, ca o preocuparo constantă, 
peniru soluționarea uneia din pro
blemele vitale ale omenirii dez
armarea. O nouă expresie a acestei 
preocupări o constituie consideren
tele șl ansamblul tio propuneri pre
zentate Jo! de delegația ■ română In 
Comitetul pentru dezarmare' de la 
Geneva. Sensul major al acestei ini
țiative rezidă în dorința dc, a con
tribui ca tratativele, care de multa 
vreme bat pasul pe Ioc, să se anșa-

retragerea trupelor In Interiorul gra- 
>nlțelor ‘nâțJoiiale, renunțarea lrț efec- 
tuarea.de manevre in’apropierea,gra

nițelor1 sau pe teritoriul altorf state 
și. la orice acte do foeță șl amenin
țare cu forța, desființarea blocurilor 
militare. Pe linia modalităților _ 
desUadere-militarii .In Europa; Româ
nia so pronunță pentru crearea’ de 
zone «lenuclearizate și mlllțeâza pen-. 

. Ini- crearea undi asemenea, zone In 
Balcani ; in același scoți, pol fi . avuta 
in vedere măsuri di 
forțelor armato și 
corespunzător Inte: 
ritale ale tuturor

Interesul vital al realizării unor ac
țiuni efldenlu In domeniu! dezarmă
rii reclamă o cotitură nu numai In 
nrițdnța nwxlulul de abordare a pro
blemelor de fond..cl și In legătură 
cu formele . șl metodele de negocie
re. O maro Importanță tn acest sens 

c. au • adopîarea unor -măsuri - general 
acceptabile, care ®ă ducă la asigura
rea unul, for autentic de negociere, 
crearea condițiilor ca la negocieri 'să 
poală 'participa toate statele pose
soare de arme’ nuclearo.. toate. ' sta
tele, Interesata. Pornind de la aceas
tă cerință, noua inițiativă a României 

■exprimă' dezlderaiul reorganizării 
‘conducerii organismului de negociere, 
avltxlu-se eventual In' vedere alege-' 
rea-unul, birou pentru fletare ®a®lu-r 
n? sau pa timp de. un an. potrivit

■ sistemului relației aplicat in O.N1U,
Ceea ee constituie noia dlsllnclivă 

a ansamblului propunerilor prezenta-' 
te de România esle caracterul lor 
concret, realist, constructiv, adeziunea 
largă pe care Ideile ce Ie Inspiră le 
au In rindul popoarelor, vocația ’ lor 
de a contribui la accentuarea cursu
lui spre' destindere șl dezvoltarea în
crederii internaționale — element 
h o tării or pentru favorizarea unui pro
ces a cărui finalitate este dezarma
rea nueleară șl generală,

Prezențele românești pe diferitele 
meridiane-ale globului, pozițiile ex
primate'. propunerile prezentate în a- 
ceasiă săplămlnfi Ilustrează deosebit 
de elocvent îlnitie directoare ale poli
ticii externe a României, dinamismul, 
principialitatea șl consecvența cu care 
ea slujește Interesele majore ale po
porului nostru șl ale omenirii.

La invitația C. C
P.C.U.S., un grup de activiști al 
P.M.U.P., condus de Jan Szydlak, 

I membru al Biroului Politic, secretar
al C.G al P.M.U.P^ a făcut o vizită 
la Moscova latre H șl 17 martie ac.

I Reprezentanții P.M.U.P. au avui In- 
tfiniri șl convorbiri cu Mihail Suslov, 
membru al Biroului Politic, secretar

Iul CC. al P.C.U.S., șl Konstantin Kn- 
lușev,’ secretar al C.C. al P.C.U.S. S-a 
procedat la un echlmb de păreri in 
probleme de Inlerds comun, care apar 

Itn cursul construcție! socialismului și 
comunismului șl In unele probleme' 
Internaționale actuale.

Primul vicepreședinte al 
■ Cabinetului de Miniștri al 

RJP.D. Coreene, K!ra 0 prl’ 
mit delegația militară a Guvernului 
Regal de Uniune Națională al Cam- 
bodgle! (GRUNK), condusă de ge- 
neriil-tocolenenl Duong Sam Ol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Frontului Național Unit din Cam- 
bodgla, ministru oeatru echlp'anțent 
militar șl armament al GRBWKi 
Cu acest prilej ; — menționează 
A.C.T.C. — a avut loc o convorbire 
prietenească. în cursul vizitei n fost 
semnat lin acord referitor la ajutor 
rul militar oferit de către R.P.D. Co
reeană Guvernului Regal do Uniune 
Națională din Cambodgla.

Convorbiri franco-brita-

I
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I Președintele Franței,. Georges
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LUCRĂRILE PLENAREI |

I
I
I
I
I
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I
I
I

■t. ml- 
'po lingă primul ml- 

irMăreinat cu planificarea șl 
tu 1 privire

jLa neroportu
capitalei, delegația a fost tnllmpinatâ 
de Herbert Stein, președintele Con
siliului consilierilor economici",' Ri
chard Davies, adjunct al asistentului 
secretarului de stat al S.U.A., șl de 
alte persoane oficiale, precum și de 
Cocmellu Bogdan, ambasadorul Româ
niei la Washington.

dușă de președintele CDini 
lîllcă externă a M.A.N., 
Milinl Dales, cari

_ _________ Slovenia. în această călălor'.e, mem
brii delegației roOTănesslpt lnsoțlț! de 
Bogdan Osolnlk, președlntelo Comi
tetului'de polltlcfi .externă, al Consl- 
litilul sorîaJ-poHtlc al Adunării' F«te- 
rnle a R.S.F.L .

La Bled, delegația română s^a In- 
lllnl’. cu o delegație ,n Adunării Re
publicii Socialista Slovenia, cu caro a 
n'.'isl convorbiri, desfășurate IhtrrO 
almosferii do sinceră prietenie șl 
cordialitate.
■ Din partea Iugoslava, la aceste con
vorbiri au participat Bogdan Osolnlk, 
Done Bole, președintele Consiliului 
economic al Adunării R. S. Slove
nia,' Edo Brajntk, președintele Co
misie! pentru relații '.nterțunJeirile I 
a Adunării republicane, șl alți da- 
putați âovenL

SANTIAGO'DE CHILE, 18 — „ Co
respondentul nostru, Eugen Pon. 
transmite: La Santiago de Chile au 
Început lucrările plenarei lârgita a 
C.C. al Partidului Sodaltst din Chile 
la care participă ’șl miniștrii mem
bri ni partidului.

Dezbaterile plenarei au fost Inau
gurata cu o expunere a ministru
lui ■ economiei. Pedro Vuscovlc, care 
a făcut o amplft analiză o. sllunțlei 
economice din țară, tn .ririnsă core
lație cu viața politică

Adonis 'Sepulvodtt, secretar genera! 
adjunct-al- partidului socialist, a 
prezentat un • rnixirt politic, exnmi- 
ntod, tn] principal, sarcinile pe anul 
in curs șî In primul ri:wl. intensifi
carea participării maselor Io 
sul revoluționar] „Mobilizarea 
lor — se‘urată In rapo-t — fes 
torul primordial al a profundă! 
clnllor' 
manevrelor rcacțiunli1*.

Pompidou, s-a Intîlnlt. slmbăta la 
Chequers, reședința do vnră o pre- 
mierulul englez, cu Edward Heath. 
După cum s-a mal anunțat, ‘ această 
Intllnlrfe trebuia să albă loc luna 
trecută, dar a fort amihnta la,’cere
rea premierului Heath. ‘ '

Delegația rom&nă, coadu' 
să de Mlrcea Mallța, ministrul 
educației și Ihvățămlniului, care,' 
la invitația Ministerului Educației a 
făcut o vizită de, o sâplămlnă In Re
publica Cuba, a părăsit vineri seara 
Havana, pleci nd sp . 
report, delegația a fost salutată de 
Belarmino Castilia, ministrul educa
ției. Luls Pavon. președintele Consi
liului național al culturii, dr. Anto
nio Nunez Jimenez, președintele 
Academiei, do funcționari, superiori- 
din Ministerul Educației.] Au fost pre
zent!, de asemenea, P&ro Ionescu, 
ambasadorul României, șl-membri al , 
Ambasade! române In Cuba,

Inaugurarea liniei mari- 
tirne^directe între România 
ȘÎ Gliile. ® POfiuI s«n Antonio a 
sosit vasul chilian „Lago Llanqiuhue", 
care inaugurează prima linie mariti
mă directa Intre România șl Chile. 
El a adus auto'.urlnmn de teren șl 
ureo livrate ace.ițel țări în cadrul 
acordului comercial dintre Chile șl 
România. Cu prilejul unui cocteil or
ganizat La bordul navei, ministrul 
Humberto Martones a exprimat, tn 
numele președintelui Salvador Al
lende, satlstacția pentru cursul aș- 
«mdent al colaborării și cooperării 
economica, dintre cele două țâri. .

La invitația societății de 
politică externă din Mfin- 
Chen/ Vas^te Gllga,] adjunct al mi- 
nis'.nilul afacerilor externe, a ținut o 
conferință cu privire la unele aspecte 
actual^ ale politicii externe o Româ
niei șl, In mwl dco.îcbit, la activitatea 
României in problemele legate de 
edificarea unul ?sistem de i;ecuritale 
și cooperare In Europa ‘ ’

Nona constituție maroca
nă a fost promulgată printr-un de
cret cu data de 10 marile 1972 și pu
blicata vineri la Rabat In Buleti
nul ofîclaL Adoptată prlntr-un refe
rendum, la 1 martie, noua constitu
ție stipulează că . plnâ la in
stalarea noii Camere a Reprezzntan- 
țllor măsurile legislative privind in
stituțiile .constituționale. puterea pu-Ș 
blleâ șl rezolvarea problemelor de 
stat vor fi luate de rege.

Curent în favoarea intră
rii Elveției în O.N.U. Ministrul ■ 
elvețian al afacerilor externe. Plerre 
Graber, a declarat, vineri, că .ateii-' 
trailtațcn nu este un obstacol pen
tru Intrarea Elveției In Organizația5 
Națiunilor Unite". 'A.F,,P.; subliniază! 
faptul că In Camera superioară tsfeH 
nat) a parlamentului se conturează, 
In prezent; un' curent favorabil in-: 
trăril țării In O.N.U.

Militarizarea șmitierelor 
navale »t*nPI‘ons« Nacional Ba-] 
zan“ a tost hotărllă de guvernul 
franchlst.- Această măsură este m'e-i 
uită »ă-l intimideze pe greviștii din] 
El Ferrbl șl șă-p detormlae sâ revl- ‘ 
rtă la locurile lor de muncă.

SpectelIșUi.
„Jet

.bora tori" 
derni nu anunțat 
reglsiroreu unei defec- 
,țiuni'la bordul 
spațiale 
aflată J'.

' jurul planetei 
Încă din luna noiem
brie a anului trecut. , 

iDupfl ce au constatat 
că ordinatorul de la 

.bordul'sondei spațiale 
clădea răspunsuri gre- 

‘șlte comenzilor 'trans-, 
■mise do pe Terra.
conteotoriL programu-

lui „Mariner" au ho
tărî!, ■ pentru moment 
■scoaterea din funcțiu
ne a aparaturii «științi
fice ți a camerelor de 
Imit vederi. Specia
liștii studiază pro-
terii do imagini, clar 
se pare că acestea nu 
vor avea ■ Ioc prea 
curind. După unele a- 
precieri, întreruperea 
ar urma să dureze 
circa doufi luni, pe
rioadă la sfirșitul că- din 
reia distanța dintre roși!

Pninur. șl Morte se va 
fi mărit considerabil. 
Misiunea „Moriner-9“ 
poale fi considerată, 
deci, practic. înche
iată, principalul său 
scop Întocmirea unei 
hărți a planetei '.iurte 
— fiind utins In mare , 
măsură. Cu ajutorul 
celor pesta 7 OM de 
fotografii transmise, 
specialiștii speră să- 
poată Întocmi aproxi
mativ trei sferturi 

harta „planetei

r > - 1 ■ 1 ■ t ■■■ - e„ . .; .'..... ’.
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