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La însdniîntâri

CUVÎNTUL DE ORDINE — CALITATE! 
iar calitate înseamnă lucrări făcute 

la timp, control permanent pe cîmp

Plenara extraordinară

Congelez al Murai
Tovarășul Nlcolao Ceaușcacu a 

avut luni după-amlază o tatllnlro 
cu membrii Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii — 
reuniți’ta ședință plenară extraor- 
dlnară.*

Au mal participat mllltanți ni 
partidului conducători nl sindicate
lor, Uniunii Revoluționare a Fe-, 
meilor Congoleze și organizației de 
tinerel

Erau de.fnță, ca Invitați, șefii,mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Brazzaville, al ți membri aii corpu
lui diplomatic. ’ - • ".

îîîtîmptaațl cu puternice aplauze, 
în prezidiu au luat Ioc tovarășii 
Nlcolne Ceaujjescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului,de Stat al 
Republicii Socialiste România, si 
Marten N'Gouăbl. președintele Co
mitetului Centra] al Partidului 
Congolez al Muncii, președinte nl 
Republicii Populare Congo, șef de 
stat, președinte nl Conslljuluf de 
Stal precum șl Ion Ffițan. membru 
al C.C. al P C.R_ vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri șl ministru 
al comerțului exterior. Corneilu 
Mănescu, membru al C.C. al P.C.R_' 

■ministrul afacerilor eșlerne. Bujor 
Almfișan. membru nl C.C. nl P.C.IL, 
ministrul minelor, petrolului șl geo
logiei, șl Pierre N'Ze, membru al 

MBirouluI Politic al C.C, nl P.C.M„ și 
Ange Edouard Pouhgoul. membru 
al Biroului Politic nl C.C. al P.C.M„ 
ministrul finanțelor șl bugetului.

Ședința a fost deschisă de Marten 
N’Gouăbl. care a mulțumit tova
rășului Nlcolne Ceaușescu pentru 
faptul că a răspuns Invitației de a 
Iun cuvîntu) In fața plenarei C.C. 
al P.C.Mi subliniind importanța pe 
care o acordă Partidul Congolez nl 
Muncii activității șl experienței 
Partidului Comunist Român.

A lua! apoi cuvîntul tovarășul 
NIcolae Ceausescu, care a fost salu
tat cu vil aplauze.

In numele partidului șl poporu
lui congolez, comandantul Marian 
N'Gouăbl a dat o înaltă apreciere 
expunerii secretarului general al
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O în mijlocul! mun

citorilor de la în

treprinderea tex

tilă „Sotexco“
*

O Dineu oferit

de tovarășul

Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa 

Elena Ceaușescu

Partidului Comunist Român. El a 
subliniat efl experiența și activi
tatea .Partidului Comunist Român 
In construirea socialismului con
firmă că marxlsm-lcninlsmul nu 
este o dogmă ; în aplicarea iul tre
buie să se țină seamă de realită
țile specifice fiecărei țâri. Satisfac
ția noastră de a cunoaște direct 
politica Partidului Comunișt Ro
mân este cu allt mal mare, cu cit 
noi o prețuim, cu cit această po
ll îi că a fost înfâțlșata de glasul său 
cel mnl autorizai. '- ... , ..... £ ..

*- Ședința plenarii - a ' luat- ■ stîrșl‘
? într-o atmosfera Insuflefltfl. coman

dantul Mtirjen
d;nd : „TrOlascfi tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu !“, „Trăiască Partidul 
Comunist Român T“, „Trăiască co
laborarea congolezo-românfl 1“ — 
urări reluata intr-o atmosferă de 
puternică însuflețire de toți parti- 
cipanțll ia plenara C.C. al P.C.Mk

N’Gouabl scan

Stimați tovarăși,

Doresc să încep prin a vă .adresa 
dumneavoastră, membrilor Comite
tului Centrat al Partidului Conso
lez al Muncii, tuturor mllltanțllor 
și membrilor de partid un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central ol Partidului Comunist Ro
mân, 
mâni.

a tuturor comuniștilor ro

Este pentru mine o deosebită 
cinste de a vorbi In fața membrilor 
Comitetului Central și a mllltanțl
lor Purtldului Congolez al Muncii. 
Voi căuta sâ vă înfățișez dumnea
voastră unele aspecte din expe
riența Partidului'Comunist Român, 
din preocupările sale actuale.

în 1971, partidul nostru a sărbă
torit cea dc-a 5fl-a aniversare a sa. 
Este adevărat că mișcarea revolu
ționată din România are un trecut 
mal îndepărtat ; mllltanțil revolu
ționari români au fost membri ai 
primei Internaționale comuniste, 
creată de Mane și Engels, nu fost 
în relații de lucru șl prietenie cu 
cel doi întemeietori al marxismu
lui, au luat parte la luptele Comu
nei din Paris și la idle lupte revo
luționare din secolul trecut.

Partidul Comunist Român a fost 
creat în anii mișcărilor revoluțio
nare de după primul râzixil mon
dial —- mișcări revoluționare care, 
după cum se știe, au luat un puter
nic avlnt sub Influența Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. De 
altfel, încă rhal de mult, numeroși 
mllltanți români au avut relații 
ștrlnse cu mllltanți revoluționari 
ruși, au luat parte ia o serie de reu
niuni internaționale împotriva mi
mului război mondial Imoerlnlist. 
Subliniez tonte acestea pentru a a- 
rfita că comuniștii români stat 
moștenitori ai celor mnl înaintate 
tradiții de luptă neintreruntă pen
tru eliberare națională și socială, 
de dezvoltare a solidarității Inter
naționale cu tonte forțele muncito
rești șl revoluționare.

Doresc să menționez că. Parti
dul Comunist Român șl-a desfă
șurat activitatea — anroape timp de 
jumătate din existența sa — in 
condiții de ilegalitate, de teroare ; 
ta aceste condiții s-a format parti

Luni, 20 martie, tovarfișu 
Nlcolne Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân," președintele Consiliului c!( 
Stat ol Republicii Socialiste Romă

dul nostru, s-au format mllltanțil 
sfii ca revoluționari proletari, ho- 
tăriți .să■ facă ■ toiul pentru răstur
narea de la putere a claselor do
minante, exploatatoare, s'ft fău
rească noun orinduire soeialfl, so
cialistă. ,

Stat 27 de an! de tind partidul 
nostru a condus la victorie in 
România lupta pentru răsturnarea 
dictaturii fasciste și, apoi, pentru 
transformarea revoluționară a so
cietății. Nu doresc să vorbesc, a- 
cum, pe larg, despre aceste eve
nimente. Aș dori însă să mențio
nez câ partidul nostru s-a preo
cupat de la Început de întărirea 
legăturilor sale eu clasa munci
toare, consldertad că aceasta con
stituie forța principală a unul 
partid revoluționar șl, ta general, 
ti transformării revoluționare a so
cietății. In același timp, țintad 
seama de condițiile specifice din 
România, de faptul că peste 75 la 
sută din, populație o constitute a- 
cum 25 pe ani țărănimea, partidul 
a acordat o atenție deosebită mun
cii ta rtadul adesiela, întăririi a- 
Hanței dintre muncitori șl ■țărani, 
alianță care a constituit și con
stituie șl astăzi principala forță 
politică a întregului proces revo
luționar,1 garanția desfășurării cu 
succes d revoluției socialistei Pen
tru a realiza acest obiectiv politic 
— transformarea revoluționară a 
societății — partidul și-a orientat 
activi taica sa spre naționalizarea 
tuturor mijloacelor de producție, 
spre trecerea lor în proprietatea 
întregului popor ; tacfi acum 24 de 
nnl, deci ia aproape patru ani după 
eliberare. In România au fost; nn- 
tlonailznle toate Întreprinderile' 
Industriale, băncile, comerțul ex
terior ți. in mare parte, și comer
țul Interior. Aceasta a creat o 
bnză ecpnomlcă puternică oentru 
trecereaj in' făurirea societății’ so- 
cta'ișt'1 In Inrn noastră.

în ce privește agricultura, încă 
din-ilmoul'războiului. în 1015. 
partidul n mobilizai țărănimea 
ne-ntru ■ prehtnren cu forța a pă- 
mîntului din mllnlle ; moșierilor sl 
imnărtirea acestuia țăranilor să
raci șl mUlocasL De'1’. ipeft din 1945. 
mosterlmen a fost H-hiAniă. m.T<n 

■țațe trectad in n'llnlle tfi- 
ll muncitoare. în felul aces- 

i proprietatea
Încă acum 24 de

p rent tel 
rănlmll

■ j
v ■ g

nla, a avut o întrevedere cu tova
rășul Morlen N’Gouăbl, președin
tele C.C. ai Partidului Congolez 
ai Muncii, președinte al' Repu- 

ta, ș-a creat baza economică pen
tru transformarea revoluționară a 
satulul'șd pentru Întărirea alianței 
dlnLrb muncitori șl țărani. Tftrăhi-. 
Mea a -văzut, astfel, In mod prac
tic, că nunial clasa muncitoare este 
In stare să rezolve problema el 
fundamentală — aceea- de ti lichi
da moșlerlmea șl a trece păinlh- 
tiil in mîinfle el. Iată bază eco
nomică șl socială do care ne-am 
preocupat, de la început șl pa care 
s-a desfășurat întregul proces de 
construcție socialistă In România.

In 1950 um trecut
zarea t 

la organi 
economiei pp bază de plan 
tă, am trecut la cooperativi

zarea agriculturii. Astăzi, indus
tria românească a devenit o forță 
puternică a Sbcletățil noastre so- 
clnllste. Față de anul 1939 — anul 
cu cea mai mare producție din 
timpul regimului burghezo-moșle- 
resc — ta 1971 Industria ■' româ
nească a produs de 19 ori mai 
mult. Desigur, poate această cifră 
nu vă spune prea mult ; de aceea, 
aș dori să menționez câ producem 
astăzi aproape 7 milioane tone oțel, 
iar în 1975 vom ajunge la 10 milioane 
tone. Avem, deci, o producțio me- 
dle-de oțel pe cap de IțxtuRor com
parabilă cu cea realizată In țările 
dezvoltate. Industria conslrucloar® 
de mașini produce tractoare și ma
șini agricole atît pentru acpțterlrea 
nevoilor interne, cit șl pentru ex
port. Realizăm ta țară utilaj mi
nier și petrolier — in privința iiU- 
lajulul petrolier România ocupind 
un loc de frunte, locul trei In pro
ducția mondială. Producem anual 
circa 40 de mii de camioane ț rea
lizăm. de asemenea, șl alte mușini 
de diferite tipuri, -urecum șl insta
lații complexe, raftaflrll, uU- 
laj chimic și de altă natură.

în general, acordăm o mare 
atenție Înzestrării industriei noa
stre cu tehnica modernă, Introdu
ceri! in economia naționala a ce
lor mal noi cuceriri ale" științe! șl 
tehnici! contemporane. Considerăm 
câ Murirea societății socialiste nu 
se .poate realiza decît pe baza 
științei șl tehnicii celor mal înain
tate. .Nu aș dori să mă mal refer 
și -la alte domenii ale Industriei.

Doresc să arăt tă In prezent 
agricultura noastră este complet 

bltell Populare Congo, șef de stat, 
președinte al Consiliului de Stat.

în cursul dupfl-nmlezll a avut 
loc o noufl întrevedere Intre col doi 
conducători de pnrlid șl de stat.

cooporativizata, că producția agri
cola asigură In întregimii necesarul 
de produse agroailmentare al țâ
rii și creează șl unele disponibi
lități pentru export Este adevă
rat că dorim . să producem mai 
mult ații in industrie, dt șl in a- 
grîcullură’ Ceea ce aș dor! să sub
liniez este că cooperativizarea agri
culturii a creat baza 
pentru progresul rapid 
important sector ai 
pentru ridicarea nivelului de via
ță al țărănimii șl transformarea 
generală a satului românesc.

economică 
al acestui 
economiei,

Concomitent cu preocuparea pen
tru dezvoltarea continuă a eep- 
nomlel, partidul nostru a acordat 
o atenție deosebiiâ învățămlntului, 
științei și culturii. Pentru a Înțe
lege mai bine de ce aceasta a con
stituit una din problemele princi
pale ale partidului nostru, aș dori 
să menționez că In trecut Româ
nia se număra printre țările eu
ropene cu cei mal mare numâr de 
analfabețl : peste 35 la sută din 
populația țării era neștiutaire dc 
carte. Am lichidat de mult această 
stare de lucruri ; astăzi ,am Intro
dus Invațămlntul obligatoriu de 10 
ani pentru întregul tineret, Iar 50 
la sută din tineri urmează in con
tinuare cursurile ilceaie sau ale 
școlilor profesionale, deci nu in me
die circa 12—13 ani de învftțămtat 
In ce privește invățămintul supe
rior, acesta cuprinde astăzi peste 
150 de mii de sludențl, sltutadu-se 
in nivelul atins de țările dezvoltate. 
Prin invățămlntul mediu șl supe
rior asl gurăm totn 11 tatea cad rei or 
de care avem nevoie pentru toate 
sectoarele de activitate. As;nu- 
tea spune câ revoluția cultu
rala — adlcfl lichidarea tnnnolerll 
din trecut și crearea condițiilor de 
invațflmint pentru întregul ponor — 
a constituit, de asemenea, un fac
tor hotaritor pentru progresul în
tregii țări pe calea Muriri’ socie
tății soclaJIste in România. Este de 
înțeles că fără a asigura însușirea 
de către toți oamenii muncii a cu
noștințelor tehnice și de cultură ge
nerală nu se poale' vorbi de cbn| 
slrulrea unei societăți avansate

(Continuare in pag. a lll-a)

Guvernul Republicii Socialisto 
România se pronunță cu consecvență 
pentru respectarea drepturilor fiecă
rui popor de a-șl hotărî singur soarta 
In conformitate cu interesele șl aspi
rațiile sale șl. de a-rl alege in mod 
liber calea propriei dezvoltări, fără 
nici un amestec din afară, condiție 
esențială pentru menținerea păci! și 
securității internaționale.

România a condamnat și condamnă 
«i hotărlre politica de asuprire și ex
ploatare a popoarelor, de dominație 
și dictat, do amestec in treburile in
terne ale altor state și popoare. orice 
formă da colonialism și neocolonln- 
Hum.

Perpetuarea exploatării coloniale, 
înăbușirea aspirațiilor de libertate și 
progres social ale popoarelor din A- 
trica ■ australă. Încălcarea drepturilor 
fundamentale ale omului, consecință 
a rasismului șl politicii de apartheid 
promovate In această parte a lumii, 
constituie o amenințare permanentă 
ia adresa securității tinerelor state a- 
frlcanc, reprezentlnd. totodată, un ob
stacol In calea creării unui climat de 
colaborare și Încredere intre popoare.

Suferind el însuși secole de-a rin- 
dul asuprirea ștrtinâ. poporul român 
l«’1 îndreaptă simpatia către popoa- 

irelecraureiÎMPtăi-peniru Jabotlnea- totală 
și’ defini li vS"a‘ cdidnTăllsmuluf.“'heo- 
colbniallsmului și a oricăror forme de 
.Înrobire șl dominație * imperialistă, 
pentru apărarea șl consolidarea In
dependenței și suveranității '.or națio
nale. o-onlru lichidarea subdezvoltării 
șl, edificarea unși economii și culturi 
proprii

Repubiica Socla'.lslâ România acor
dă soillln multilateral luote! oline 
de eroism a ponoarolor din Angăla 
Moznfnblc. Gulneen-BI'snu. Nnmlb’a 
sl d'n oile teritorii aflate încă sub 
dominația colonială, avind convinse- 
ren că nim<”il șl nlmte nu trebuie 
să stea In ralea Indeolinlril dreptului 
lor sacru de e-sl hotărî de sine stă
tător soarta.

Totodată. România condamnă cu 
fermitate politica de annrthe'd si 
discriminare rorialâ promovată d" 
e^m irite conducfitnnre din Renubl’ca 
Suil-Afrlcănă și regimul ilegal din 

GHEORGHE MAURERION
Președintele Conciliului de Miniștri 

al Republicii Socialisto România

ÎN PAGINA A IV-A
© IN LEGĂTURĂ CU APLICAREA DECRETULUI 80 PRI
VITOR LA INVĂȚĂMINTUL SUPERIOR ® UN MARE 
ÎNAINTAȘ AL MUZICII ROMÂNEȘTI @ AUTORITATEA 

DECIZIEI © FAPTUL DIVERS

Tovarășului ENRICO BERLINGUER
Secretar general al Partidului Comunist Italian

Drago tovarășe Berllnguer.

■ 'L

ROMA
. Cu prilejul alegerii dumneavoastră ea secretar general alțparJduluL 

sini bucuros să vă adresez, din partea Comitetului Central ai P.C.R. șl a 
men personal, cele mai calde felicitări șl urări de succes deplin in funcția 
tie înaltă răspundere ce v-o fost IncredinUttă. în actlvitaten partidului 
pusă In slujba intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, aîe po
porului Italian, nle socialismului, democrației șl pflcli

. Slnt convins că relațiile de strinsă prietenie dintre Partidul Comunist 
Român ș! Partidul Comunist Italian se vor dezvolta continuu, spre binele 
partidelor șl popoarelor noastre, al unității partidelor comuniste șl muns 
cltoroșU."' a tuturor forțelor antlimperinilsle

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

. al Partidului Comunist Român
-

Tovarășului LUIGI LONGO
Președintele Partidului Comunist Italian

Dragă tovarășe Longo.

Am deosebita plăcere de a vă adresa. In numele Comitetului Centrai 
al P C R și nl meu personol, cele mas calde feliciiări cu ocazia alegerii 
dv. In înalta funcție de președinte nl Partidului Comunist Italian. Vă 
urez noi succese în activitatea dv neobosită ce o desfășurau spre (binele 
poporului Italian; al partidului comunist, pentru triumful Ideilor demo
crației, socialismului și păcii

îmi exprim șl cu acest prilej convingerea că relațiile de prieten e fră
țeasca ce unesc pe comuniștii români și Italieni se vor întări ta conti
nuare, In interesul ambelor partide șl popoare, al unltflțll mlșcflrll comu
niste șl muncitorești, a forțelor antllmperîalisle din înii-enea lume.

Rhodesia de sud- pollUcfi profund 
contrară libertății și demnității omu
lui. scopurilor și principiilor funda
mentale alo Cartei Organizației Na
țiunilor Unite.

Împărtășind îngrijorarea generală 
pu care o suscită refuzul persistent 
al guvernului sud-aîdcan șl al re
gimului ilegal din' Rhodesia de sud 
de a renunla la politica lor de n- 
partheid șl discriminare rasialfl. mi- 
vernul român nu întreține relații di
plomatice. consulare, economice sau 
de altă natură cu Republica Slide 
Africană și Rhodesia de sud. contor- 
rhlndu’-se rezoluțiilor Adunării Ge
nerale șl ConsIISiiltrf de Securitate, 

în același timp. România susține 
eforturile tinerelor state Independen
te africane pentru lichidarea Intr-un 
termen cil mai scurt a urmărilor 
exploatării coloniale si a subdezvol
tării. Relațiile de colaborare pe care 
România le desffișoară eu aceste sta
ta corespund ne deplin intereselor 
noastre reciproce șl constituie. totoda- 
tft.oexoresle a suri linului si solida
rității României fată dădăcește state, 
oarte componentă a luotel generale 
antiimucrlal’ste. oflntru progres so
cial ji bace in lume.

Este b convlncen- fermă a guver
nului român câ Întreaga comunitate 
ta'.ernat!onâlă'§I In'Brimu) find Orga
nizația Națiunilor Unite trebuie să 
acționeze energic pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului sl 
colonialismului, oentru 
strictă n dreotulul nouoarelor de a-ș’ 
hotfiri soarta In conformitate cu dto- 
DriUe lor interese. oentru eliminarea 
oolltlcli de anartheid sl discriminare 
rasială din viata sortară.

în ceea ce-l orlverto guvernul Re
publicii Socialiste Rim-ânta sorlllnă 
mtsurlie concrete recomandate In 
”n»(a’ul adopta! de către cea de-a 
XXVî-n sesiune a .Adunării Generale 
a O.N.U si iși exprimă convingerea 
că transpunere.1! lor infegralâ șl neln- 
tirzlnlă In violă de către țoale sta
tele va rohștltul un nou nas do,calea 
lichidării vestigiilor colonialismului, 
a politicii de nnartheld sl a discri
minării rasiale sl va contribui astfel 
Ia Întărirea nâcll și la progresul so
cial al omenirii.

nco-
rcsoe-clnrea

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
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de la întreprinderea

caldă îmbrățișare din partea copiilor congolezi

prietenă

oaspeți romani

Utlcii Partidului Comunist Ro
mân. - '

conUnuînd cu

bllcIJ Populare Congo, Henry Lo
pez.

Au fost examinate probleme ale 
colaborfiril dintre cele două minis
tere, precum șl ale relațiilor ro- 
mâno-congoleze.

șeful Statului

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a 
avut, succesiv, întrevederi cu vice
președintele Consiliului de Stat, 
Alolse Moudileno-Massengo, și cu

ministrul comerțului, Dloudone Ma- 
hpungou.

Au fost examinate măsurile pri
vind realizarea acțiunilor de coope
rare economică și tehnică Intre cele 
două țări.

extraordinară. Cu

popoare, urmărind 
consecvent dezvoltarea bune
lor relații cu toate țările, des- 
tlnderea, pacea și colaborarea 
internațională.

Momentele de adincă sem
nificație politică nu fost nu
meroase de-a lungul acestei 
vizite scurte ca durată, dar cu 
un program deosebit de dens 
și este de aceea foarte greu

KINSHASA 20 (Agerpres). — In 
ajunul sosirii președintelui Nicolae 
Ceaușeseu in Republica Zair, presa 
din capitala acestei țări publică 
ample relatări despite vizitele fă
cute pină acum, de șeful stalului 
român pe co'ntlnentul african, 
subliniind evoluția (iozlțlvă a re
lațiilor dintre Republica Socialistă 
România și aceste țări, perspecti
vele care sa deschid In urma con
vorbirilor la nivel inalt purtate. In 
acest sens, se dau largi extrase din 
comunicatul comun romăno-centra- 
frican și se tac referiri la dezvol
tarea raporturilor României cu Re
publica Zair după vizita președin
telui Mobutu Șese in România.

traseu, prin secțiile șl 
uzinei : „Bine ați venit, 
Nicolae Ceaușcscu 
România socialistă !“, 

prietenia româno-congo- 
,Partidul Congelez al Mun

cii este conducătorul nostru I".
Conducătorii de partid șl de stat 

al celor două țări sosesc la uzină 
la ora 0,00. Membri a! gărzilor 
muncitorești — oameni al muncii 
pregătiți să apere cu arma in mină 
cuceririle poporului congolez — 
prezintă onorul. Tinere textlllste, 
îmbrăcate in costume naționale, 
oferă oaspeților buchete de flori.

Directorul uzinei, Ekondy Alca
la, rostește calde cuvinte de bun 

sWlIt, exprimîjjd bucuria celor .păș
ite il 300 de muncitori,^.tehnicieni și 
Ingineri al întreprinderii de- a-1 
primi In mijlocul lor pe conducă
torul partidului, al poporului' din 
țara prietenă — România socia
listă.

-------Lopez, 
externe, Justin Lekounzou, minis
trul industriei șl minelor, nlțl 
membri ai guvernului, Joachim 
Yhombl-Opango,
Major General al Armatei Populare 
Naționale, secretari generali al mi
nisterelor, șefi de Instituții centrale, 
conducători al Confederației Sindi
catelor, Uniunii Revoluționare a 
Femeilor Congoleze, organizației de 
tineret, cadre din aparatul Partidu
lui Congelez al Muncii, notabilități 
ale orașului Brazzaville, personali
tăți ale vieții publice congoleze.

Au participat șefii misiunilor di
plomatice acreditați In Republica 
Populară Congo. ?

In timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordialita
te, tovarășul Nicolae Ceaușcscu și 
comandantul Marlen N’Gouabl au 
rostit toasturi.

de a pune In evidență in mod 
special unul sau altul dintre 
ele. Am dori să stăruim totuși 
asupra momentului intflnlrii 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
cu membrii Comitetului Cen
tral a! Partidului Congolez al 
Muncii, întruniți intr-o ședință 
plenară 
greu poate fi redată In cuvin
te atmosfera de însuflețire șl 
entuziasm, de prietenie mili
tantă ce a caracterizat această 
intilnlre. Imediat după înche
ierea el, multe dintre persona
lități ie congoleze prezente au 
ținut să ne Împărtășească ce 
Impresie profundă le-a produs 
expunerea Mentă de conducă
torul partidului șl statului

afirmării sale pe pian Interna
țional. Ca prieteni ai poporu
lui dumneavoastră, ne bucu
răm din toată Inima pentru 
succesele realizate șl vă dorim 
noi șl mari realizări pe dyu- 
mnl făuririi unei țări prospe
re, independente, pe calea con
struirii societății socialiste".

Acestor sentimente de prie
tenie poporul congolez le-a 
răspuns, așa cum s-a putut 
constata in tot timpul vizitei, 
prin mărturii emoționante de 
stimă, respect și considerație 
față de poporul român, de con
ducătorul său, in care congo
lezii văd. așa cum releva un 
editorial din publicația ETUM- 
BA „Imaginea unul marcant

al independenței națiunilor". 
Același lucru 11 sublinia șl co
misarul guvernamental pentru 
regiunea Kpullou, tovarășul 
Nouăult, care a scos in eviden
ță „rolul eminent Jucat de 
România In concertul națiuni
lor",'personiilltațea politică a 
conducătorului său „promotor 
al dezvoltării tuturor națiuni
lor in condițiile deplinei inde
pendențe șl suveranități".

Prietenia caldă față de po
porul român șl admirația față 
de poLltlca țării noastre au 
răzbătut de asemenea din cu
vintele președintelui Biroului 
Executiv al Uniuni! Revoluțio
nare a femeilor congoleze. Jo
sephine Bounnga ; ea a men
ționat In mod deosebit carac
terul constructiv ăl acestei po
litici care pornește de la res
pectul pentru drepturile ce
lorlalte

Luni la amiază, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialis
te România. Cornelia Mănescu, a 
avut o Intilnlre de lucru cu mi
nistrul afacerilor externe al Repu-

munca în fo- 
lor a tex Siliștilor

de a avea 
România

Prima Întreprindere textilă din 
Congo, inaugurată in anul 19G9 șl 
construită în cooperare cu specia
liștii din R.P. Chineză, este prezen
tată oaspeților in fața unei machete 
de către directorul tehnic, Bernard 
M’Bembo. Secțiilor actuale — care 
produc anual 2,-1 milioane de me
tri țesături și 010 mii de duzini do 
confecții — II se vor adăuga, potri
vit planurilor do perspectivă, noi 
hale de prelucrare a bumbacului.

Urmărind desfășurarea in flux a 
procesului tehnologic, tncepind cu 
secția do egrenat, 
secțiile de țesătorie, vopsitorle, im
primerie și de creație, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu șl tovarășa Elena 
Ceaușeseu, precum și persoanele 
care II însoțesc, tovarășii Ion Pă- 
țan șl Bujor Almășan, iau cunoș
tință de pasionata activitate a unul 
colectiv care a deprins meseria de 
textilist în anii Independenței țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu se 
interesează îndeaproape de .activi
tatea colectivului ,de aici, strlnge 
cu căldură mllnllc muncitorilor 
congolezi, care întrețin permanent 
o atmosferă vie și Însuflețită scan- 
dind lozinci in cinstea conducăto
rului partidului și statului nostru, 
a conducătorului partidului și sta
tului congolez, pentru , prietenia 
congolezo-română. Vizita se încheie 
In salonul de onoare al întreprin
derii, unde echipa artistică Inter
pretează un cintec închinat oaspe
ților români, prieteniei dintre cele 
două popoare..

Vădit emoționată pentru prilejul 
de o adresa citeva cuvinte tovară
șului Nicolae Ceaușcscu, cea mal 
tânără muncitoare a rugat pe con
ducătorul partidului și statului ro
mân să transmită — din partea tu
turor textillștilor, a tuturor munci
torilor congolezi — un călduros sa
lut textillșUIor, tuturor oamenilor 
munpii din România.

Iîint cuvîntul ‘ tovarășul > .Nicolas 
Ceaușcscu, care a mulțumit' con
ducerii întreprinderii, conducerii 
organizației de partid din uzină șl 
tuturor muncitorilor pentru senti-

rlrll dintre porturile' româ
nești și portul dv., că oame
nii muncii din Pointe Noire 
vor veni în viitor mal des fa 
contact cu oamenii muncii din 
porturile româiieșli, mal ales 
din Constanța,, că se vor îm
prieteni cu eL,ț Șl Pe această^ 
cale, dezvoltîndu-se colabora
rea activă in ‘folosul patriilor, 
noastre. '

Trimișii speciali IUe Ciurescu și 
Ștefan Barabaș transmit: Luni 
dimineața tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu șl tovarășa Elena 
Ceaușcscu, însoțiți de tovarășul 
Marlen N’Gouabl șl tovarășa Ce
line N'Gouabi, au vizitat între
prinderea textilă „Sotexco" (Socie
tatea congoleză de textile) situata 
In ținând carder industrial al ca
pitalei congoleze — Klnsoundl.

Oamenii muncii din acest nou 
șl modern complex industrial au 
făcut conducătorilor de partid șt 
de stat al celor două țări o caldă 
și entuziastă primire, caracteristi
că atmosferei generale In care se 
desfășoară vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu în Republica 
Populară Congo.

încă de la Intrarea In cariderul 
Klnsoundl, se văd pretutindeni 
banderole roșii, arborate pa arca
de, împreună cu drapele românești 
șl congoleze, urări In cinstea 
oaspeților scrise in limbile română 
și Unghia. Sini semnificative pen
tru spiritul intilnirli dintre con
ducătorul partidului și poporului 
român șl muncitorii celei mal mari 
întreprinderi industriale congo
leze cuvintele înscrise de-a lungul 
întregului ".......
sectoarele 
tovarășe 
„Trăiască 
„Trăiască 
leză f*

bru supleant al C.C. al P.C.R, 
consilier la C.C. Bl P.C.R.

la convorbiri a participat Henry 
Lopez, membru al C.C. nl P.C.M.. 
.ministrul afacerilor externe.

Au fost abordate probleme ale 
relațiilor dintre Partidul Comu
nist Român șl Partidul Congolez 
nl Muncii, dintre organizațiile de 
tineret șl sindicale din cele două 
țări.

București — Brazzaville: doi 
poli — situați în contexte geo
grafice, Istorice și sociale din 
cele mal diferite pe care l-au 
unit In aceste zile sentimente
le de prietenie și stimă reci
procă româno -congoleze, ce 
șl-au găsit o expresie atit de 
grăitoare In timpul vizitei in 
Republica Populară Congo a 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu. 
Prin reportajele apărute In 
ziare, ca și prin transmisiile 
de la posturile de radio șl tar 
levlzlune, publicul din țară a 
fost ținut la curent, moment 
cu moment, cu desfășurarea a- 
cestul eveniment deosebit de 
marcant, cu pulsul vju și cald 
ol IntUnirllor cu populația din 
capitală, ca șl din Pointe Noire.

Firește, locul central in 
cadrul vizitei l-au ocupat con
vorbirile politice dintre cel doi 
președinți, cuvlntările rostite, 
prin care s-au jalonat căile 
dezvoltării viitoare a relațiilor 
dintre cele două țări, subll- 
nilndu-sc totodată pozițiile de 
principiu ale Republicii Socia
liste România și ale Republicii 
Populare Congo față cio pro
blemele majore ale vieții in
ternaționale. Deosebii de cal
de au fost cuvintele rostjle de 
șeful statului congolez, Marlen 
N’Gouabi. eu prilejul recepției 
oferite in cinstea președintelui 
Nicolae Cenbșescu „Ducă este 
o țară pe care Republica Popu
lară Congo o simte ca adevă
rat apropiată atit prin obiec
tivele politicii sale interne, cit 
șl prin viziunea pe care ea o 
ore față de raporturile Intre 
state, aceasta este Republica 
Socialistă România. încă de la 
primele contacte intre cele 
două guverne ale noastre a a- 
părut o similitudine remar
cabilă, care de atunci nu înce
tează să apropie lot mal 
mult cele două popoare". 
Este o constatare care șs-a gă
sit deplină oglindire în cadrul 
celor două runde de convor
biri oficiale, desfășurate sub 
semnul amiciției, stimei și în
țelegerii reciproce, al dorinței, 
ca relațiile statornicite intre 
cele două țări să se dezvolte 
și mai mult în viitor.

Toate acestea corespund pe 
deplin atitudinii de simpatie, 
sprijin șl solidaritate manifes
tate din primul moment de po
porul român față de poporul 
congolez. „In România, a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 
sini cunoscute și se bucură de 
o caldă apreciere lupta hoțări- 
(ă a poporului Republicii 
Populare Congo pentru întă
rirea Independențe! naționale, 
eforturile sale consacrate dez
voltării economice și sociale 
pe calea construcției socialiste,

Secretarul general al Partidului sengo, vicepreședinte al Consiliului 
Comunist Român, președintele . de Slat, Henry Lopez, minlstrubde 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, șl tovarășa 
Elena Ceaușeseu au oferit, luni, un 
dineu în onoarea președintelui Co
mitetului Central nl Partidului 
Congolez al Muncii, președinte nl 
Republicii Populare Congo, șef de 
stat, președinte al Consiliului • de 
Stat, comandantul Mnrien N’Gou
abl, șl Celine N’Gouabi.

Au luat parte Ion Pățan, Corne- 
llu Mănescu, Bujor Almășan. pre
cum ș! Gheorghe Stoica, ambasa
dorul României la Brazzaville,' nite 
persoane oficiale române.

Au participat Pierre N'Ze, mem
bru al Biroului Politic al C. C. nl 
P.CJ54., Ange Edouard Poungoul, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.M„ ministrul finanțelor șl 
bugetului, A13i.se Moudlleno-Mns-

cate In această zi, care va râmîne 
de neuitat pentru colectivul thțre-, 
prinderii din Klnsoundl, secretarul' 
organizației de partid din între
prindere, Antoinette Paka, mem
bră a C.C. ol P.CtaL, ne-a decla
rat : „Am fost deosebit de onorați 
să întllnlm pe conducătorul mun
citorilor șl comuniștilor români, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu. Cu
noaștem lupta revoluționară a cla
sei muncitoare din România. Do
rim să transmitem, din partea 
noastră, a tuturor celor care lu
crăm aici, urările noastre tovără
șești și dorința de a ne apropia 
mal mult, de a dezvolta relațiile 
de prietenie șl colaborare între 
muncitorii congolezi și romănl".
- Jn 'cbnli’nuafe, oaspeții au făcut 
un tur al orașului Brazzaville, pre
cum și o vizită la cataractele flu
viului Congo, unul din locurile na
turale cele mal pitorești din această 
țară.

re-
i al autorităților 
Tovarășul Nicolae

produs o deosebită Impresie, tova
rășul Nicolae Ceaușcscu a felicitat 
pe textlliștl pentru realizările lor 
șl le-a urat no! succese In dezvol
tarea Republicii Populare Congo. 
Dorim să se dezvolte colaborarea 
între muncitorii români și congo
lezi, între popoarele șl partidele 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu șl 
tovarășa Elena Ceaușeseu au sem
nat în „Cartea de onoare" a în
treprinderii : „Vizitarea Întreprin
derii „Sotexco" ne-a produs o deo
sebită impresie. Ea este rezultatul 
cooperării Intre Republica Popu
lară Congo șl Republica Populară 
Chineză.

Exprimăm felicitări oamenilor 
‘mffiâicll șl’le urăm nbl:,sbcceie in 
activitatea lor pentru a obține 
produse tot mai bune,' contribuind 
astfel la întărirea patriei lor Inde
pendente".

Sintetizlnd sentimentele încer-
- . ' ' -’t . '■ -•

Convorbiri I

Sub titlul „Nicolae Ceaușeseu la 
Kinshasa in - această marți — o 
nouă pagină în istoria relațiilor ro- 
mânorzalreze", ziarul „Eltwnbo" 
publică un articol, pe mai multe 
coloane, in care subliniază princi
piile politicii externe a țârii 
noastre, precum și fotografia care 
îi prezintă pe cei do! președinți, pe 
aeroportul internațional București, 
din timpul vizitei președintelui 
Mobutu în țara noastră

în continuarea ciclului „Româ
nia în cifre șl fapte", ziarul „Elt- 
ma“ prezintă Românie și realizările 
poporului nostru.

Notlnd de-a lungul a trei 
iile impresiile atit de bogate 
și pline de conținut ale pri
mei vizite pe aceste meleaguri 
a unui șef de stat și conducă
tor de partid al României, re
porterul |â surprins și alte 
imagini, a consemnat șl alte 
reflexii, dintre care, în cele ce 
urmează, am dori să Împărtă
șim citeva.

Ne aflam la Pointe Noire — 
oraș portuar In plină dezvol
tare —' cu prilejul dejunului 
oferit In cinstea oaspetelui din 
România la Casa foștilor com
batanți. în sală numeroase o- 
flclalități locale șl, firește, 
prezentau 
portuare.^ 
Ceaușeseu, arâtînd că vizita în 
Republica Populară Congo are 
ca scop extinderea colaborării 
româno-congoleze, exprimă 
părerea că această poartă ma- 
rlliniă a Africii va Juca un 
rol Important In legăturile 
dintre cele două țări. Cred, 
menționeaal șeful statului ro
mân, că > vizita noastră la 
Pointe Noire marchează un 
moment în dezvoltarea colabo-

! I 1 ' '

Aplauzele Îndelungate care_ 
eu salutat aceste cuvinte au 
reflectat puternicul răsunet pe 
care ele le-au găsit In inimile 
locuitorilor din acest port con- 
golez, care știu să aprecieze a- 
devărata prietenie.

Alt moment emoționant, tot 
la Pointe Noire. De tovarășa 
Elena Ceaușcscu.. se apropie o 
femele cu trăsături frumoase, 
cu acea ținută nobilă caracte
ristică femeilor africane. Se 
vede că încearcă să-și învingă 
sfiala, apoi cuvintele Izbuc
nesc spontan de pe buze : fiul 
meu este student In medicină 
Ia București. 'Mă gîndesc tot 
timpul la'ol, este lot ce am mal 
drag pe lume. Aș vrea să mul
țumesc (toporului român,, con
ducătorului său, să vă mulțu
mesc dv., tuturor, pentru Jgrija 
părintească pe care o aveți 
față de copilul meu. Apoi, cu 
aceeași sfială, dar șl cu aceeași 
noblețe, se pierde în mulțime. 
Un fapt mărunt în aparență, 
insă cu Iile adine, care nu mai 
necesită să fie tradus In vorbe.

Șl, In fine, un alt episod care 
ține, dacă vreți, do munca 
noastră, a gazetarilor, dar nu 
numai ații. Pentru primo oară 
In istoria legăturilor de teleco
municații dintre România și 
Republica Populară Congo s-a 
stabilit o legătură telefoto în
tre Brazzaville șl București. 
Nu a fost o treabă prea simplă. 
Dar spiritul de cooperare, o- 
rele peste program prestate de 
tehnicienii congolezi ne-au a- 
Jutat la rezolvarea unei pro
bleme foarte ^dificile. în mo
mentul ctad primele impulsuri 
electrice au transmis spre ca
pitala țării noastre prima ima
gine a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu in Republi
ca Populară Congo, colegii a- 
fricani au izbucnit spontan In 
aplauze. Ș! po acest plan șe 
statornicise o punte între cele 
două țări.

Iată doar cîleva creionări de 
natură să întregească cordiali
tatea profundă a sentimentelor 
ce leagă intre ele două popoare 
prietene, dornice să dezvolte 
colaborarea și să sa sprijine 
reciproc, să schimbe intre ele 
•roadele creației lor. spre bi
nele amfndurorn șl al progre
sului general.

■

mentei© exprimate la adresa clasei 
muncitoare șl a României socia
liste. Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a adresat colectivului uzinei, tu
turor textillștilor congolezi un sa
lut călduros din partea textUlștl- 
lor români.

Relavind că această întreprin
dere modernă constituie o expre
sie a preocupării pentru Indus
trializarea țârii, pentru formarea 
unei economii independente, so
cialiste, conducătorul partidului șl 
statului nostru a spus : într-ade- 
văr, clasa muncitoare constitute 
baza dezvoltării socialiste a ori
cărei, țări. De aceea, dezvoltarea 
industriei șl a clasei muncitoare 
țn Republica : Populară Congo 

* conSHtafte garanția ‘ ’slgurh â x ■ dez- 
’ voțtăr li-Independente șl socialiste 
aițtoL ' ' ■' ■ ' ‘

ArăH nd că 
losul patriei 
de la Întreprinderea „Sotexco" i-a

„Șeful statului român — mîine 
la ,Kinshasa" este titlul unul arti
col publicat de ziarul „Myoto",' în 
care se arată că, marți, Republica 
Zair va primi cu entuziasm pe pâ- 
mîhtul său pe Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, prefigurînd căldu
roasa primire ce se va face înal
tului oaspete român Încă de la so
sirea sa pe aeroportul internațio
nal N'DJlli.

Agenția zalreză de presă publică, 
de asemenea, un amplu interviu 
cu Alexandru Tujon, ambasadorul 
român la Kinshasa

Un frumos dans popular — ex
presie a bucuriei 
oaspeți dragi din

Tovarășul Pierre N’Ze, membru 
al Biroului PollUc al C.C. al Par
tidului Congolez al Muncii, res
ponsabil cu probleme organ!zatp7 
rlce șl de propagandă, a avut Juni 
o convorbire cu tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al C-C. 
al P.C.R., prim-adjunct al' șefului 
secție! ^internaționale a C.C. al 
P.C.R., și Constantă! Mitea, nicm-
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calitate înseamnă
ția_ pionierilor, care cuprinde • a-

noastră Există, de asemenea, nenu- garanția că vom putea asigura to
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cum este societatea socialistă, care 
trebuie să depășească din loate 
punctele de vedere vechea societa
te eapltaHslă.

Paralel cu aceasta, am acordat șl 
acordăm o atenție deosebită, activi
tății științifice, muncii de educație 
șl de ridicare a nivelului cultural 
al oamenilor muncii. Punem ta baza 
InlrcgLI noastre activități educative 
concepția revoluționară matertallsl- 
dialectlcă despre lume, principiile 
marxLsm-leninlsmulul. Pc această 
bază ne preocupăm de a ■ asigura 
formarea tuturor oamenilor muncii 
clin țara noastră în spiritul concep
ției înaintate despre muncă, al so
lidarității internaționaliste cu țările 
socialiste, cu toate popoarele care 
luptă împotriva asupririi, pentru e- 
Uberarea lor națională șl socială, 
pantru Murirea unei vieți Indepen
dente șl libere.

în aceste direcții n acționat parti
dul nostru pentru realizarea trans
formărilor revoluționare din Româ
nia. în momentul de față am tre
cut la Înfăptuirea celui dc-al cin
cilea plan cincinal elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului.

Obiectivele acestui: nou cincinal 
sînt de a dezvolta șl mai puternic 
industria șl agricultura, astfel incit 
să micșorăm cit mai mult decala
jul care mal desparte România de 
țările dezvoltate din punct de ve
dere economic, să asigurăm avlntul 
puternic al Invăți'.mîniului, științei 

" ' șl culturii și, pe aceasta bază, să 
ridicăm nivelul general de viață al 
poporului. Este, desigur, greu sta 
redau în cifre sau in cuvinte re
zultatele obținute In ce privește 
Îmbunătățirea nivelului de trai al 
poporului. Sper însă că alunei cind 
se va realiza un' schimb de 
delegați! de mllltanți al parti
delor noastre, veți putea să
vă convingeți la fața locului de 
faptul că ceea ce am realizat în 
domeniul dezvoltării economie! na
ționale se răsfringe nemijlocit asu
pra condițiilor de viață ale întregu
lui nostru popor. Făurirea soclalls-

- mulul este chemata tocmai să râ- 
tlsfacă din plin cerințele oamenilor 
muncii 1 Construim socialismul cu 
poporul și pentru popor 1 Numai In 
această măsură poporal sprijină și 
urmează partidul, înfăptuiește cu 
hotărtre politica sa.

Aș dori să menționez, de aseme
nea, că in toată această perioadă 
partidul nostru a acordat o atenție 
deosebita colaborării cu țările so
cialiste. Cunoașteți, desigur, că 
România face parte din C.AE.ÎL, 
dezvolta relații largi cu țările din 
această organizație economică che
mată să asigure o cotaborare cure 
să ducă 1a dezvoltarea mol rapldfi/a 
fiecărei, economii naționale șl, în- 
același timp, la întărirea generală 
a sistemului mondial socialist. Tot
odată, avlnd în. vedere că șase^țărl 
socialiste nu fac parte din C.A.E.R., 
România, acțlonlnd în rndritul in
ternaționalismului proletar, dezvol
tă larg rotațiile do cooperare cu 
toate țările socialiste, conslderind 
ca aceasta constituie o obligație in- 
ternaționalistă care, in același 
timp, corespunde intereselor întări
rii șl afirmării socialismului In în
treaga lume Doresc să menționez 
că relațiile României cu țflrlle so
cialiste nu avut o Importanță deo
sebită In realizarea tuturor succe
selor pe care țara noastră le-a ob
ținut In acești uni.

în același timp, trebuie să men
ționez faptul că am dezvoltat largi 
relații cu țările care rau scuturat 
jugul colonial șl au pășit pe calea 
afirmării lor Independente. Am în 
vedere faptul câ după 1080 relațiile , 

, noastre cu aceste țări au cunoscut 
o puternică dezvoltare șl joacă un 
rol important din punct de vedere 
economic. Aceste relații sînt orga- 

vg, nlzate pe bazji deplinei egalități în 
drepturi și, fără nici o îndoială, ele 
corespund intereselor reciproce ; 
dar, așa cum am spus, ele se în
cadrează și în preocupările pentru 
dezvoltarea solidarității în lupta 
aniJlmperiallstA, îinjwtriva colo
nialismului, neocoloniallsmulul. 
pentru asigurarea dezvoltării In-, 
dependente a tuturor statelor. No! 
prețuim în mod deosebit relațiile 
cu aceste state.

Totodată, avem retațfi șl cu ță
rile capitaliste dezvoltate ; por
nind de la principiile coexistenței 

■pașnice, considerăm că relațiile c:i 
aceste state, .participarea la divi
ziunea internațională a mund! 
constituie o necesitate în lumea 
contemporană, că aceasta cores
punde luptei generale a forțelor 
progresiste șl democratice de pre
tutindeni, pentru realizarea unei , 
lumi în care flecare națiune’ să si* 
poată dezvolta corespunzător nă- ’ 
zuințelor sale, să se iLSigure o lar
gă colaborare între toate statele șl 
o pace trainică intre popoare.

Iată, tovarăși, exprimate ‘ 
•tetlc, principiile' care au stat 
baza ■ construcției socialiste 
România, a politicii noastre In
terne șl Internationale. Desigur, 
pentru a putea înfiptul această po
litică, a webult să ne preocupăm 
continuu de întărirea partidului, a 
unității sale, a legăturilor lui cu 
întregul popor.

în 19-15, partidul nostru avea 
circa 20—23 mii de membri și alți' 
activiști revoluțldrtari — e adevă
rat, activiști căliți in lupta revo
luționară, unii dintre el cu ani grei 
de închisoare. Cu aceste forțe am 
începui procesul de transformare 
revoluționară a societăți! ițodstre. 
In România mal exista fn ace! 
timp un partid muncitoresc — 
Partidul Sodnl-Democrat — 
care partidul nostru, încă In anii 
ilegali lăj.11, a început să colaboreze 
în cadrul tron tulul unic muncito
resc. Existau șl alte partide politic© 
progresLste cu care partidul comu
nist a conlucrat încă in ani! Ilega
lității, îndeosebi cu Frontul Pluga
rilor, un partid al țărănimii. Exis- 

■ tau, de asemenea, partidele bur
gheze. în lupta pentru răsturnarea 
fascismului am realizat o colabo-

I 
I

rare și cu aceste partide. Pentru consiliul național. Avem organiza,
a respecta adevărul Istoric, trebuie' ția, pionierilor, care cuprinde a-
să menționez că am mers pînă la a proapc totalitatea copiilor dlrț țara 
colabora și teu regele, care a fost1 nonr'tri. Fxtelâ, de ™c~.ir.xn, r.enu
de acord cu noi In lupta pentru’ mârâie uniuni ale creatorilor de
răsturnarea dictaturii .fasciste șl a-’ nrin — 
lăturarea României la coaliția’ an-, 
țihltleristă, alături de Uniunea So
vietică șl puterile uitate. Desigur, 
aceasta colaborare largă a avut o 
puternică Influență in lupta pen-- 
tru eliberarea țărlJ șl a determi
nat ca întreaga armată să urmeze, 
chemarea Partidului Comunist 
Român. Trebuie să menționez că, ' 
în continuare, ta procesul revolu
ționa- de trecere la făurirea so
cietății socialiste, care a dus șl La 
răsturnarea monarhiei, armata s-a 
plasat alături de partidul nostru 
tot timpul ș! a jucat un rol Im
portant ta desfășurarea întregii 
activități din România.

Trecind la soluționarea proble
melor economice, ale construcție! 
socialiste ta general, am înțeles că 

al clasei muncitoare, cu o concop-
■ concepție materlallst-dinlectică des

pre lume, dar, In același timp, con
siderăm că trebuie să respectăm și 
credința altora. Problema orientă
rii filozofice, a credinței, o.cdnsl- 
derăm drept o problemă cure tre
buie tratata cu .0 atenție deose
bită, o problemă care n.Ș putea spu
ne câ va continuo șă constituie o 
preocupare secole de-a rtadul. Ceea- 
ce rie-nm propus noi — șl ceea ce 
cred că contează astăzi — este de a- 
slgurat ca oamenii care au o 'credhi- . 
ță sau alta să o poată practica ne- 
stlngherițL în România sînt actual
mente 14 culte recunoscute de stat 
Sint și mahomedani — nu mulțl 
— dar ci ți sînt au o organizare 
proprie, au un șef al bisericii lor. 
recunoscui de stat Am pornit do 
la faptul că trebuie să manifestăm 
grijă și atenție față de aceste culte. 
Firește, în măsura ta care un cult 
sau altul nu desfășoară o activitate 
împotriva intereselor statului, a 
construcției socialiste, asigurăm 
condiții penlru ca acestea sfi-șl

artă — uniunea scriitorilor, uniu
nea artiștilor plastici, uniunea 
compozitorilor șl altele. în fapt, am 
putea spune că toate categoriile so
ciale sint organizate și-și desfășoară 
activitatea — profesională și politi
că — sub 6 todrumnre șl orientare 
unică Toate aceste organizații asi
gură dezbaterea șl găsirea celor 
mal bune forme penlru participa
rea tuturor categoriilor de oameni 
al muncii, a întregului impur, la ne- 
tivltatea de conducere a societății. 

Trebuie să menționez, de aseme
nea, că ta trecut religia a fost des- 
tul de puternică in România, că au 
funcționat ,un număr destul de 
mare de culte religioase. Pentru 
partidul nostru s-a pus problema 
săT ducă o astfel de politică incit.șă 

v ■ nu jigneascu în aici uni fel sciitl-
<Bte nevoie de un partid .puternic „tentele religioase ale.cuiva. Des!-' 
ni Clase munennare. cu o cn-nrnn- =___ ______ . _

tuie forța principală care ne-a a- 
Jutat să învingem toate greutățile 
pe care le-am avut șl care ne dă 

făptuirea cu succes a programului 
do făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate șl de trecere 
treptată ta construirea societății 
comuniste in România.

Iată, tovarăși, clteva din aspec- 
telo ăciJvitațU noastre do construc
ție socialista, ale muncii desfășura
te de Partidul Comunist Rontan. 
Aș dori, In încheiere, să spun câ 
’experiența noastră ne-a convins că 
esențialul pentru orice popor care 
trece ta Murirea unei orindulrl noi 
este de a avea o forță politică In 
stare să unească in jurul sâu pe cei 
nini conștlențl oameni din socie
tate, care să albă un" program clar 
și să mobilizeze 'pentru realizarea 
Iul masele largi populare, punîncl 
pe prim plan clasa muncitoare șl 

____ _ „ ____ __ ___ _ acolo unde — "finind seama de con- 
nu jignească In nici un-' fel senil- dițiile specifice alo fiecărei țări —

msr.tols religioase cuiva. Des! ■' majoritatea poporului o formează
gur.-nol, fiind comuniști, avem o țărănimea — să acorde o atenție 

..................... .... deosebită acesteia, organizării ei. 
Numai astfel partidul va putea ti
vea o bază de masă puternică pen
tru desfășurarea activității sale re
voluționare. De asemenea, -expe
riența ne-a arătat că trebuie acor
dată o atenție deosebită Intelectua
lității, formării de cadre proprii, 
pentru toate domeniile de" activi
tate,, atît^ pentru cea politică, cit sl 
pentru cea economică șl de stat. 
Fină la urmă, esențialul In asigu
rarea victoriei în lupta „cine pe 
cine" — cum a spus Lenin — este 
determinat de cadre, de oameni, de 
existența unul partid, conducător, 
do forța politică penlru a .îndruma' 
și conduce întreaga activitate.

Experiența noastră ne?a arătal. 
de asemenea, câ este, necesar, să 
dezvoltăm solidaritatea cu țările 
soctaUste, cu celelalte forțe an- 
Llimperlailste, cu statele care pă
șesc pe calea dezvoltării lor Inde
pendente. Desigur, punem „la 
bnzn acesteia principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectarea 
dreptului fiecărui partid de n-șl 
hotărî Unta politică corespunzător 
condițiilor concrete din țara res
pectivă, neamestecul In treburile 
interne. Considerăm că numai cei 
care Lșl desfășoară activitatea aco
lo, In mijlocul poporului res
pectiv, știu ce probleme trebuie so
luționate șl în primul rînd cum 
să fie rezolvate. Pornind de ta a- 
ceste principii, apreciem că - este 
de o importanță ItotarUoâre dez
voltarea colaborării șl solidarității 
tuturor țărilor socialiste,' tuturor 
forțelor antilmperiallste.

Aceasta este experiența, noastră. 
Noi considerăm insă că flecare 
partid, flecare țară iși poate adu
ci?, .contribuția proprie, ta Jmbpgă-L 

lernlel a luptei .

țară care pășește pe călea socia
lismului, flecare partid revoluțio
nar aduce die ceva nou șl aceas
ta face ca concepția noastră, mar- 
xlsm-lenintamul, să se dezvolte 
continuu, să devină forța princi
pală în iuțită pentru victoria re
voluției pe plan mondial.

Vă mulțumesc pentru atenție I 
(Aplauze puternice, prelungite).

ț.le clară, marxist-lenlnislă — |l 
am trecut la unificarea partidelor 
muncitorești într-un singur partid. 
O perioadă s-a numit Partidul 
Muncitoresc Român, tar la Con
gresul hl I3C-lea și-a reluat nume
le de Partidul Comunist Român. 
Astăzi, partidul nostru numără 2.1 
milioane, membri, cresclnd deci de 
la 20 de ml! de membri In peste 
2 milioane. Ținind seama-câ popu
lația României este de circa 21 
milioane; aceasta înseamnă că 10 
la.sută din întreaga populație sînt ■ 
membri ai partidului. Desigur că 
în acest număr tocul principal îl 
ocupă muncitorii și țăranii, care 
reprezintă împreună circa 70 la 
sută din totalul membrilor de 
partid.

Partidele burgheze s-au eliminat 
ta primii ani nl transformărilor re
voluționare, pentru că s-au opus 
procc.iului de dezvoltare democra
tică a societății, de trecere ta con
struirea noii orindulrl. Celelalte 
partide progresiste, Inclusiv Fron- 
tur Plugarilor, au hotărit să-și în- . .
celezo activitatea, tar o bună parte poată desfășura nestingheri te „aclî- 
a activiștilor lor au trecut în rta-, • 
durile partidului comunist Pre
ședintele Frontului Plugarilor a o- 
cupat funcția de prim-mlnlstru. 
Iar apoi de președinte al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale pînă la 
încetarea din viață AȘa am ajuns la 
formarea ta România a unul partid., 
politic unic — Partidul Co
munist Român — care constituie 
forța conducătoare a societății 
românești. Noi considerăm că a- 
ceasta a avut un rol deosebit de 
Important ta asigurarea dezvoltării 
cu succes a întregului proces revo
luționar din țara noastră.
.„Paralel cu aceasta, ncrnm preo- Putem spune că, datorită acestei 
cupa: de organizarea clasei munci- '’activități multilaterale, ăm reușit *1™.,. treiemie
toare, prin constituirea sindicatelor -să creăm o puternică unitate a în- 
muncitorești, care cuprind astăzi trenului nostru nnnor. n iiilurnr . > ■ . .
totalitatea-șalariațUdr din România 
— !>este 5, milioane. 'Ne-am preocu
pat; de asemenea, ele organizarea 
tineretului.' Uniunea Tinerelului 
Comunist din România numără în 
prezent circa două milioane șl Ju
mătate de membri șl-.șl desfășoară 
activitatea sub directa conducere n 
partidului". Am acordat, totodată, o 
mare atenție organizării femeilor 
In consilii comunale, județene și

vltaten. Vă pot mflrl’urtsi că nu 
avem nid un fel de probleme deo
sebite In acest sens. Desfășurăm o 
largă activitate educativă, de pro- 
pagojre n Ideilor noastre filozofice 
—- începînd de la grădinițele de co
pil, plnă la cele mai înalte forme 
de învățămlnt — fără a jigni șl a 
insulta pe cel care au, o credință 

.tiu alta. Pe aceasta Iwiză am ac
ționat pentru' organizarea polltieo- 
soclală n societății, pentru soluțio
narea diferitelor probleme, spre n 
asigura o dezvoltare unitară a în
tregii activități, a vieții sociale din 
țara- noastră.' . , '

Putem spune că, datorită acestei 
at'c-rale, ' am reușit

tregulul nostru popor, a ’tuturor 
oamenilor muncii fără deosebire 'de 
naționalitate, care, în unanimitate, 
înfăptuiesc politica partidului nos
tru de cons&ucțle socialistă," Fi
rește, mai pot exista unde ele
mente izolate care să nu fie de â- 
cord cu o măsură sau alta, dar pu
tem spune că politica intenta și 
externă n partidului se bucură de 
aprobarea și adeziunea întregului 
nostru popor — șl aceasta consti

in toate cooperativele agricole de 
producție din judelui Teleorman se 
lucrează din plin si după modul tn 
care nu început șl, se desfășoară lu
crările de pregătire, a terenului și de 
Inzămlnțaro. actuala campanie agri
cola poate fi considerata o campanie 
a calității. Aprecierea arc la bază" 
faptele oamenilor — mecnnlza’ldri. 
țărani cooperatori, șpedollstl — care 
pot fi InUInlțl din zori și oină in 
noapte In dmp.

Ui cwopernllvelo agricole tio pro
ducție Purani. Voevoâa. Nenduleșll. 
Plosca șl Eurculeștl in ultimele zile 
a fost lnsătnlnțaffi cea mai mare par
te a culturilor din epofca Intll. La 
fermele nr. 2 și 4 ale cooperativei 
agricole din FurculeștI InHlnlm pe 
șefii acestora. Ion Nlcolae și Gheor- 
gke Pirvan. pe mecanizatorii ion 
Zăpătliă. Marin Cojocarii. Iulian 
Popescu și un grup de cooperatori, 
semănind sfeclă de zahăr. Pămintul. 
In acea tarla de IOT ha, era pregătit 
atll de. bine Incit al fi putut credf 
că acolo ar urma să se insănilnțaze 
Hori. ..Mecanizatorii care seamănă 
aici, ne spune cooperatorul Ion Nl- 
colao. au executat toate lucrările din 
toamnă și plnă acum și tot el. ală
turi do cooperatori, vor răspunde ?■ 
de întreținerea culturii, oină in re
coltare1”. ..Am pornit bine, apreciază 
șeful fermei nr. 4. Gheorghe Pirvan 
Au fost însămînțate cu atelnlele M 
lin cu mazăre de grădină, astăzi ter
minăm ultimele hectare din cele 125 
cu sfeclă de zahăr, ai ie echipaje 
seamănă lucerna, mazărea de dmp 
șl borceagul. am pregătit 75 lin pen
tru Inul de ulei șl 1&3 ha pentru 
ricin. Trebuie să vă spun că deși la 
noi s-a lucrat mereu bine. In" această 
primăvară; prin calitatea lucrărilor, pe 
care le-am executat, de la arături 
plnă la semănat nădăjduim Intr-o 
recoltă superioară anilor trecuțl. E- 
xlstă această 
sint hotărlțl.

teleorman Un început bun, 
dar... și acest „dar" se cheamă

ml* să lucreze In acord Rlobal. că 
Întreaga suprafață de'teren a fost 
luată in primire de către coopera
te r!’.

Pe terenurile cooperativei agricole 
din Nenduleșil 11 Intllnlm. alături de 
niecanlzatori, pe Ing. Dan Iflltnescu. 
președintele consiliului lntercoopern- 
tist Buzsscu, șl Ing. Gh. Cioc, director 
adjunct ol I.J.P.V.I.L.F. Șapte meca
nizatori pregătesc terenul pentru in. 
Iar in apropiere, tntr-o altă tarla, se 
nivelează fiolui pentru insămlnțaren 
cepei. „întrudt la aceasta unitate, ne 
spune ing. Iftlmescu. trebuie tMămln- 
țâte aproape BtJO hă In epoca Intll. 
s nevoie de ajutorul șl sfatul nostm 
nul mult deck In altă parte".

în timp ce discutam cu cel do! spo 
dallșii. dlnlr-un LM.S. coboară inc 
"ultan Catrldcu. nrescdlntele coope 
■stivei agricole Plosca. „Vin de Ir 
..Agrosepi" Alexandrin, ne spune e' 
scoțlnd dJntr-o pungă un pumn df 
mazăre. Eu nu știu ce oameni sin1 
șl ce răspundere pot avea el cind 
livrează o astfel de sămlnță. Am pri
mit pentru lotul samlncer 0 1©0 kp 
mazăre de la stațiunea experimenta
lă Brăila și, ultațl-vă, am fost oblh 
gat ®ă oprasc semănatul". într-ade- 
văr, procentul mare de boabe ata
cate de gărgărițe. Ineouțtte sau 
sparte n-are ce căuta Intr-un lot 
de sămlnță etalon. A semăna o ast
fel de sămlnta înseamnă din capul lo-

V A . V sammta
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cuiul a accepta o producție scăzută la 
hectar. Do altfel, aveam să aflăm de 
la Inglnerul-șef al Centrului do m3 
muițe de cereale și plante tehnice 
Alexandrin. V. Dodu. că șl Stațiu-- 
nea experimentală Șlmnlc. județul 
Dolj, a livrat unităților din județ săs 
milita de mazăre de slabă calitate. O 
situație asemănătoare se Intlmplă și 
cu sămlnta de ardei din lotul 10 633 
livrată de Stațiunea experimentală 
Buzău, care are un procent de ger-l 
mlnație de plnă la 00 la sulă. I

Desigur, campania de Insămlnțări 
fiind la început datele statistice nu 
pot fl concludente, deocamdată, in 
stabilirea ritmului In care se lucrcaM 
ză. Cert este că pretutindeni oame-| 
nil au ieșit la dmp, sint preocupați 
fă nu piardă nici un ceas bun de 
muncă șl mal ales să execute Iu-’ 
’rări de bună calitate. Totuși, avlnd 
n vedere că In Județul Teleorman 
trebuie Insămlntate In epoca Intll 
19 -183 ha și că plnă acum s-au reaJi- 
'at doar aproximativ 4 OOT ha. ere- 
lem că orcanele șl organizațiile de 
•tnrtld, cadrele de conducere de la 
l'recțla agricolă, specialiștii trebuie 
•ă-șl lărgească sfera de activitate Lri 
dimensiunile dmpulul. Pentru că 
apoIqXM;! 
eficiența 
rcmtrol.

holărăște în ultimă Inslnnțîl 
muncii do Îndrumare șl

posibilitate sl oamenii 
Dovaclfl că loll au

Alexandru BRAD 
corespondoniul „Scinle’i

In aceste zile specia-
mureș Ritm lentAm însoțit

liștil Direcției generale a agriculturii 
din județul Mureș, care controlează 
modul ta caro decurg lucrările agri
cole pe vâiea Tirnavct Nîlc-.l. Primul 
pbpas l-am făcut la cooperativa agri- 
cofă din- Coco! SlnmnrUn! Inglne-nil , 
șef. Eugen Wlessburg. w afla de di
mineață la brigada din Sotmuș. unde 
«e Ihitamlnța sfeclă. „Datorită faptului 
că iarna aceasta a fost săracă In pre- 

..cipitațli„-Țțr«e spunea in.gtoccul.,îet — 
, am luat mățairl in vederea executării

unor lucrări care sfl permită păslni- “ 
rea apel in sol. Toate ogoarete de 
toamnă au fost grăpale,, evlUnd mo
bilizarea solului In adlnrlme. toana! 
pentru a nu se pierde umezeala. în 
acest scop, am folosit mai mult cul
tivatoarele, grapele reglabile și gra
pele cu discuri, avlnd unghiul, de. ac
țiune dt mal deschis"*.

Și In alte locuri am remarcai, 
aceeași preocupare pentru executarea 
unor lucrări de bună ralllâte; pentru 
Încadrarea semănatului In limitele 
timpului optim.

în dram spre Jdrtfala, ne-am oprit 
la o tarla Kpar^nlnd cooperativei j 
agricole din acest sat Aid, a doua 
zi, urma să se Insămințone sfeclă de 
zah&r. Dar pregătirea terenului nu 
era corespunzătoare, 
mărunți t așa cum se cerc, 
nici In alte părți pe care „
bătut nu ee vedea urmă da specia-

în schimb, pe la orele 10. In
ginerul șef ol cooperativei și șeful 
secției S.M.A. discutau la sediu des
pre reglarea mașinilor de semănat, 
lucru care trebuia de mult făcut. în 
asemenea Împrejurări nu-i do mirare 
că.;semănatul' sfeclei de zahăr nu a 
.începui., .întlrzlerea Jnsămintarilor. 
cit șl hifeffirile de s’.iha calitate' 
explică șl prin aceea că aid, ta Idri- 
fala, cu toată experiența pozitivă b 
unităților vecine, nu s-au demonstra" 
In , praclică avantajele muncii I: 
acord global, Intențlonlndu-se practî 
carea, !n continuare, a slstemulr 
muncii pe baza normelor de munci

Cind am ajuns In Bahnea, comite
tul executiv al consiliului popula* 
comunal a convocat ședința de ana -, 
liză a activității celor trei mori afla
te pe raza contuneL La această adu
nare a participat șl președintele coo
perativei agricole. Idlcîu — sat apar
ținător — arăUnd. printre altele, trfer- 
sul anevoios al campaniei. Deși 
timpul era favorabil penlru semănat, 
oamenii șl mașinile stăteau. La sfecla 
de zahăr nlc! nu Începuseră semăna
tul Din cauza lipsei de Îndrumare 
din partea inginerului cooperativei, 
nivelul lucrărilor executate nu

Intru totul ooreispunzător. La Baha- 
nea fio preconizează eă se analizeze 
activitatea celor trei cooperative
agricole din comună, In ce privește 
pregătirea șl desfășurarea campaniei 
de primăvară Dar această analiză a 

_c '-"<»t ;stablllt&•"•'po1 data de 23 mirrtîe. 
altceva declt .o simplă tormall- 

’ Tuite".? *rt?r
Șl In alte locuri vizitate am con

statat aceeași reținere «Justificată 
□entru ipsămințarea la timp s 
■feclel do zahăr. Plnă la 16 mar
ie această lucrare s-a executat pe 

■turnai dteva sute de hectare din 
■!c peste 15(103 ha planificate. Da ea 

a?oastS încetineală ? Au fost dtevn 
zîle mei rect ceea ce a Scut pc unit 
Ml manifesta o anumita reținere. Dar 
la controalele efectuate In unllătlie 
rare au semănat sfecla înainte de U1H-' 
mn «cădere de temperatură, cum este 
cazul șl la MJeștl-Tlrnnvfl etc., s-n 
dovedii că semințele au încolțit nor
mal. Un argument In plus cn, In pas 
cu evoluția vremii, să se acționeze 
mal hotărit pentru urgentarea lns&- 
mlnțăril sfeclei de zahăr.

DEAKI Lorand 
corespondenta! „Scinfeii"

cu

solul nefilnd
Nici aici șl 
le-am .stră

întregul popor.

con
ți vo

eă asigure

;ân

Pesta 20 OM hectare au foe! semă
nate In unitățile agricole5 ale județu- 
ifil Tulcca. Cifra lapidară a situației 
operative arata câ pe ogoare se mun
cește intens. L-am Intiinit pa 'dmp pa 
tovarășul ins. Grigoriu Alecu; de la 
cooperativa din Lăstuni. „înconjurat" 
de 13 tractoare care lucrau de zor. 
„Aplicăm un flux tehnologic conti
nuu — ne spunea el. Sola arata din,, 
toamnă acum o nivelăm, o lngrășăm 
cu azotat de amoniu. o disculpi șl o 
oemănAm. concomitent, in aceeași zi. 
'Tractoarele deatlnalc operațiilor mai 
sus-amlnille merg unul după" altul". 
Apoi s-a suit grăbit pe o eernănă- 
toare, controltnd din mens funcțio
narea mașinii.

Ș! In alte unități «© muncește la fe! 
de Intens. „Rezerva mică do apă din 
noi, cit și temperaturile, ridicate înre
gistrate au determinat acest semă
nat timpuriu — ne spune in- 
ginerul-șef al cooperativei din Agi- 
ghlol, tovarășul Radu George.
Spre edificare, am văzut cote 373 
hectare Insămlnțate In prima ur
genta, pe care mazărea șl ovăzul au 
șl rătarlt. iar semințele de In. lucer- 
nfl, borceag germinează normal, In 
unitatea amintită mecanizatorii ®i 
cooperatori! lucrează din zori plnă !n 
noapte. „Nu avem timp de pierdut. 
Temperatura solului se ridică fie zj 
ce trece. Sfecla de zahăr va trebui In- ' 
sămlnțată In curind' sl nu avem- se
mințe", Se va rezolva această pro
blemă plnă cind In sol vor fl 6—7 
grade ? Răspunsul practic trebuie să-l ,

tulcea 20000 ha însămintate
județene agricole, dar nu a fost luată 
In considerare la defalcarea sarcinilor 
de plan. Nu pot Înțelege — «punea in
ginerul Ionita — anacronismul uno- 
indlcațll care contravin situației reale 
de pe teren. Indicatorii do pian, an- 
tecolculali pentru unitatea noastră, 
au fost Întocmiți de parcă direcția 
agricolă nici n-ar ști unde he a- 
flăm“. Este necesar ca măcar ,acnm 
să se la măsuri pentru ca nici un 
lot de floarea-soarelul d nu revină 
pe aceeași solă declt o data la 5—S 
ani, așa cum se recomandă tn ro
tația culturilor.

în aceste zLle calitatea semănatu
lui trebuie să constituie preocupa
rea primordială In toate unitățile a- 
gricole. In unele unități semflnflto- 
rlle lăsau multe semințe la supra
fața soiului. La cooperativa agri
colă Floria, Nai liant șl altele ' me-' 
canizatorL! „minau" tractoarele fără 
să se uite In urmă șl. de fapt. In 
urma lor veneau ciorile care .„w 
ospătau" cu aulele. Numai din 
ducerea e&aperalivolor respective 
nu se zărea nimeni pi? clmp. I

O cerință a acestor zile este ca toți 
specialiștii să fie la lucru pe ^imp, 
că Îndrume activitatea mecanizato
rilor șl a cooperatorilor, i ' "
calitatea tuturor lucrărilor.

Ștefan DORGOȘ.

dea direcția agricolă cit mal repede 
pentru că și o singură zl pierdută 
poate afecta nivelul recoltei. Cu cil 
dial repede cu allt mai bine, mii alos 
că nici alte unități nu au semințe co
respunzătoare la* toate culturile. La 
cpciperaUga agricolă din Greci, ing. șef 
lontțfi Cornel ne spunea că sflmlnta’ 
de In pa care ;i prlmlt-o este mur- 
dură șl cu boabe sparte. „Am pri- 
mlt-o foarte Urziu șl. fiind 'forțați de 
6tarea vremii să trecem ia Inșămlnțat. 
nu am avut timp e’i o recondiționăm. 
Pentru siguranță, am mărit densitatea 
la hectar— Buletinele de analiză ale 
Ioturilor de semințe ? Do ele mă În
trebați? Acolo toate «Ini In regulă. 
Cred că laboratorul nu are declt un 
singur Up de buletine : roșii". Pe tar
lalele cooperative! din Grec! se pre
găteau ultimele’suprafețe pentru In- 
ffămînțatul floril-soarelul. Dar să- 
mința primită, deși era însoțită de 
buletin roșu, nu prezenta garanții 
pentru o densitate normală. De aceea 
o 'fost condiționată in unitate. Din 
schița de amplasare rezultă că pe o 
tarla de, M do hectare fioarea-soare- 
lul va, reveni in al treilea an conse
cutiv pe aceiași teren, ceea ce este 
contraindicat încălcarea acestei reguli 
eleniențare do amplasare duce la di
minuarea producției. „Această flitunție 
a fost adusă la cunoștința organelor

...... ■....... .

Imagini* de Ia virila fâculâ la Introprinderea „Soîexco

Sesiune științifică
Luni dimineața au Început lu

crările Sesiunii de referate șl 
comunicări științifice a Institu
tului do cercetări pentru legu
micultura și fioricuiluriL în ca
drul sesiuni! sint prezentate re
zultate ale activității de cerce
tare științifică desfășurate in ul
timi! ani, care, aplicate In prac
tică, contribuie la creșterea pro
tecției. Ele se referă la amelio
rarea și producerea de hibrizi șl 
rotari noț de legume. Ia tehno
logia cuiturl tor in sere, solarii șl

In" dmp. la unele probleme pri
vind agrochJmla și bkx-hlrnin 
legumelor, la tehnologia produ- 

' corii mlcellulul și a ciupercilor, 
la studii comparative șl metode 
de Înmulțire a unor soiuri de 
fiori etc. Totodată. specialiști 
din unități agricole de stat șl 
cooperatiste prezintă rezultatele 
obținute prin aplicarea tehnolo
giilor recomandate de InsUtutul 
de cercetări pentru legumicul
tura ji Goricultură.

(Agerprea)

SE EXTINDE UZINA
INDEPENDENTA" SIBIU
In cadrul programului de 

dezvoltare stabilit penlru uzina
„Independența* Sibiu in acest 
cincinal, a fost pusă recent In 
funcțiune noua secție de unelte 
pneumatice. Unitatea are di
mensiunile unei adevărate fa
brici și este dotată cu utilaje 
dintre cele mal moderne. Ea va 
produce o largă gamă de cto- 
cjino perforatoare și unelte 
pneumatice destinata construc
torilor. minerilor.

(Agcrpres)
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IN BH
al muzicii românești

® Dubla subordonare ® Rețeaua
instituțiilor © Examenul de admitere

Interviu cu prof. dr. Aloxo POPESCU, adjunct al ministrului Invâjâmlntului

în ultimele zile an fost adoptate noi măsuri din planul întocmit pe 
baza hotSririlor Comitetului Executiv al C.C. al I’.E.It. privind îm
bunătățirea conținutului șl structurii invățăniinlultil nostru superior. 
Unele dintre ele maierlalizcnză principii de bază ale legăturii Invă- 
(Sminlului cu producția șl cu cercetarea științifică. Altele vizează re
țeaua unităților universitare aflată, după cum se file. Intr-o continuă
dezvoltare. Elemente noi au fost Incluse, de asemenea, ți in sistemul 
de admitere In învăță,mintal superior. Pentru cunoașterea tuturor aces
tor noutăți, precum șl a semnificațiilor mii largi pe care ele le com
portă pentru școala superioară, am adresat tovarășului prof. dr. ALESE 
POPESCU, adjunct al ministrului invățămintulul. rugămintea de a ne 
răspunde la citcva întrebări i

— Prin Decretul nr. Să al Con
siliului de Stat, Legii intrâtâ- 
mintului I 3-au adu recent 
clima Imbundtefiri. Ce cuprind 
acestea șl in ca raport se află 
conținutul lor cu preocupările de 
ansamblu ale scolii noastre su
perioara 7

— Una dintre ©ele mnl Imporlan- 
! Îmbunătățiri aduse legii consacră 
riodpiul dublei subordonări ea fac- 
)r holărilor în legarea invfițămîntu- 
il superior de viață, dc practica so- 
lali în acest sens se prevede ca 
»ate facultățile și secțiile din tnvă- 
Lmintul superior tehnic, agricol, inc- 
leal, sportiv, precum șl unele facul- 
iți șl secții din celelalte iusiiluill 
e tnvăț&ndnt superior să funcțio
neze util In subordine» Ministerului 
jhicațlcl ,și învfițărninluliil, cit șl a 
[îlnLslerelor sau organelor centrale 
u profil asemănător unităților res
ect Ive de InvățăminL
Bineînțeles, și plita acum Mlnlste- 
fl Educației gl Invățămlntului co- 
ibora cu celelalte ministere si. or
nat: centrale In rezolvarea unor 
ircin.1 de maximă Importantă cum 
nt : stabilirea unul echilibru adecvat 
lire teorie șl practică in cuprinsul 
lanurilor șl programelor de tnvăță- 
ilnt. lognrea cercetării universitare 
o prioritățile producției, organizarea 
! desfășurarea practicii studenților, 
slgurarea ti dezvoltarea bazei rna- 
•rlalo a Invățămlntulul 9.a.tn.d. Nite 
tal că. ducă o asemenea colaborare 
«pășea mal rai- stadiul''ctotidultări'"' 
jt orientative, lipsite de eficienta 
rnctlcă dorită, astăzi actul normn- 
Iv înscrie atribuții șl responsabilități 
recLse șl concreta prin a căror e- 
ercitare. In multiple planuri, rela- 
a Invățămlnt-producUa-cercetare . 
tobîndește un cnracter mult mal or
ganic șl mal mobilizator.

— ■Fă rugăm sd amintiți cltsca 
dintre aceste responsabilități.

— Ca o expresie șl. In ncelart timp, 
i o consecință a principiului du
liei subordonări, consiliile profeso- 
ate și oenntelo universitare slnt re- 
onslderale In componența șl alribu- 
lile lor pentru a deveni organisme 
:u un caracter de lucru mult mal 
>ronunțat- tn acest ■seria.' recentul 
leant prevede ca In componența a- ■ 
seslor organisme universitare să fie 
ndu.și, pe Ungă aleșii tuiaror cate- 
[ortllor de cadre dldaciice. cite un 
■eprezentanl el ministerelor și ol nl- 
or organe centrale cărora le alnt 
îiibordonate tacultățllo șl secțiile In- 
itituțlllor de invflțămînt superior, un 
■eprezentnnt ol consiliului popular 
nunicipal, munritori cu înaltă cali
ficare din unele unități productive 
;! care au sarcini do îndrumare a 
jracllcU In producție a studenților, 
rpeciallștl din Institutele de prolec- 
are șl cercetare cu care Instituțiile 
te Invățămlnt superior întrețin ra- 
șorluri do colaborare. în următoare
le zile so vor organiza alegerile noi-

Din
«aiului „ . ..
Ploiești a:n «©os 
dintre deciziile c 
pul trecut do către comite
tul executiv șl le-am su
pun unul sondaj, cu «copul 
de a urmări cum ertc res
pectată litera de lego o ac
tului normativ local, dacă 
ge aplică el Întocmai In 
fapt

Putinele fapte pozitive 
pe care le-am consemnat 
in legătură cu aplicarea In 
K cetățenească a unor

11 slnt mult diminua
te de constatările care a- 
rată că decizia locală 
considerată de unii 
ducători de instituții, 
vicii si întreprinderi 
ordonate comIHuIuI popu
lar municipal, ba chiar de 
către o parte din lucrăto
rii acestuia, ca o chestiu
ne facultativă șl nu ca o 
sarcină absolut obligato
rie. Dor să exemplificăm. 
Decizia cu nr. GS5 din 2fl 
noiembrie 1971 stabilește 
sarcini precise — cu ter
mene «1 răspunderi nomi
nale — pentru îmbunătăți
rea activității In sectorul 
de sistematizare șl arhitec
tură al municipiului. Am 
mers riguros oe urmele 
el și am constatat că a- 
proapo nici una din preve
derile stabilite nu se res
pectă In practică. Cel so
licitați că spună de ce 
și-au neglijat obligațiile 
prevăzute In decizie au dat 
răspunsuri evazive, ex
plicații ușuratice, din 
core a reieșit clar că neso
cotesc prevederile actului 
normativ omte. Mal mult. 
tovarS.Tul Aurel Alexandru, 
de la serviciul planificării

lor consiliilor consilii profesorale ale instituții
lor do invățămlnl superior (senat) șl 
ale facultăților.

în vederea unei mal strlnsa le
gături Intre Inyățămint. cercetare șl 
producție. In planu] privind îmbu
nătățirea structurii șl conținutului 
InyățAininlulul superior ac preconi
zează, de asemenea, atragerea in 
funcții de cadre didactice asociate a 
unor specialiști da înaltă valoare 
din producție, cercetare șl proiecta
re, activiști de partid șl de stat. Prin 
contribuția lor efectivă In amfitea
tre. săli de somlnaril. laboratoare, 
terenuri experimentale, procesul ,do, 
Invățămînt va putea fi confruntat In 
fiece moment ni desfășurării sale cu 
exigențele lehnlco-cconomice șl edu
cative ale producției. De aceea, ca
drele didactica asociate. Investite cu 
calitatea de profesori șl conferen
țiari. 'pot fl numite In .această func
ție po o perioadă de 3 ani. iar lec
torii șl oștslențll osociațl — pe o 
duratfl dc 1 am

După aceste perioade mu chiar 
înainte, mandatul personalului di
dactic a-soclat. In funcție de rezulta
tele obținute,! poate fi reînnoit. Pe 
toată perioada funcționării, persona
lul didactic asociat va beneficia' de 
toate drepturllo prevăzute In Statu
tul personalului didactic pentru u- 
ceastă categorie de angajați. In 
sens’ll .aceleiași legățurih jșlrinje .în
tre Invățâmlnt șl producții?’ “a fost’ 
do asemenea, legllerata și preve
derea ca membri ai corpului didac
tic universitar să participe In or
ganele colective de condueere ale 
ministerelor, centralelor ■ Industriale 
șl întreprinderilor socialiste.

— Vă rugăm să ne ipiinefi 
dacă viitorul cn unicefritar 
1072—1973. clnd intră ejectiu In 
aplicare toate aceste prevederi, 
inrcgiîtrcazâ unele noutăți »i în 
domeniul rețelei de Inedfămlnt ?

— Nici nu s-ar putea altfeL cu
noscut fiind ritmul înalt de dezvol
tare al fcnlll noastre superioare. La 
I octombrie 1972 începe acțiunea do 
școlarizare. cu durata de 4 uni. la 
Facultatea de matematică Șl Infor
matică. recent Înființată In Univer
sitatea din Brașov. De asemenea, la 
1 octombrie își va deschide pentru 
prima dată porțile sl Institutul de 
marină din Constanța, undo vor fi 
pregătiți viitorii ofițeri de navigație 
5i ofițeri de electromecanică navală. 
In aceeași ordine de Idei se cuvlno 
amintit șl faptul cfL în vederea a- 
slgurăril unei pregătiri perfecționa
te In tnvățămlntul de sublnglnori, 
durata studiilor pentru toate secțiile 
șl specialitățile a fost prelungită de 
la 2 ani șl Jumătate In 3 ani — 
cursuri de zi ®1 de la 3 ani și jumă
tate la 4 ani — cursuri serale. Da 
altfel, aceste noutăți ale viitorului 
an universitar sini deja specificate 
In broșura Admiterea In Invfltămln-

ni consiliului popular mu
nicipal, In legătură 
punctul 3 din amintita de
cizie (aid se precizau obli-, 
gnțll ce-i cădeau în sarci
nă). ne-a declarat că nu se 
poate face nimic. (Era vor
ba de stabilirea condițiilor 
de angajare a unor tehni
cian! pentru întocmirea 
documentației de .construc
ții la sate). Abia dună ce 
la Intervenția noastră a 
fost lămurii de un vice
președinta ai consiliului 
popular, „n promis" că va 
căuta «fi respecte prevede
rea din decizie- Un fel do 
a zice, pentru că termenul 
era expirat de

O atitudine 
față de actele 
ale comitetului 
consiliului 
directorul 
comunale locale, 
drolu. Acesta nu a aplicat 
nici pe departe cele stabi
lite de decizia nr. 5bi din 
14 septembrie anul trecut 
(privind salubrizarea o- 
rașulul). Curățirea căilor 
publice, ridicarea gunoa
ielor menajere, mecani
zarea salubrizării. dezin
fectarea platformelor In 
cvartalele de locuințe nu 
sa fac nici acum in spiri
tul deciziei, d așa cum II 

condu eăto- 
setil de

mult.
.,personala" 

normativa 
executiv al 

popular are șl 
Întreprinderii 

Ion Vi

tul superior, recent apărută ri difu
za uL..

— „.Si cu aceaxta anticipați. 
de fapt, conținutul ultimei noas
tre intreMri : ce e nou In acest 
an in ristemul admUcrrii in fnvd- 
țămlntul superior 1

— Spre a nu perturba procesul de 
pregătire n cnndldaților. pentru se
siunea din iulie slnt păstrate ace
leași probe de concurs ca și In anii 
precedent!. Amintesc Insă că progra- 
mole analitice alo concursului ou 
fost elaborate pe baza actualelor ma
nuale. așa Incit absolvenți! de liceu 
din anii anteriori vor trebui să-șl 
Întregească volumul > de cunoștințe, 
eonsuhînd șl aceste manuale.

în privința condițiilor de înscrie
re. aici au fost Introduse dteva nou
tăți, în țhvățămlntUl tehnic șl a- 
gronomic se po‘ înscrie ' numai ab
solvenți ai liceelor do specialitate, al 
secțiilor reale șl al claselor specia
le de ■matematică, fizică, chimie și 
biologic de la liceele de cultură ge
nerală. La concursul de admitere or
ganizat în Invățăminlul superior u- 
nlveraltar, economic, pedagogic, me
dical, farmaceutic, artlrilc șl de e- 
ducațle fizică se not înscrie absol
venții tuturor liceelor. Absolvenții 

' secțiilor umane din liceele de cul
tură generală serii precedente anu
lui 1972. pot fi înscriși la concursul 
de admitere pentru Invățămîhtul su
perior tehnic șl agronomic numai 
dacă prezintă dovada că cel lîrziu 
,tn luna decembrie 1971 au început 
stagiul In producție în activități spe
cifice profilului specialității pe care 
doresc b-o urmeze. Candidați! pen
tru facultățile șl secțiile de filozo
fie. econoniîe politică șl Istorie vor 
prezenta la Înscriere șl recomanda
rea "organizallei de partid șl dc ti
neret din care au făcut parte. Toa
te aceste prevederi olnl menite să 
asigure selecția ca nd Ida ți lor !ntr-o 
mal strînsă legătură cu înclinațiile 
șl'cu naturaceunoștlnțelotodobîudlte <■ 
pe parcursul studiilor medii.

. >1 ț-ție al ’
Interviu consemnat de
MUmî IORDANESCU

pnOGHAMUL I

9,03 Deschiderea emisiunii V de 
dimineață a Telex.

9,03 Telcșcoală a Azotul șl prin
cipalii săi compuși (Chimie, 
nnli I—II liceu) a Analiza 
morfologică (Limba rorafln.fi) 
a Originea șl evoluția mami
ferelor (Biologie).

19,03 Cura de limba rusta. Lecția 
a S-a.

ia.39 Căminul.
11.15 Film serial : Patru tancfilșu 

Si un cline — VII (reluare)
13.15 TeleJurnaL î
1943—17,135 Curs do ilmba france

ză. Lecția a 7-a — reluare.
17,30 Deschiderea emisiunii da

după-amlază. Steaua polară.
, Cabinet do orientare școlară

șl profesională. Față tn fața 
cu profesia viitoare 7 Anche
tă fnlr-un liceu bucureșlean 
de Lucrețla Lustlg.

U,M întrebări șl răspunsuri a Pro
bleme teoretice ale făuririi 
sortctațll godalli» multilate
ral dezvoltate • Direcții nte 
dezvoltării României tn actua
lul dnclnal a Glnrllrea Hlo- 
zofltta șl sodal-polltlcă mar
xista In «sontemp'oraneltate 
a Poziția P.C.R. In proble
mele Internaționale actuale șl 
politica externă a României. 
ParUcljiă : cont, u.nlv. Tatu 
Ion, eonL unlv. M. Popescu, 
prof. dr. docent AL Tănase. 
Scrglu Colac, director tn Mi
nisterul .Afacerilor Externe. 
Prezintă : lector unlv. I. Pe- 
rianu.

1943 Inie,-prăji șl rolurile lor. Lu
dovic Splesa față tn fata cu 
eroii să! îndrăgii! : Rodolfo 
(Boema), Calai fTuracdot). 
Can!o (Palate). Emisiune de 
Florica Gheorghescu și Ma
rianii Banu : imaginea : Con
stantin Moțiu.

18,13 Publicitate.
1543 leui de seri : „Aventurile Iul 

Fellx-.-nolanul".
1043 TeleJurnaL
!3,<M Seară de teatru : „Cd din 

urmă" do Maxim Gorki. Pre
mieră TV. Adaptarea pentru 
televiziune șl regia : Radu’ 
Pendulescu. Distribuția : 
Clody Berlhota, George Con- 

, sianUn. Eliza Plopeanu, Va- 
slte Nltutescu, Dau Nuțu, Ca
talina Pintllle, Ștefan Radof. 
Ștefan Sloboda, Ecaterina Pa- 
raschivescu, Elena Dog, Ovl- 
dlu Tullu Moldoven, Aurora 
Soiropa. Asistent — 
George .Uimeai.

31.53 Vedete de muzicii 
Amalla Rodriguez. 
Brasse na.

3.15 Te-'eglob — Zair. .. .
filmat do Iile Clurescu,. Tl- 
berlu TomcsanF 51 Sergiu 
Stejar.

33.53 ,41 de oro".

PROGRAMUL H

55,00 TeJednemnteca pentru copil 
?! tineret : „Tinerețe fără bă- 
irlneje" — producție a ■ stu
dioului „București".

a,S3 Agenda.
31.15 Lum'.nEe rampei. Ari! șl sce

ne din oporele tn Interpreta
rea Soliștilor Teatrului mu- 
zlcnl din Constanta.

reale :

ușoare : 
Georges

Reportaj

r v

ț 
I

■d .>■ :'s S li; ■: .'4'7'-'"--I
a Penu-a ci se Iubesc s PATIUA
— io; ta.30; ie; iB.so; si. modern
— 0; 11.13; 13,30; 19; 18,13; ajo.
a Pădurea pierduta ; CENTRAI.
— 9,«; 13.W: 13,13; 1B; 30.43, ME
LODIA - 9; 11.10; 13,SS: ÎS; IMJ; 
S3,13.
Î Steaua Sudului t BUCUREȘTI -

43: 11: IXM; 1®; la.S’j; Sl, FERO
VIAR — 0; 11,13; 13J3: 13,15; 10,15; 
H.M. EXCELSIOR - 0; 11,15; 1340: 
IS; 1S,W; S0.S3, GLORIA - S; 11.13; 
13.îî; lflî lffi.lS: M.W, TOMIS - 8: 
1.1,15; 13,30; 15.43; 18, ÎS; 1949.
A Torentul do fler : FESTIV AI. — 
0; 11.13; 13.M: 19: 18,30; 11.
• Adio, domnule jChips i SCALA
— 0,35; 13) 104'3; ». CAPITOL - 
943: 13,13: 1543: M.
< Puterea sl Adevârul a BOCEGI 
- 18; 10.S3, MIORIȚA — 9: ISJOt 
15: 19,30.
a IneJdeutal s LUCEAFĂRUL - 
t; 11,13: 13,39; IC; 15.J0; S3,«, FA
VORIT - 0.13: 11.30; 13.13; 13; KMS; 
3S40.
S Afonei l-am condamnai pe toți 

moarte t VIITORUL — 18; 18:
113.

de munefi 
executive 
tățenilor _ ___ __
localităților fl ®ă înforme- 

" ze consiliul popular munici
pal nu o-au conformat de- 
dt parțial, mal mult de 
ochii lumii, acestei preve
deri.

Eram tentat! &fi credem 
că asemenea

deciziile comitetului execu
tiv al consiliului popular 
municipal nu numai că nu 
se aplică, dar nici nu slot 
de găsit, neexlstind' o evi
dență strictă, o urmărire a 
lor; există tendința — a 
rezultai din controlul efec
tuat atunci — ca unii con
ducători de unități r.'i nu 
Informeze organul care a

i

/

*

ne-! -
5243 Emlstuee dâ dlverilsnient. -

o Curajojll : FERENTARI — 13,19; 
17,15: S3.
a Saceo șl VnnzclU i FLOREASOA
— 1349: t«: M.®J,
a Nu-ml place ziua dc luni i 
VOLGA - 6; tl.15; 13,20; 13.13; 18;
20.13.
• Micul scSJdător : ORIVTTA — 
8; 11.15; 19,30; ta; 1E.15; 29.JS), AU
RORA — 0; 11,15; 1845; 15.43; 18:
25.13. FLAMURA - 0: 11.15; 1345: 
16, 18,15: 5341
a Program de filme pentru copil i 
DOINA — 10.
• Love story s POPULAR — 10; 
1343; 18! 53.13, DOINA — 1143; 
13,15; 18; 18.15; 5349, DRUMUL 
SAIUI - 10.39: 1548; 17,e: 10.
a Atentatul — 18: 13; 14,13, Vira ’ 
villa ! — 1C43, Mllnss vn fl prea 
Urata — 18,13; II : CINEMATECA 
(sala Union).
A Olexta : INFRATUtEA INTRE 
POROARE - 1540: 17,45: 39.
A Locotenentul Bulllll • VICTO
RIA — 8,43; 11: 13.15; 13.13; 18.15;
50.13.
A Neînfricatul Gyula vara șl Iar
na 1 LIRA — 15,M; 17,43: K.
a Secretul de la Sania Viuoria t '
LUMINA — 9,30— 2'1 In continuare.
A Livada din stepă : CRINGA.$1
- 18; 18: 21
• Osceola ; GIULE$TI — 15,13; 
17,15; 55,15, ARTA - 15,38); ta; 
M.16.
A Waterloo t MOȘILOR — 15,30: 10.

zllle. Slnt Învăța ț! să nu precis 
dea socoteală nimănui L..“ făcut

Dar do ce sini Invățnțl felul i 
ș: de către cine T Ex
plicația trebuie căutată. 
In primul rintl, In modul 
cum controlează îndeplini
rea deciziilor vicepreșe
dinții consiliului popular, 
cum respectă el înșiși spi
ritul actelor normative

La 20 martie g-au Împlinit 123 de 
ani de la nașterea Iul Gavriil Musi
cescu. unul dintre marii înaintași ai 
muzicii românești. Prețuind după 
cum se cuvine valoroasa activitate 
creatoare a celor ce In trecut nu pus 
temelia pe care se înalță cultura 
noastră muzicală contemporană, 
această aniversare ne oferă un prl-' 
loj binevenit de .a reactualiza me
ritele eminentului om de artă care 
a fost Gavrlll Musicescu.

Genul muzicii corale are o veche 
tradiție in țara noastră începutu
rile sale le găsim cu aproape 150 de 
ani In urmi fiind cultivat cu «jucces 
de către primii noștri compozitori de 
pofesle : Alexandru Flechtenmacher 
șl loan Andrei Wnchmann. Compozi
țiile lor corala, mai alea cale patri
otice, s-au bucurat 
larllatc și nu eon-’ 
tribali la timpul 
tor nu numai Ia 
formarea gustului 
muzical al mase
lor. dar si la edu
cația lor cetățe
nească.

într-o vreme 
clnd autentică 
muzică țărăneas
că era încă area 
puțin cunoscută

de o mare popu-

bine decât pe vremea apariției lor. 
Unii compozitori retrograzi au văzut 
In fapta Iul Musicescu un grav pă
cat. In coloanele revistei „Arta", 
care Intre anii USE)-—18®B apărea la 
Iași, s-a Iscat o polemică ascuțită In
tro compozitorul Skeielti și Musi
cescu. Bkelelti l-a acuzat pe Musi
cescu că nu slăplnește arta armoni
zării și că in calitate de profesor de 
armonie al Conservatorului duce ti
neretul studios pe căi greșite. Pole
mica a atlrnlt o maro vllvă. Ames- 
tecîndu-se Ministerul Instrucțiunii 
Publice. Musicescu era cit po aci 
să-și piardă postul de profesor.

Avînd azi perspectiva istorică ne
cesară, știm că Musicescu, prin pre
lucrarea atlt de măiestrită a melodii
lor populare, nu a Înlesnit numai e- 
lovUor săi — Ion Vtdu și Tlmotel Po- 

povld — să reali
zeze. la un înalt 
nive! artistic, 
compoziții șl Dre- 
lufsări de melo
dii populare, dar 
a pregătit drumul 
șl altor compozi
tori de scamă ca 
Teodor Teodores- 
cu, Dumitru Kl- 

rlac. Ghcorghe Cucu.
Melodiile prelucrate de Musicescu 

au constituit baza rcpertoriuiul co
rului său cu ocazia turneelor între
prinse tn orașele mal mari ale țării 
șl cu un deosebit de mare răsunat 
șl In orașele din Transilvania. 
După afirmațiile unor martori ocu
lari de pe vremea aceea, turneul lui 
Muaiceșeu a contribuit foarte mult 
la Întărirea conștiinței naționale a 
populației românești din Transilva
nia șl la recunoașterea înaltului nivel 
ol culturii corale românești.

Om de largă cultură. Muilcescu nu 
șl-a mărginit activitatea numai 
la aceea de dirijor șl compozi
tor : poaedlnd șl darul oratoriei, 
marele înaintaș al muzicii românești 
a propagat In nenumărate confe
rințe Ideea făuririi unei culturi mu
zicale cu caracter național, hazate 
pe creația muzicală a poporului. 
Dc același glnd a fost însuflețit șl 
In vasta aa activitate llterar-muzl- 
cală tn calitate de colaborator al 
mai multor reviste și ziare ale 
timpului. Articolele apărute In re
vistele „Arhiva" șl „Arta’ din Iași. 
„Lyra” din București, In 
„Epoca", „Lupta" ele. sini remar
cabile, atît In ceea ce privește cla
ritatea șl logica expunerii, cit șl in 
justețea concepției despre Impor
tanța rolului clnteculul popular in 
dezvoltarea unei culturi muzicale 
profesionale;.

Meritele excepționale ale lui 
Musicescu1 se văd abia azi In toata 
nmploarea șl strălucirea lor ; crea
ția sa este o piatră de granit la 
temelia muzicii românești. Prelu
crările sale dc muzică populară bu 
rămas modele cu totul valabile și 
pentru compozitorii zilelor noastre. 
Ideile «ale despre Importanța rnuzl- 
.cil- populare în făurirea unei arte 
muzicale profesionale ’ au și asiăil1 

■ o deplină actualitate.

La 125 de ani 
de la nașterea lui 
Gavriil Musicescu

puțin cunoscută șl clnd Înainta
șii noștri se Inspirau din sursa 
care le era moi auroape. anu
me din folclorul citadin, născut 
la periferia orașelor. Gavriil Mu
sicescu a fost printre cel dlnUl 
care, dindu-și seama de marca va
loare artistică a clntecetor șl dansuri
lor născute In lumea satelor. Impre
sionat de varietatea șl originalitatea 
lor, a armonizat și prelucrat melodii 
populare țărănești, unele pentru cor, 
altele pentru plan. Simpatia Iul Mu- 
elcescu față de țărănimea nou.t(ră șl 
prețuirea creației artisllec a acesteia 
se desprind din prefața la prima e- 
dițle n celor 12 melodii naționale, 
op. 31, pentru cor mixt șl plan (HKK). 
Iată ce spune el. Intre nițele, in a- 
eenștă prefață : „De frumusețea, bo
găția fi puterea magică ce exercită 
clnfecele poporului nu m-am îndoit 
niciodată. Duioasele noastre melodii 
descriu cu culori vii blindețea și bu
nătatea caracterului poporului ro
mân. $1 dacă țăranul român mal uită 
din necazurltț ce îndură In luptele 
vieții fi suportă cu bărbăție nevoile 
ce-l apasă apoi aceasta se datorește 
!n cea mai mare parte Influenței du
ioaselor sale melodii care-l mlnolia 
in zilele grele și-l veselesc tn cale 
bune. Cred dară că a sosit timpul tă 
cscultâm fi să învățăm fi melodiile 
românești, pe llngâ cele străine”.

■Morale talent muzical al lui Musi
cescu. intuiția sa desăvlrșită se ma
nifestă pe deplin prin Ingeniozitatea 
Inveșmlntăril, prin interpretarea ar- 
mpnlcă justă a acestor melodii, la o 
dată clnd uiți compozitori considerau 
orice abatere de la regulile armonice 
scolastice ca un mare părsil săvlrșit 
Împotriva muzicii. Ceea ce Musi
cescu aduce nou în armonizarea me
lodiilor populare țărănești este res
pectarea structurii lor sonore prop-11; 
el nu siieșle aceste melodii să îm
brace haina străină a unei armonizări 

' occidentale, "greședlă săvlrșllă lri‘a-• 
cel timp de l’leiro Mezetti, Skeielti, 
ca șl tte alți ce.-niwr.ltori. . 1

Caracterul inovator al realizării. Iul 
Musicescu se poate aprecia azi mal 

,'i ■

a Răzbelul «ubieran ■ MUNCA — 
19: 19 : ia.
o Mirii anului II : BUZEȘTI — 
13.33; 10: K43. LAROMET — 15.M: 
1745; 10.M.
e Poveslo <la dragoste : FLVCA- 
IlA — 1543: 18; 55.15.
a Farmecul (Inuiurllor sălbatice 1 
0—)B,M In continuare; Program de 
Rime documentare — 25.15 : TIM
PURI NOL
• Cromwell ; PACEA — ÎS: 1». 
a Douăsprezece scaune t UNIREA
- 13.3»; 10.
o AveniuH tn Ontario t COSMOS
- 1549; 18; 55.13.
a D.D. la monte
TAN - 1345; 17. .
- 15.39: T8: M.15.
o Amrsdt I PROGRESUL — 10: 
11; ta.

ziarele

• Opera 
1945.
• Teatrul de opereta : Vint ae li
bertate — 1043.
o Teatrul „Lucia Slurtiza Bulan- 
drâ* (sala din bd. Schitu M6gu- 
reanu) : O ecrlsoare pierduta — 
55; (raia din air. Alex. Sablai : 
Vicarul — 19,M.
• Teatral Mic : Halul absolvenți
lor — 1045.
a Teatrul „C. L Nottara" (sala 
Magheru) : BonA seara, domnule 
Wllde — 1943.
a Teatrul GluleșU : Comedie ca 
olteni — 19,39.'
e Teatrul „Ion Creangă" : Snoave 
cu mâșii — 18.,

• a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
. Gir. Academiei) : Cartea cu Apo- 

lodor — 17.
a Teatrul evreiesc de stat : Rara- 
țenm T3 - 19,S3.
a Teatrul de revista „Fantasio" 
din Constanța fin sala Ansamblu
lui artistic „Rapsodia Română) : 
Ilodoronc-Famasio — 16,39.
a Teatrul do revista șl comedie 
„Ion VasilMcu" : Intr-un ceas 
tun ! — 1945, (la Sala Palatului) : 
Vine, vine... Olimpiada — I0.39. 
a Teatrul satlric-muxlcal „C. Tfi- 
nase” (sala Savoy) : Blmbirlcă — 
1045. (sala din Calea Victoriei nr. 
171) : Groapa — 10,33.
a Circul ..Globus" : Planetele rid 
enb cupolă — 1043.

v
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Cine face 
inventarul ?

Pe strada Coslache Neari nr. 1 
din Vaslui există un depozit al 
O.C.L. produse industriale. Se 
află aici toi felul da mărfuri, 
Inccplnd cu sticla de lampă fi 
terminlnd cu crallța de bucătă
rie. Intr-un cuvint, o mie șl una
de produse, care mai de caro 
mal folositoare. Mai cu seamă 
cd multe dintre ele nu se gă
sesc nici chiar In magazine I 
Întregul „bazar- este „expus’
sub cerul liber. înconjurat doa* 
de un gard părtJginii li lără nici 
o pard. Ara stlnd lucrurile, acum 
nu se jitie nici ce mărfuri sini 
acolo, nici cite mai slnt bune 
de tdnzare și cite da aruncat. 
Drept pentru care se impune ur
gent un inuentar. Nu de alta, 
dar Ghcorghe Iftemie, șeful de
pozitului, este nerăbdător id 
afle ce are In gestiune. Clne-i 
satisface această curiozitate ?

Crimă
în tmfpul 
spectacolului

începuse fllmuL Toți ' cri 
prezențl în raia căminului cul
tural din comuna Tufe®Li (Brăi
la) erau numai ochi șl urechi 
la cele ce se petreceau pe ecran. 
Doi spectatori aflați pe riadul 
din față, Gheorghe Popirlnn, In 
virată de 19 nul, și prietenul său 
Petre Dancea, nmbll In stare de 
ebrietate. II deranjau insă os 
căi din Jur. Așa după cum era 
firesc, au fost rugați să nu con
turbe buna desfășurare a spec
tacolului. Dar. Gheorghe Popir
ăm parcă nlila aștepta. Conside- 
rlndu-se „jignit", a scos cuți
tul șl a tăbărll pe doi tineri din 
spatele său. Clnd s-n aprins lu
mina, Micu Cenușă șl Marin 
Flutura®, ambii in virală de 22 
de ani, zăceau plini de singe Ia 
podea. Primul, fiind lovit în 
Inimă, a decedat ; al doilea a 
fost snlvnt Ia spital. Acum, 
Gh. P. I.țl așteaplă pedeapsa 
prevăzută de lege.

După șapte
iepuri.

-lUțpXȘtir'of
Cine fuge după doi iepuri 

spune un cunoscut , proverb 
— nu prinde nici'unul. Fire in- 
treprtnrătoarc, Tudor Miha- 
lăche. din ccmuna Mereni (Te- , 
leorman). a fugit insă, după 
șapte și... i-a prins pe loji I 
Ce-i drept, nu singur, ci cu aju
torul unul dine anume drant 
pentru descoperirea ți urmări
rea urechiaților. Dar clnd sA 
spună hop, i-au sărit in cale 

"organele de control. Prins cu 
iepurii în sac, braconierul s-a 
convins cd. plnâ Ic urmă. a aler
gat totuși degeaba. Totodată, 
i 3-a oferit prilejul id afle că ............................. - - - fagrtfl
got totuși degeaba. T 
i s-a oferit prilejul să 
iepurii ulnaji astfel tini 
scumpi.

precise în acest sena, nu a 
făcut ceea ce trebuia. Prin 

cum „respectă* el în
suși decizia încurajează în
călcarea spiritului și literei 
el.

O altă cauză care deter
mină helndeplihlroa pre
vederilor din decizii con- 
«Ui in faptul că serviciul 
de administrație locală de

AUTORITATEA DECIZIEI
1* |

depinde de elaborarea riguroasă, stabilirea 
modalităților de aplicare, de urmărirea 

îndeplinirii în termenele stabilite

DE CE NU SE RESPECTĂ ACESTE CRITERII LA PRIMĂRIA DIN PLOIEȘTI ?

bina Informați. Căutînd In 
evidențele existente în bi
roul ser
cu chiu cu vai am găsit o 
Informare „proarpătă”. din 
1970. către comitetul exe
cutiv. Dar șl aceasta era 
un fel de referat-lecție cu 
feneralilfiW șl aprecieri

in birou. în Recunoștință 
de cauză. Nici pe departe 
nu semăna cu un oct de 
Informare precisă, la obi
ect. Dacă din 1970 comi
tetul executiv nu a mal 
aflat de soarta deciziilor 
date (ac susține că ar mai 
exista un referat, dar nu a 
fost chip să dăm dc el), 
este de așteptat — cum s-a 
șl Intîmplat de altfel — ca- 
el să elaboreze pentru ace
leași chestiuni alte noi 
nete normative, care au un 
conținut aproape identic. 
Ce denotă această situa
ție 7 Pe de o parte faptul 
că membrii comitetului 
executiv nu participă cu 
întreaga răspundere la e- 
laborarea și fundamenta
rea deciziilor. Iar pe de 

i a- 
cuvenltă 

îndeplinire a

taie capul pe 
rul I..C.P. fi pe 
servicii de aid.

Adăugăm la acest tablou 
șl modul cum înțeleg ®ft res
pecte prevederile unor de
cizii primarii din comune
le subordonate. Deși prin 
decizia nr. 515 din 1971 pri
marii din Blcjol sl Bucov 
aveau datoria să la mă
suri pentru îmbunătăți
rea stilului si metodelor

nesocotire a deciziilor sin! emla decizia. In legătură 
niște accidente sau că au
toarea deciziilor — primă
ria municipiului Ploiești 
— nu este In cunoștință 
de cauză asupra faptelor. 
Nc-am înșelat Insă. într-o 
Informare din 1070 a ser
viciului administrației lo
cale se arată, negru pe alb. 
că, la unele instituții șl În
treprinderi In cj.ibo-.xUna,

cu aplicarea In viață a pre
vederilor el Tovarășul Vic
tor Hoinar, jefui serviciu
lui de administrație locală, 
ne-a1 spus In completare : 
„Directorul de la. I.L.L., 
dar nu numai el, se supără 
atunci clnd II Întrebăm — 
In rad rol obligațiilor ce ne 
revin — cum aplică decl-

emlM. Or, ce se oomlală 
în realitate? Vicepre
ședintele Ion Trocaru. do 
pildă prin ari. 2.aJ deci
ziei 830 (am mențlonal-o 
la început), era Insărdnnt 
direct de către comitetul 
executiv să controleze în
deplinirea sarcinilor în
scrise In acest act norma
tiv. Dar tocmai vicepreșe
dintele, care avea obligații

stat nu-șl face datoria. Sa- 
larlațll de alei au obliga
ția sâ Informeze periodic 
comitelui executiv (tri
mestrial. cel puțin) de fe
lul cum se aplică deciziile 
și hotărlrlle. Pentru a face 
acest lucru el trebuie Insă 
să cerceteze alțuâtia pe 
teren, să cunoască realita- , ,
ten. să efectueze controa- nu prevăzuta 
le, să fle Intr-un cuvint

informare etc. Asemenea 
.... _______ decizii care nu au nimic
ifulul de serviciu. din precizia actului nor

mativ creează desigur, ce
lor co trebuie să se con
formeze prevederilor lor 
destule căi de a se strecu
ra, do a găsi motivări de 
neapllcare. O bună deci
zie este aceea care se ex
primă In termeni clari ?i 
preciși, care stabilește, fn 
același termeni. răspun
derile celui caro o emile 
dar șl ale celui căruia 1 se 
adresează Or, după cit 
6« poate vedea, la Ploiești 
comitetul executiv nu a 
fost deloc exigent nici eu 
modul de a-și elabora de
ciziile. nici cu organele In 
subordine care aveau dato
ria să vegheze asupra a- 
pilcăril lor. să-1 Informeze 
pentru a lua In timp măsu
rile necesare.

„Aceste’ carențe tn ela
borare șl ■ urmărire, dar 
mal ales toleranța noas
tră, nș zice, au determinat 
— trebuie să recunoaștem 
deschis — o interpretare 
șl, mai alea, o aplicare a 
deciziilor comitetului exe
cutiv după bunul plac al 
fiecăruia — aprecia .tova
rășul Ghcorghe Alecu, 
primul secretar al comî- 
telului municipal de par
tid. primarul Plo'eștiuluL 
Vom încerca, Invlnglnd re
zistența comodității, o for
malismului. In muncă, a 
Indisciplinei, să nunem or
dine In acest sector al co
mitetului executiv, de o 

.deosebită iînnortanjă pen
tru activitatea noastră de 
ordin generai".

Constantin CAPRARU
coreipondenlul LSdnteii

Reacție 
în lanț

load Coca din Boița 
zăbovea de mal multe__  _
bufetul din ral. Afllnd acest lu
cru, mama ra a venit să-1 la 
acasă Era, desigur, cel mal bun 
lucru pe care I.C. putea să-1 
facă Intr-o asemenea împreju
rare. Dar deși sfatul era atlt 
do firesc, el l-a Intlmplnat cu o 
reacție mal mult dccit surprin
zătoare. Pentru că. nici una, 
nici două, a început să-și lo
vească. proprln-l mamă Reacția 
jusîițiel a fost și ea promptă. 
Tribunalul județean Sibiu l-a 
condamnat la un nn șl 7 luni 
Închisoare. Și tot atlt a primit șl 
prietenul său de pahar, Con
stantin Berar, din Prundul Blr- 
găulul (Bklrița-Nâsăud). care, 
sărind In „apărarea" Iul I.C., a 
lovit un cetățean pentru că îș.i 
exprimase dezaprobarea sa față 
do o asemenea faptă

(Sibiu) 
ore Is

anchetator

din zilele trecute, 
miliție Nlcolao 

—— -1 serviciului 
circulației de la I.M.M.B., l-a 
surprins pe llnAruI Iile Cornă- 
țeanu, salariat la cooperativa 
„Metalocnsnlca*. pDmbîndu-se 
cu o motoretă pe o alee din 
parcul HertHtrfiu. fără a poseda

nită parte aceștia nu 
cordă

■ modulul 
lor.

Decizia Bl« 
nftoară. care 
activitatea 
comunale Ploleșt.. 
mai degrabă un Îndrumă
tor in care abundă formu
lele echivoce, cum ar ti : 
„în termenul cel mal 
mirt". ,^e va urmări în
deaproape". „să se Inter
vină di mai operativ", „sa 
vor lua toate măsurile" 
ș.o.m.d. ' Mal menționăm 
că unele dintre decizii nu 

---- i nici măcar 
termene de realizare, de

rație scrisd. în toc sâ -depună 
Insă actele respective la forma
țiunea de circulație. N.C. i-a 
făcut HnArulul ufiaț in culpă o 
vizltâ acasă și... l-a prelins 3®0 
lei pentru a distruge udele de 
constatare ! S-au înțeles ca 
„plata" să se tacă la podul J3a- 
sarab. Acolo Insă au apărut șl 
reprezentanții legii. El au con
statat că banii, dinainte Inse- 
rlațJ, ajunseseră in... căptușeala 
chlpîulu! pe care fostul mili- 

ucum In așteptarea snne- 
I prevăzute do lege, nu-l 
purta niciodată I

Rubricd redadotfl de 
Dumitru TÎBCOB 
Gheorgho POPESCU 
»i corespondonlii „Scîntoîi"

rorafln.fi
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Plecarea delegației
1

p

Culturii și Educației Socialiste

semicentenarului U. T. C.

Consfătuire de lucru la Consiliul

Partidului Comunist Peruan VI
Luni după-amtază. delegația Parti

dului Comunist Peruan, formată din 
tovarăjll Râul Acosta Sataa, secretar 
general adjunct al P. C. Peruan șl 
Mark} Ugarte Hurtado, membru al 
Comisiei Politice șl al Secretariatului j 
C.C.' al P. C. Peruan, care, la Invita
ția C.C. al P.C.R. a făcut o vizita In 
țara noastră, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopenl. 
oaspeții Bu fosi salutați de tovarășii 
Paul Nlculescu-Mlzll. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent'secretar nl CC. ni P.C.R.. 
Miron Conrtanllnescu, membru su
pleant nl Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C R., Ghlzeln Vans, membru nl 
CC al P.CIL, de activiști de partid.

La Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste a avut loc, luni, o" consfă
tuire de lucru cu președinții și vice
președinții comitetelor Județene 'de 
cultura șl educație socialista. Au par- 
Hdpat, de asemenea, membri ai Con
siliului Culturii șl Educației Socialis
te, conducători ol unor Instituții cul- 
taral-artlsUce, reprezentanți ai uniu
nilor sindicale din Instituțiile de In- 
vățămlnt și cultură, activiști culturali.

Consfătuirea a dezbătut pe larg o 
serie de problemo privind activitatea 
șl funcționarea comitetelor Județene 
da cultură șl educație socialistă.
■Partl’dpanțll la dezbateri au făcut 

unele observații asupra muncii de 
plnă ncum, precum șl numeroase pro- 
punorl pentru îmbunătățirea activită
ții acestor organisme, pentru aduce-

....... .. .....B 
rea la Îndeplinire a sarcinilor mari 
ce le-au fost încredințate — de lăr
gire a orizontului de cultură al oa
menilor muncii de la orașe și sate, de 
însușire de către cel-ce muncesc n 
marilor valori ale culturii universale. 
Ei fi-au angajau totodată, să acționeze1 
consecvent pentru întărirea spiritului 
militant, revoluționar. In întreaga 
muncă cullural-artlsllcli pe rare o 
desfășoară, oentru transpunerea In 
viață a programului amplu de măsuri 
adoptat de Plenara C.C. al P.C.IL 
din 3—5 noiembrie 1071.

în încheierea consfătuirii a vorbit 
tovarășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. președintele Consiliu-. 
Iul Culturii șl ,Educației Socialiste.

ft

Cu prilejul aniversării

în aula Institutului Politehnic din 
București a avut loc, lirnl după- 
amtază. o adunare festivă consacrată 
semicentenarului Uniunii Tineretu
lui Comunist.

La adunare nu luat cuvlntul tova
rășii Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al” C.C. nl P.C.1L. 
prim-s-ecrelnr al Comitetului muni
cipal București al P.C.R.. șl Marțian 
Dan, prim-sewotar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretu
lui care au evocat momente semni
ficative din luata organizație! revo
luționar a tineretului, desf&nimță 
sub conducerea partidului, contribu
ția tinerelului 1a realizarea mărețe
lor obiective ale construcției .socia
lismului In tara noastră.

Tralnp Aurite, președintele Uniu
nii Asociațiilor Studențești dîn ca
drul Institutului Politehnic, studen
tul Octavian Grămadă, precum șl. 
Guță Crăciun, secretar al comitetu
lui de partid din Institut, nu expri
mat in cuvlntul tor. holflrirea stu
denților de a duce inn! densele tra
dițiile rovoluțlonaje de luptă ale ti
nerelului. de n contribui ta înfăptui
rea neabătută a oolitlcU D^tJduluL

Tovarășul Marțian Dan a laminat 
Drapelul jubiliar nl C.C. al U.T.C. 
șl Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C. Uniunii Asociațiilor Studen
țești din Institutul Politehnic. Au 
fost Inmlnate. de asemenea, diplome 
da onoare ale C.C. ol U.T.C. unor

organizații ale asociațiilor studen
țești precum și diplome de onoare 
șl Insigne jubiliare activiștilor orga
nizației studenților din această Insti
tuție de Invățămlnt S-a dat apoi 
citire rflșpunsului ta chemarea adre- 
sală de activul -Asociației Studențești 
din Universitatea București.

într-o atmosferă JnsuflețltA parti- 
clpanții la adunare au adre.5at o tele
grama Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu, In care Isi ex
primă hotărîrea ca prin munca șl 
lupta tor. sub conducerea partidului 
să ducă mal departe tradițiile revo
luționare ale uicctștl'oc.

★
în aceeași zi. Dumitru Gheorghl- 

șan, prlm-secrelar al Comitetului 
municlpnl-Bucureștj nl U.T.C. a tn- 
mlnat Drapelul jubiliar șl Diploma 
de onoare ale C.C. al U.T.C. organi
zației U.T.C. de la Gropul școlar al 
Ministerului Industriei Ușoare, lor 
unor elevi, evidențiat! In pregătirea 
profesională șl activitatea obștească, 
insigna . jubiliara. _ . „

Adunări asemănătoare, In cadrul 
■cărora eu fost conferit® Drapelul ju
biliar și Diploma de onoare nle C.C. 
nl U.T.C. unor organizații de tineret 
din întreprinderi, șantiere, unități 
militare, comune. școlL au avut loc 
șl tn oile localități din țară.

Luni dimineața, a plecat la Berlin 
delegația Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv ol 
C.C ol P.C.R.. președintele Marii 
Adunări Naționale, care, ta Invitația 
Prezidiului Camerei Popjilâre a Re
publicii' Democrate Germane, va face 
o vizită oficială in această țară.

Din delegație tac parte acad. Con
stantin Dlnculexcu. președintele Co
misiei permanente a M.A.N. pentru 
Invățămlnt. știință și cultură, mem
bru nl Biroului Executiv nl Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, Mlhai Nlcolae. membru al 
C.C. ai P.C.R.. prlm-secrctar al Co
mitetului Județean Brăila al P.CIL, 
președintele consiliului popular ju
dețean. membru al Comisiei perma
nente pentru consiliile populare șl 
administrația de stat, Eduard EJsen- 
burger. membru al C.C. al P.CIL, 
membru ol Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germană, redac- 
tor-șef nl revistei „Ruridschau Kar- 
nnten“ din Brașov, prof. dr. Ioan 
Pop D. Popa, membrii al Comisiei 
permanente pentru sănătate, muncă 
șl asigurări sociale, prorectorul In
stitutului 
Tg. Mureș, 
a Comisiei 
financiare, 
sindicatului 
„Dacia" din București. Marin 
gini; președintele Uniunii Județene 
cooaerativetor agricole de product!

nlel ta Berlin, Nlcoîae Ghenea, 
membri ai ambasadei române,

Adrealml oaspeților români un bun 
venit cordial pa pflmlnUil R.D. Ger
mane. Gerald Got'.ing a subliniat că 
vizită delegației M.A.N. a Republicii 
Socialiste România va constitui un 
bun prilej pentru continuarea schim
bului de experiență Intre cele două 
organe ale puterii de stat. „în această 
vizită, o spus el, vedem adlnclrea ro
tațiilor de prietenie dintre parlamen
tele și popoarele noastre”. în cuvln- 
lul de răspuns, tovarflșul Ștefan Vol- 
lec a exprimat mulțumiri pentru cal
da primire făcută delegației .române, 
pentru posibilitatea de a lua cunoș
tință nemijlocit de activitatea Carnea 
re! i’ojyjtare, de realizările obținute 
de poporul Republicii Democrate 
Germane pe calea construirii «ocietft- 
țli ror.-tall.rte dezvoltate, trasată d® 
CongremiJ al Vlll-lea al P.S.U.G. 
„Sintem convinși, a apus el. că vizita 
noastră va contribui ta dezvoltarea 
relațiilor dintre țările, popoarele șl 
parlamentele noastre, In Interesul re
ciproc, ol cauzei socialismului șl păcii 
în lume*.

medlco-farmaeeutlc din 
Marta Dlaconu. membră 
permanente economi co
președinta Comitetului 
întreprinderii textile .

‘ ' Ar- .

i cooperativelor agricole de producție 
— Ilfov, membru al Comisiei perma
nente pentru agricultură și silvicul
tură. j

f-s plecare, pe aeroportul Otopenl,
■ delegația a fost salutată de Maria 

Groza, file Murgulescu ri Gheorphe 
Necuta. vicepreședinți al M.A.N., 
Constantin Stfltescu. secretarul Consi
liului de Stat. NIcotae Ecobescu. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Dumitru Balnlta. Dumitru Colia, 
Alexandru Sencovlcl. Gheorghe Vasî- 
llchi, Aurel Vljoll. președinți de co
misii nermanente ale .M.A.N.. depu
tat!. alte persoane oficiale.

Au fost prezenți dr. Hara Voss, 
ambasadorul R.D. Germane ta Bucu
rești. șl membri al ambasadei.

, *
BERLIN M - Trimisul speria] 

gerpros Verile Crlșu transmite : 
aeroportul Schăneteld, împodobit

ir
Delegația ‘Marii Adunări Naționa

le a avut o InHlnlre cu tovarășul 
Gerald GOiting. la sediul Camerei 
Populare. La convorbirea caldă, 
prietenească, care a avut loc cu a- 
cest prilej, au participat Oskar Fi
scher. Helnz Eichler. Margarete M(U- 

alte
echer. Helnz 
tar. Karl-Helnz Schulmelsler. 
persoane oficiale. Au fost de față, 
de asemenea, ambasadorul roman tn 
Berlin. Nlcolae Ghenen. -membri ol 
ambasadei române.

Cu acest prilej s-a făcut o Infor
mare reciproca despre, munca șl 
realizările celor două popoare In c- 
dtflcnrea socialismului, despre activi
tatea pe linie parlamentarii. A fost 
subliniată contribuita pe care o n- 
duc contactele dintre parlamentarii 
celor două țări 1a întărirea bunelor 
legă tur! dintre M.A.N. și Came-a 
Populară, a prieteniei dintre cele 
două popoare. A fost relevat, tot
odată, rolul important ce revine 
parlamentarilor In promovarea, in 
continuare, a climatului de destin
dere pe continentul european.

La 20 marile’șl-a deschis lucrările. 
In sala congreselor din Kremlin, cel 
de-aJ 15-lea Congres al sindicalelor 
sovietice. Congresul vn dezbate acti
vitatea sindicală deafăurală In ulti
mii palm ani. va stabili sarcinile 
organizației in actuala etapă a con
strucției comuniste, va alege orga
nele conducătoare ale sindicatelor. La 
congres participă 4 839 de delegați 
aleși de organizațiile sindicale dîn în
treaga Uniune Sovietică. In sală slnt 
prezenți. de asemenea, 137 de delega
ții sindicale sosite din 103 țări de pa 
toate continentele, precum șl repre
zentanți ol unor organizații interna
ționale. Din țara noastră, la lucrările 
congresului .participă o delegație a 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
Romflnta condusă de Vîrgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, ol 
Prezidiului Permanent al C. C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G-S.R. Conducătorul delega
ției române. împreună cu conducăto
rii celorlalte delegații au luat loc in 
prezidiul congresului.

DeSchlzlnd lucrările congresului. 
Aleksandr Șelepln, președintele Con
siliului Central nl sindicalelor so
vietice.' n salutat deleguțiUe străina 
prezente. După constituirea < orga
nelor de conducere ale congresului 
s-a trecut la ordinea de zi.

După deschiderea Juisărilor. a luat 
cuvlntul tovarășul Leonid Brejnev,. 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.

*
tn cuvlntul său, Leonid Brejnev, 

secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
a relevat Importanța arestul eveni
ment In viața Uniunii Sovietice, de
terminată de rolul major ol sindica
telor — ce reunesc 93 de milioane do

dul lor. recunosc realitățile ce s-au 
creat in partea socialistă a Europei, 
in speță Interesele țărilor membre hle 
C.A.E.R. Sintem pentru egalitatea " In 
drepturi Ih relațiile economice ș: ne 
pronunțăm împotriva discriminărilor, 
a declarat Leonid Brejnev.

Reaftrmlnd că Uniunea Sovietică se 
situează pe deplin de partea popoare
lor Indochlnel și că Iși va Îndeplini 
pinii ta capăt îndatorirea sa Internn- 
țlonaUslă de a le ajuta, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S. a arătat cfl 
U.R.SS. condamnă ferm bombarda
mentele aviației americane deasupra 
teritoriului R.D. Vietnam și cere în
cetarea tor. Sprijinim fflrfi rezerve 
propunerile Juste ale R.D.V. șl alo 
Republicii Vietnamului de Sud si ce
rem retragerea inlervențlonlslilor din 
Indochina, cerem ca popoarele acestei 
regiuni a lumii să devină Indepen
denta, să albă posibilitatea de a-șl 
decide singure soarta, fără nici uri 
amestec sl nici o presiune din a- 
farfl.

Vorbitorul a exprimat apoi îngri
jorarea In legătură cu Incordaren s!-> 
fttațlei din Orientul Apropiat care se 
datorează refuzului obstinat al israe
lului de a se retrage de pe teritoriile 
arabe ocupate. Țările arabe, a spus el.

CORESPO/VDEWTA 
D7N MOSCOVA 

DE IA Sil.VIU POD/NA

(Agerpres)

FOTBAL azi și mime
MECIURILE RETUR DIN CUPELE EUROPENE

ALE ECHIPELOR U.T.A. Șl STEAUA
Stațiile noastre de radio vor trans- 

cu începere din iurul orei 21.35.

Astfl-șeară. la Londra: In meci _____
retur contlnd pentru sferturile de fl- mite repriza a doua tte programul 1 
nalfl ale ..Cupei U.E.F.A,” la totbni.- 
echipa Tottenham Hotspur Intllnes- 
te echipa U.T. Arad După cum se 
știe. în primul ioc fotbaliștii englezi 
au obținut victoria ru scorul de 2-0
(2—0). Jocul va începe In ora 20.33.

A- 
Pe

dranelele de stat ale Republicii So
cialiste România șl Republicii Demo- 
dunflriCNațJonaie. condiisĂ de tovarfl-......

.șui Stefan Voitec, președintele Mărit 
Adunări Naționale, a fost intlmplnaifl 

. de Gerald Getting, președintele Ca
merei Populare, vicepreședinte al 
Cortalllulul de Stal al Reuubl'el! De
mocrate Germane, ■ Oskar Fischer, 
membru al C.C. al P.S.U.G.. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Helnz Eichler, secretar al Consiliului 
de Stat membru nl Prezidiului Ca
merei Populare. WlIJl-Petcr Konzok, 
Margarete MOller. membri al Prezi
diului Camere! Populare. Knrl-IIelnz 
Schulrhelsîer. membru al Prezidiului 
Camerei Populare, președintele Co
misiei pontni problemele cultu
rale a Camere] Populare, reprezen
tanți al Ministerului Afacerilor Exter
ne. alte persoane oficiale din R..D.

I Germană.
1 Erau prezenți ambasadorul Romn-

convocarea ai ținerea cit mal grab
nică n conferinței general-europene"> 
pentru securitate șl colaborare. In a- 
slgurarea păcii șl cooperflrll dintre 
toate popoarele. în numele Biroului 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Stefan Voitec a adresat președinte; ,

foca o vizită In România;-în frun
tea unei delegații parlamentare. In
vitația a fost acceptată cu satisfac
ție. ;

în cursul dupS-nmtezlI. delegația 
română a depus coroane de flori l.i 
Monumentul memorial al socialiști
lor din cimitirul Frledrlchafalde ș! 
ta Monumentul ostașilor sovietici din 
parcul Trepiou La ceremonie nu 
participat Gerald GOltlng. președin
tele Camerei Populare. Knri-Hclnx 
Schulmetsfcr. membru al Prezidiului 
Camerei Populare, președintele Co
misiei nentru problemele culturale a 
Camerei Populare, alte persoane ofi
ciale. Au fost de fațft ambasadorul 
Românie! la Berlin. Nlcolae Ghe
nea. membri ai ambasadei romă no.

Seara, delegația parlamentară ro
mână a asistat 1a un concert pre
zentat ta Opera Germană de StaL

Echipa de fotbal Steaua va întilnl 
inline. la MOnchen. formația tocata 
Bayern. în Bacei retur contlnd pen
tru „Cupa cupelor".

iubesc**
Premiera filmului românesc „Pentru

" jj

Casa de Economii șl Consem- 
națiunl face cunoscut celor Inte
resați cfl unitățile sale din în
treaga țară primesc, pini Ia data 
de 31 marile a. c-, inclusiv, de
puneri pe libretele do economii 
cu doblndă șl ciștlgurl In auto
turisme, In vederea participării 
la tragerea la sorți pentru tri
mestrul II a. c.

Da asemenea. pM la aceeași 
dată, populația poate efectua și

depuneri pe libretele de econo
mi! pentru turism, necesare par
ticipării Ia tragerea ta sorți 
per.tru al doiloa trimestru al 
anului in curs.

în afara dțUguritor acordate 
ta tragerile iu sorți, respectiv 
dșllsurl In autoturisme șl dș- 
tlșțuri Tn excursii in străinătate. 
Casa do Economii și Consamna- 
țlunl acordă titularilor acestor 
librete de economi! șl dobînzl.

că sei
La cinematograful „Patria1" din 

Bucufeștl a avut loc, luni seara, pre
miera noului film românesc ..Pentru 
că se !ubejc“. Regia filmului apar
ține lui Mlhai Incob — care este șl 
autorul scenariului. împreună cu 
dramaturgul Ion Omeacu —_ Imagi
nea aparține operatorului Ghcorghe 
VIorel Todan. iar partitura muzicală 
compozitorului Theodor Grlgorlu.

Din distribuția acestei noi produc
ții a 
.,București" fac parte 
rich SehBffer. lllnca

studioului cinematografic 
actori! Emrr.e- 
Tomoroveanu.

AL Ropan. Natașa Alexandra. . Fory 
EUterle. Geo Barton și alții. ,

Principalii realizatori a! filmului 
au fort prezentați publicului de re
gizorul Gheorghe Vltanidw.

*
In aceeași seară a avut loc ri pre

miera filmului documentar. „Despre 
omenie", producție a studioului ci
nematografic „Al, Sabla” (regla 
Paula Popescu Doreanu).

Cele două premiere s-au bucurat 
de un frumos succes.

(Agerpras)

Ziua de 21 martie a fost proclamată 
ca zi Internațională pentru elimina
rea discriminării rasiale. In memoria 
victimelor masacrului de ta Sharpe- 
vllle (R.S.A.) care a avut loc In urmă 
cu 12 ani. clnd o mare manifestație 
împotriva practicilor apartheidului a 
fost reprimată cu cruzime de autori
tățile rasiste sud-nfrlcane. Conștiin
țele înaintate din Întreaga lume se 
unesc In a-și reafirma Ih diverse for
me solidaritatea cu lupta poporului 
sud-afriean împotriva apartheidului, 
pentru abolirea tuturor formelor do 
discriminare rasială. In epoca unor 
prestigioase cuceriri ale omului, dis
criminările rasiale apar nu numai ca 
un anacronism flagrant ca o lezare a 
demnllă',11 umane, ci și ca o sfidare 
la adresa comunității Internaționale, 
a Cartel O.N U. și a Cartel Drepturi
lor omului, ca o pledlcăi serioasă In 
calea colaborării Intre națiuni

în prezent. Republica Sud-Afrira- 
nă a proclamat ca politică de 
«tal teoria superiorității rasiale, Tn 
virtutea unui întreg cortegiu de 
legi draconice. 3.3 milioane de albi 
asupresc o populație de oatru ori 
mal numeroasă, formata din africani, 
metiși șl asiatici As-n-zlsa dezvoltare 
separată a raselor, cunoscută «jb de
numirea de apartheid, este o formă 
specifica de colonialism șl exploatare. 
Lipsiți de cele mal elementare drep
turi politice, economice si wtale. a- 
frlcanll slnt supuși continuu unei 
cumplite represiuni. O statistica re
centă releva că lo flecare M secunde 
un african este condamnat In virtu
tea legii ..pnșapoarltâor*. care li
mitează circulația In Interiorul Africii 
ds sud. Aceeași stntl^tlră înregistra n 
cifră aproape Incredibilă : 424 (!C® de 
deținuți în închisorile sud-africane.

Supuși unei exploatări nemiloase in 
mine șl pe plantații, muncitorii afri
cani
17 o:
muncilor de origine europeană. Afri
canii sini grupați în bantustane — s- 
devărate lagflre de concentrare — si
tuate In zonele cele mal aride ale 
țării.

Virusul rasismului cultivat cu grija

primesc un salariu in medie de 
iri mal mic deci! aceia al unul

In Africa de sud este exportat astăzi 
spre alte țări ale regiunii. Autorită
țile de la Pretoria au Introdus apar
theidul. după cum se sile, și tn 
Namibia, tară ocupată Ilegal de că
tre ILS.A De asemenea. în Rhodesia 
sl In coloniile portugheze discrimina
rea rasială este practicată pe o scară 
largă

Rasismul a fost condamnat cu tărie 
InLr-o serie de documente ale O.N.U„

ale altor organisme_____ _ ___ ___Internaționale. 
Astfel. Adunarea Generală a O.N.U. 
a declarat în rezoluții adoptate cu o 
majoritate zdrobitoare că apartheidul 
constituie o crimă Împotriva umani
tății._______ ' I

Avînd sprijinul tuturor oameni
lor de bună credință de pe glob, po
poarele Africii’ australe, aflate sub 
dominația apartheidului șl coloniali®- ■

Avtnd sprijinul 
lor de bun® cri

V

< ■ J. î ' • ' ■ '■
mulul, luptă cu hotărlro pentru abo
lirea rasismului și dominației sirfllne. 
in Africa de ,ud crește amploarea 
demonstrațiilor de protesl Împotriva 
apartheidului. Recent, in Nami
bia a avut
grevă din istoria țării, care a narall- 
zat practic Intreaua activitate econo
mică. împletită slrins cu lupta ar
mată desfășurată de nalrtolil riami- 
bienL această grevă a demonstrat e-

Recent, in Narni- 
loc cea mal mare

toevent împotrivirea față de domina
ția străină, a practicilor apartheidului., 
Puternice monlfestații și ciocniri In
tre demonslranU și autoritățile rasis
te au avut loc recent in • Rhodesta.

Din păcate, forme ale segregației 
rasiale, practici și măsuri diwrlmlna- 
toril pe baza nallonalltățll sau a cu
lorii pielii — fie fixate prin acle cu 
caracter de lege, fie tolerate și încu
rajate de autorități — se Intljnesc șl 
in alte zone de pe glob, inclusiv In 
unele țări aflate pe o treaptă înaltă 
a dezvoltării economice,

Romănla socialistă, care militează 
cu consecvență pentru egalitatea de
plină In drepturi a tuturor țărilor, 
pentru dreptul tuturor popoarelor de 
a ti stăplne pe destinele lor. a spriji
nit la O.N.U. șl tn toate forurile In
ternaționale propunerile șl rezoluțiile 
caro cheamă la lichidarea apartheidu
lui, a oricăror practici rasiste, con- 
clamnlnd colonialismul șl neocolonta- 
lismul. „Țara noastră — sublinia to
varășul Nlcolae Ceoușeșcu — con
damnă cu energie politica de apart
heid șl discriminare rasială dusă de 
cercurile conducătoare din Republica 
Snd-Arriennfl șl Rhodesia, se rlillcă 
cu fermitate împotriva politicii im
perialiste de dominație țl dictat, a 
tuturor practicilor anacronice rare în
câlci brutal drepturile șl libcrlflllle 
fundamentale ale omului”.

Poporul român Iți exprimă deplina 
solidaritate cu lupta popoarelor cen
tru lichidarea oricărei forme de asu
prire. acordlnd sprijinul său hotărit 
nobilelor țeluri ale înfăptuirii egali
tății Intre popoare șl intre toți oa
menii. Indiferent de rasă, naționali
tate sau culoarea pielii.

A. BUMBAC

ijor ol slndica- 
___  de milioane do 
oameni ai muncii sovietici — in 
construcția comunistă. Subliniind im
portanța programului trasat de Con
gresul al XXlV-lea ai P.C.U.S.. vor
bitorul a arătat cfl suma globală a 
Investițiilor In cel de-a! 9-lea cincinal 
Va de;toși 90D de miliarde de rable 
— o atenție deosebită fiind acordată: 
dezvoltării acelor ramuri ale produc
ției care slnt cel mal. direct legate de 
îndeplinirea sarcinii principale a cin
cinalului, creșterea bunăstării 
nllor sovietici.

Principalele rezultate obținute anul 
trecut in economia națională a Uniu
nii Sovietice — a spus seeretarof ge
neral al C.C. al P.C.U.S. - slnt destul 
de fructuoase. Pianul a f«t îndepli
nit, Iar la unii indicatori a fad: de
pășit. Ceva mai complexă a fost si
tuația din agricultura, deoarece con
dițiile climatice nu nu permis ob
ținerea unor sucrase scontate. Dar șl 
In acest sector, Unind seama de con
dițiile obiective nefavorabile, rezul- 

’“tatele pdtPff'apreciatc ca bune/menn .
Referindu-se la rolul alndlcațalor- 

sovlellce In etapa actuală,. Leonid 
Brejnev a arfltat cfl una dintre par
ticularitățile lor fundamentale constă 
In faplu! că participă direct și activ, 
la dezvoltarea întregii «ocleiăți, la 
creșterea producției, ta sporirea efi
cienței, la conducerea economiei na
ționale. Vorbitorul a amintit mătu
rile luate de partid In ultimi! ani șl 
legile adoptate din Inițiativa C.C. nl 
P.C.U.S. pentru lărgirea considera
bilă a bazei Jurldlee a activității sin
dicatelor In ansamblu și. In special, 
a acelor laturi ale el care slnt lbgale . 
direct de grija pentru interesele oa
menilor muncii.

Abordlnd apoi po larg problemele 
politicii exierne a P.C.U.S. șl a sta
lului sovietic, L. Brejnev a arătat .:fl 
Inițiativele de pace ale țărilor soda- 
llste au contribuit ta crearea unei si
tuații in care este posibil să se pri
vească .«sub raport practic problemele 
securității șl colaborării In Europa. 
Pe continentul nostru — a mențio
nat vorbitorul — nu mai există state 
rare să nu se pronunțe. Intr-o formă 
sau alta, In favoarea ținerii unei con
ferințe tn problemele securității șl 
colaborării, mesațtonlnd, In această 
ordine de Idei, și acordul Canadei 
față de. o asemenea propunere, pre- 
cum șl faptul câ, după cum rezulta 
din raportul prezentat de președin
tele Nlxon Congresului, 8.U.A. spri
jină șl ele convocarea conferinței. 
Acum Lrebule să se stabilească ter
menul desfășurării conferinței și să 
se convină asupra principalelor di
recții ale activității ei.

Relevlnd dezvoltarea relațiilor re
ciproc avantajoase ale țărilor socia
liste cu statele capitaliste din i Eu
ropa, vorbitorul a menționai că se 
petrec mutații pozitive substanțiale 
in relațiile Uniunii Sovietice cu R.F. 
a Germaniei, arălind că ele au deve-, 
nit posibile grație semnării Tratatului 
dintre U.R.S.S. ș! R.F.G., precum șl 
Tratatului dintre Polonia țl ILF.G. 
Reterindu-se la lupta acerbă declan
șată în ILF.G. In Jurul acestor trata
te șl la faptul cfl adversarii ratifică
rii acestora obiectează Împotriva con
sfințirii in documente n Intangîbili- 
tățli frontierelor europene, L. Brej
nev a spus : „IJar este clar că adver- 
aarti tratatelor nu aii șl nu vor avea 
Interlocutori pentru convorbiri cu 
privire la revizuirea frontierelor. 
Acest lucru nu constituie un o- 
blecl de discuție nici In prezent șl 
nu vn consiliul nici pa viitor. Fron
tierele țărilor socialiste slnt dc ne
strămutat, tar In această privință tra
tatele nu fac deril să reflecte o rea
litate existentă" Menllonlnd că ad
versarii tratatelor ar dori să slăbeas
că suveranitatea R.D. Germane, vor
bitorul n spus că a sosii de mult 
timpul să se înțeleagă că nu exista 
ți nu poale exista o normalizare au
tentică a situației din Europa' fără 
a se ține seama pe deplin de situa
ția R.D. Germane ca țară socialistă 
suverană. în prezent — a spus el — 
ILF. a Germaniei se află in fata .uriel 
opțiuni care va decide soarta po
porului el șl atitudinea alto- state 
față de ea pentru multi ani de aram 
înainte. îh ceea ce privește Uniunea 
Sovietică — a declarat sec-e'.aral ge
neral ol C.C. al P.C U.S. — noi abor
dăm sincer ș1 cu' seriozitate proble
ma îmbunătățirii raporturilor cu 
R.F. a Germaniei.

In legătură cu afirmațiile ce se fac 
auzite In Europn occidentalii pe mar
ginea atitudinii sovietice față de 
Plata comună. Leonid Brejnev a re
liefat câ Uniunea Sovietică nu lano- 
rfl nicidecum ‘jHuatta reală care s-a 
creat In vestul Europei. Inclusiv 
existenta grupării economice a țări
lor capitaliste - Plata comună. Ur-, 
mărim cu aisnțle activitatea șl evo
luția Plete! comune — n «pus el — 
iar retalliîe noastre cu lârile membre 
ale acestei grupări vor denlnde. fi
rește, de măsura în caro ele. la rin-

au demonstrat convingător că sfnt 
gata pentru o reglementare politică a 
conflictului, pentru stabilirea unei 
păci trainice șl stabile In Orientul A- 
p-oplat. El a reafirmat dorința Uniu
nii Sovietice de a Întări și dezvolta 
prietenia și colaborarea cu statele a- 
raba progresiste, de a lărgi cooperarea 
economică șl In domeniul apărării, de 
a adinei interacțiunea politică.

Subliniind locul tot rna! imjtortant 
pe care II ocupă la ultimul timp în 
politica sovietică relațiile cu țările din 
Asia, vorbitorul a arătat că Uniunea 
Sovietică s-a pronunțat ,șl so pronun
ță pentru dezvoltarea celor mal bune 
raporturi c-.i ele.

vorbitorul a menționat că, tn ul
timul timp, s-a conturat o co'.iiurft 
sensibilă spre bine In relațiile Uniu
nii Sovietice cu Japonia șl ș!-a ex
primat convingerea că normalizarea 
deplina a acestora ar corespunde, pe 
de-a-n’.regul, Intereselor celor două 
popoare șl Intereselor generale alo 
păci! ș! securități! In Extremul O- 

„.rient și "In bazinul Oceanului Pa- ■ 
clfic. ; .. , ,

Referlndu-se la vizita președintelui 
S.U.A., Richard Nixon, în China șl 
la convorbirile acestuia cu conducă
torii chinezi, Leonid Brejnev a spus : 
„înainte de toate, faptul In sine, al 
restabilirii contactelor dintre două 
state, normalizarea relațiilor lor slnt 
un feaomen pe deplin firesc. Uniu
nea Sovietică s-a pronunțat întot
deauna Împotriva politicii imperia
liste de Izolare a R.P. Chineze, pen
tru recunoașterea corespunzătoare a 
roiului el pe arena internațională. A- 
preclerea actualelor contacte dintre 
Pekin și Washington depinde. Insă 
de baza pe care se Înfăptuiesc ele".

în comunicatul chlno-amorlcan. n 
arătat Leonid Brejnev. „sini reafir
mate principiile coexistenței pașnice 
Intre state. Acest lucru, desigur, nu 
poate fi dorit salutar. Important este 
Insă ca aceste principii să fie nu nu
mai sorite 1(pe hlrtle. ci și transpuse 
în fapt Cuvlntul hotăritar. a arătat 
vorbitorul, il vor avea faptele, ac
țiunile reale. De aceea nu ne grăbim 
să facem aprecieri definitive. Vii
torul, poate viitorul apropiat, va 
arăta cum stau lucrurile In realitate 
șl atunci vom trage concluziile prac
ticei corespunzătoare...

Tn ceea ce privește relațiile 
Uniunii Sovietice cu R. P, Chineză,

poziția principială a P.C.U.S. el 
statului sovietic a fost prezentată 
clar In documentele Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. șl nrenstfi po
ziție .Jșl păstrează ne deplin valabi
litatea el șl In prezent

Reprezentanții oficiali chinezi ne 
spun că relațiile dintre U.R.S.S. sl
R. P. Chineză trebuie să- se înte
meieze pa baza principiilor coexis
tențe! pașnice— No! sintem gata să 
ne întemeiem în prezent relațiile 
sovleto-chlncze șl pe această bnzfl“. 
L, I. Brejnev a declarat : ..Noi nu 
numai nroclamăm că sintem gata, 
ci șl traducem această în limba Iul 
unor propuneri concrete sl construc
tive de neagresiune, de reglementa
re a problemelor de frontieră, de 
îmbunătățire a relațiilor po bază 
reciproc avantajoasă”.

în legătură eu viitoarele convor
biri de la Moscova cu președintele
S. U.A., Richard Nixon, vorbitorul a 
spus : Abordăm de pe poziții de lu
cru. realiste, viitoarele convorbiri so- 
vlelb-americnne. Sintem pe deplin 
conștlenji de Importanța relațiilor 
sovleto-americane. a!!ti pentru viata 
popoarelor celor două tor!, dl șl 
pentru Intreao'a situație Internațio
nală. pentru dezvoltarea ei In direc
ția nării trolnlre sau fțj direcția 
creșterii încordării. De aceea, consi
deram cfl este ut!’ să dezvoltăm ace
le lnl’irl ale relațiilor dintre U.R.S.S. 
si S.U.A. ca-e vor nermlle ca. ffirfl 
a ne abate de 1a prlncît>yie nollllejl 
noastre, să Instaurăm o colaborare 
reciproc avantajoasă ! tn Inte'ev.tl 
ponoajietor celor două țări sl al întă
riri! păcii nwmdlale.

Am declarat sl Înainte s! reafir
măm rfl ir’bunfl^’lrea relațiilor din
tre U.R ,S.S. șl S.U.A. este posibila. 
Mal muli dacl’t ntlt. ea este de dorit, 
dar. se întelege. nu po seama unor 
terfe Iflrl sau ncțooare. nu In dauna 
drepturilor al Intereselor lor legitime.

*

Raportul Consiliului Central al sin
dicalelor sovietice a fost prezentat de 
A. N. Selepîn. în Prima parte a ra
portului. vorbitorul a subliniat Im
portanta Congresului al 24-lea al 
P.C.U.S.." a prezentat principalele 
succese dpblndlte de poporul sovie
tic In Cursul dndnalulul trecut, sja 
referit la prevederile actualului cin
cinal șl ta rezultatele obținute In 
anul trecut, anol e-a oprit pe larg 
asupra înfăptuirii programului eocțnl. 
crerterll salariilor, modulul cum .ee 
realizează retribuita muticii în dife
rite sectoare de oroductle. asupra re
partiție! fondurilor «.octale.

în continuare, raportorul e-a ocu- 
Ttai do problemele protecției ș! legta- 

. laile! muncii, de coaflniclta de lo- 
culnte. orgnnlxnren snrvldîlor pentru. 
pr-iutațle. a .cidihnel oamenilor murt5
dl.

Un amplu capitol al raportului a 
fost consacrat analize! Întrecerii so
cialiste, inițiativelor oamenilor mun
cii, lipsurilor ce mal persistă In orga
nizarea întrecerii, problemelor actuale 
ale ridicflril eficienței producție], 
creșterii productivității muncii, nro- 
gresulul tehnlco-șlllnțlflc. valorifică
rii resurselor Interne ale Intreprlnde- 

■ ■rllo.-. calități! producției. Raportul ■ a 
oglindit, de asemenea, activitatea 
educativă desfășurata de sindicate, 
rolul acestora în organizarea timpu
lui liber nl muncitorilor, In promova
rea activității artistice de amatori, 
legăturile sindicatelor cu scrll'bril In 
vederea stimulării apariției de no! 
mere literare consacrate clasei mun
citoare. activitatea prese! sindicale, j 
Imbunâlflllrea sfilulul șl metodelor: 
de muncă ale organizațiilor slndlcole." 
Ultima parte a raportului a fost! 
consncrală activității Internaționale a 
sindicalelor sovietice.

Dupfl-amtazfl a fost prezentat ra
portul Comisiei centrale de revizie.! 
după care nu început dezbaterile p® 
marginea celor două rapoarte. Pierre 
Jean Gensour. .■secretar general c) 
F.S.M.. a salutat congresul in numele 
Federației Slndlrale Mondiale.

Lucrările congresului continuă.

S

R. P. POLONĂ

Âlewl'p^trii Șeim^efresie
a unității între partid și popor

1

CORESPONDENTA D/N VARSOV/A

Duminică, lntr-o. atmosferă de pu
ternică însuflețire, s-au desfășurat in 
R.P. Polonă alegerile de deputați In 
Seimul celei de-n șasea legislaturi 
Alegerile au marcul un moment ma
jor. In procesul larg de schimbări oo- 
zltive. înnoitoare In viața țării, ’n- 
ceput in urmă cu 14 luni.

Împodobite cu steaguri șl flori, cen
trele de votare șl-uu deschis porțile 
de la 8 dimineața. încă din primele 
ore. in Iplreaga țară cetățenii s-au 
prezentai în fala u-nelor In grupuri 
compacte. tar această afluență 
a coniihuoL astfel incit cu două ore 
înainte de încheierea acllvitfllil cen
trelor se prezentaseră la vot 97 ta 
sută din loialul alegătorilor.

La ora 8. ta eentrul numărul 90 din 
Varșovia situai In incinta școlii me
dicale profesionale, au votat primul 
wcretar nl Comitetului Central ol 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
tovarășul Edward Glerek. împreună 
cu soția. Conducătorul partidului s 
fost, Inllrhplnat cu căldură de eleve 
ale școlii, care i-au înrnlnat flori, pre
cum și de alegătorii prezenți: Toi In 
capitală a votat Janusz Groszkowakl. 
președintele Comitetului național al 
Frontului Unității Poporului într-o 
-ruriă declarație făcută presei, el a 
arătat, printre altele, cfl aste impresio
nat de participarea masivă la alegeri, 
votul acordat cnndldnlllor propuși 
pentru Seim constituind o expresie 
profundă a sprijinului întregului po
por fn!ă de llnta generală de dezvol
tare social-economieă a Poloniei, e-

ii

i

laboratfl la Congresul al VI-Iea al 
P.M.U.P. și Însușită de Frontul Uni
tății Poporului drepî platformă elec
torală. „Ziua de 19 marile, ziua ale
gerilor. a constituit o manifestare a 
Încrederii spontane, generale față de' 
politica Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez"" — scrie ziarul „Trybunai 
Ludu" In numărul 'său de luni.

Ziua alegerilor l-a găsit, totodată; 
pe numeroși oameni ai muncii pic-; 
zenți la locul de producție. în ramu
rile unde se lucrează In flux contl4 
r.uu. marclnd evenimentul prin noi șl 
remarcabile realizări. Astfel, mela- 
lurgișlli de ta cunoscutul combinat 
„V. I. ' - -
portal duminică producerea 
tone do coca la noun Lâ^ilu 
fieare — numărul 12. Fabricile de ci
ment ,.0dra“. ..Bolko“, ,.Piasl“ și 
,.Groszowlce“ din voivodatul Opale 
nu realizat în preziua alegerilor o 
producție peste plan de 203 tone ci
ment. Știri as-amânătoare nu parvenit 
în aceste zile din alte fabrici, uzine, 
de pe șantiere, do pe întreg cuprinsul 
țării. . ■ j

Eveniment de scamă In viața Po- > 
lonlel populare, alegerile pentru Seim 
au prilejuit o puternică manifestare 
a unității indestructibile dintre par
tid și popor, a adeziunii ma&elor de 
oameni aî muncii fată de pnlitica 
P.M.U P. consacrată propășirii conti
nue a R. P. Polone pe calea vieții 
noi, socinltate,

!. DU.MilRAȘCU

Poporului drept ptattormă elcc- 
i. ..Ziua de 19 marile, ziua ale- Ir n rronirilinit n ihinnlra-ci nm m :

Lenln" de la Nowu Hula au ra- 
lucerea primelor 
baterie de coral-
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Pe străzile orașuliil vest-gernian 
Frankfurt pe Main, sute de oa
meni ai muncii demonstrează in 
semn de solidaritate cn acțiunile 
revendicative ale muncitorilor 
din El Ferrol, cu lupta clasei 
muncitoare din Spania", expri- 
mîndu-țl, In același timp, protes
tul împotriva represiunilor poll- 

Uel

PEKIN

■

PREȘEDINTELE ALLENDE DESPRE

Obiectivele politice actuale 
ale P.S. din Chile

SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager- 
pi’ds). — Pnrtlclpanțll la lucrările ple
narei Partidului Socialist din Gliile 
și-uu continuat dezbaterile pe margi
nea raportului, prezentai de deputatul 
Erîch Schnake, privind sarcinile nd:l 
etape a procesului revoluționar chi
lian. Președintele Salvador Allende, 
luând cuvlnlul In cadrul dezbaterilor, 
a declarai că Chile este, in prezent, 
obiceiul unor prestau! exlcroe, care 
ar puica crea obstacole in obținerea 
importurilor necesare, presiuni expri
mate prlnlr-un fel de blocadă exter- 
nă. EJ a menționat. In adesl sons, a-, 
minarea de către sodetațtle străine 
creditoare a negocierilor privind da
toria externă a statului chilian șl 
embargoul american asupra conturi
lor băncilor chîUeno deținute în 
S.U.A., ca represiuni față dc naționa
lizarea cuprului in Chile. El a rele
vat, de asemenea, că aceste greutăți 
sini amplificate de acțiunile sedițioa
se ale partidelor naționale, de dreap
ta, șl democrat creștin care, folo-sln- 
du-se de majoritatea ce o deUne in 
congres, Încearcă ®ă obsirucțloneze 
aplicarea programului de reforme 
propus de guvernul Unității Popu-

Presedlntele chilian a formulat, ca 
obiective, politica ale partidului In 
etapa Imediat următoare, consolida
rea unității Ideologice a forțelor dc 
stingă șt atragerea în Frontul Unllălll

Populare a Mișcării revoluționare de 
stingă (M.I.R.), atragerea maselor la 
aplicarea politicii guvernului, cooiorni 
principiilor enunțate in „declarația 
de la Arrajan'", sporirea eîorturilor 
pentru .atingerea unei mal mari cfl- 
clențe in sectorul prbpffetățll sociale 
din economie, demascarea — In ca
drul unor Întruniri populare — a ma
nevrelor torțelor de dreapta, care fac 

, aperaiă și stocuri de produsa, pentru 
a crea nemulțumiri In rindurilo ma- 

. s al or.
*

în raportul prezentat de Renan 
Fuentealba, președintele Partidului 
datnocrairtarețUn, la lucrările plena
rei Consiliului nailonul al aceelui 
partid, sa formulează, In viziunea 
democrat-creștină, o «urle de critici 
la adresa politicii guvernamentale, 

.‘dar; totodată, se ta poziție Împotriva 
acțiunilor a&tllțîoa&î ale dreptei.1 „Nu 
vom partldfM la aventuri golpiste 
(lovitură de forță, In vocabularul 
politic curent) și nici nu vom face 
opoziție de dragul opoziției" m 
spune t,n raport. In documentul pre
zentat de Fuentealba aa afirmă, do 
asemenea, că Pațtldul democrat-creș- 
tln nu va participa la o politică prin 
care se urmărește Împărțirea țării In 
două blocuri. El a reafirmat că de- 
mocrația-crejtină este deschisă- dta- 
logulul cu Unitatea populară, fapt 
relevai țr! de tratativele duse -In le
gătură cu proiectul de lege priviră! 
modul de organizare al pactelor elec
torale.

în

Vizita delegației P. C. R
în Republica San Marino
ROMA 20 — Corespondentul Ager

pres N. Pulcea tranamite : La Invi
tația conducerii Partidului Comunisi 
din Republica San Marino, delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
da tovarășul Gheofghe. Pană, mem
bru ni Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent secretar al C..C. 
al P.C.R. — care, a participat la Con
gresul al Xni-lea ni Partidului Co
munist Italian — a făcut o Vizită In 
această țară. Cu acest prilej, delega
ția .noastră ■ arat o convorbire cu

E. Gosperonl. secretar general al P.C 
din San Marino. U. Barullî și A. Gla- 
cosnkiL membri al Biroului Politic, si 
M. Nanni, membru al C.C. al partl- 

• duhil, secretar al Confederației Mun
cii din San Marino. Au fost discu
tate probleme de interes reciproc 
privind acilvltalea și preocupările 
aciuale ale celor două partide, pre
cum șl probleme ale "mișcării comu
niste și muncitorești Internaționale. 

Convorbirile z-n'.s desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie șl soli
daritate tovărășească.

• "i

B

luptei Împotriva discriminării rasiale
• DECLAHATIILE SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.

1

WASHINGTON

întrevederi ale președintelui 
Consiliului Economic

al Republicii Socialiste România
WASHINGTON "20. - Corcspon- 

dentul nostru C. Alexandroale 
transmite : Manea Mănescu. preșe
dintele Consiliului Economic al Re
publicii Socdailxta România, e ovul, 
luni după-amlază. o întrevedere cu 
William Rogers. secretarul Departa
mentului de Stat al Statelor Unite 
ale AmerldL

Cu apest prilej * avut Joc un 
schimb de vederi asupra evoluției 
relațiilor bilaterale româno-amerl- 
cane. în special In domeniul legătu
rilor economice, comerciale, cooperă
rii Industriale, tohnlco-stllntltico sirit industriale, 
culturale.

Au fost, de 
unele probleme

asemenea, abordate 
ale vieții lnteraatto-

nole. mal ales privind securitatea si 
cooperarea în Europa.

întrevederea care a avut toc la 
sediul Departamentului de StaL- din 
Washington, s-s desfășurat lntr-o at
mosferă cordială.

*
tn aceeași zi. președintele Consi

liului Economic, Manea Mănescu, a 
purtai convorbiri cu secretarul De
partamentului de Finanțe al .Statelor 
Unite, John Connally, in cadrul eft- 

■ rora au fost examinate stadiul ac
tual al relațiilor romăno-americana 
si posibilitățile existente pentru dez
voltarea acestora In avantajul re
ciproc al ambelor pârli. z

După convorbiri.-John Connfily l-a 
reținui pe Manea Mănescu la dejun.

■ I ’ . to"

■ ./

La aniversarea Frontului
, Național Unit din Cambodgia

PEKIN 20. —- Corespondentul Ager- 
pres I. Gătațeanu transmite : Cu 
prilejul celei de-a doua aniversări a 
creării Frontului Național Unit din 
Cambodgia (FUNK) ți a forțelor 
armate populare dc eliberare națio
nală din Cambodgia și a sosirii prin
țului Norodom Stanuk In phlna, Ciu 
En-lal, premierul Consiliului de Stat 
al IL P. Chineze, a oferit o recepție.

LuLnd cuvlnlul, premierul Ciu-En- 
lal a declarat că poporul chinez con
sideră drept o dălorte internaționa
liștii dc onoare de a acorda sprijin 
și asistență pojjoruîul cambodgian și 
celorlalte popoare Indochineze In lup
ta lor împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională. Așa am 
procedat in trecut — a spua el — lot

astfel vom cdnilnua jă procedăm ț.i 
în viitor. Această poziție a noastră 
este fermă șl dc nozdrunclnai.

Norodom Stattuk a relevat, In 
cuvlnlul său, că forțeio araiale popu- 
lare’de eliberare națională din G.irn- 
bodgta șl puterea populară stabilită 
de FUNK șl GRUNK !n Interiorul 
Csmbodgîei își dezvoltă șl consoli
dează pozițiile pe teritoriul național, 
eliberat astăzi In proporție de optzeci 
la suta. După ce s-a referit la des
compunerea regimului Lom Noi, șeful 
statului "cambodgian a subliniat ho- 
tărlrea neabătută a luptătorilor, a 
Întregului popor khmer da a con
tinua lupta pentru eliberarea deplină 
a ultimelor zone aflate Încă sub con
trolul dupnanljor.

i
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NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Dcptorind faptul că, in unele re
giuni ale Africii, „persistă o formă 
de discriminare rasială organizată șl 
recunoscută public®, .«rcretnnd gene
ral al O.N.U„ Kurt Waldheim, a de
clarat, liinl, rii el sprijină pe deplin 
lupta împotriva discriminării ra
siale, „oriunde ?! in orice formă este 
practicată aceasta®. El s-a angajat să 
facă tot ce Ii stă In putință pentru a

veghea ■ ca toate hotărlrlte luate da 
diverse organisme ale O.N.U. împo
triva discriminării rasiale ră fîe'res
pectate. -

Secretarul genera! al O,N;U. șl-a 
exprimat pentru prima dată poziția 
sa față de această problemă majoră 
a lumii contemporane cu prilejul 
unei declarații date publicității- in 
ajunul .Czilci internaționale penau 
eliminarea discriminării rasiale-1.

BELGRAD'1 30 — Corespondentul 
Agerpres G. Ionescu transmite : De
legația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România.' con
dusă de președintele Comisiei de po
litică externa. Mihal Dalea. care se 
află In Iugoslavia la invitația cbml- 
letelor, de politica externa ale Adu
nării Federale, sl-a încheiat .vizita

iunie anul trecut, dar holărirea a fost 
animata de britanici pe motiv că o 
asemenea ■ măsură trebuie p.-egătilA

Vizita premieniiui turcia
agențîite de presă transmit

VIETNAMUL DE SUD 20 (Agur- 
pros). — Președinlelo Prezidiului 
C.C. al Fromului Național ■ de Elibe
rare din Vietnamul de sud, Nguyen 
Huu Tho, a adresat ua mesaj popu- ■ 
lațle! și luptătorilor din Vietnamul de 
nud, cu prilejul Zilei naționale de 
luptă knpoi.riva knperiallsmulur ama- 
rlcaa — Informează agenția „EHfrs- 
rare.’i". După ce amintește glorioasele 
tradiții de luptă ale poporului viet
namez șl trece In revistă succesele 
recente ale forțelor patriotica in 
lupin do eliberare națională, mesajul 
urează mișcări! populare de elibe
rare națională din Vietnamul de sud 
să alunge din țară pa agresorii ame
ricani și să răstoarne reglmul-ma- 
rionetă al lui Nguyen Van Thteu — 
principalul promotor al politicii do 
„victnamlzara" a războiului, instru
ment al eforturilor neocbtaa kd is to nlc 
cercurilor agresoare din S.U.A., pie
dică In calea restnurM păcii șl solu
ționării neinilralate a cerințelor popu
lația! din Vietnamul de sud pentru o 
viață mal bună șl asigurarea libertă- 
țdor democratice. Sarcina ImediMă ă

militare saigoneze pe
HANOI 20 (Agerpres). — In legă- 

iură cu pălrunderba pe teritoriului 
cambodgian a noi unități militare ale 
regimului de ta Saigon, care se 
bucură de sprijinul aviație! S.U.A". 
purtătorul de cuvlnt. ai M.A.E. al, 
R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație In care condamnă Statele

ți

i

lujrJltorUor F.N.& șl a întregii popu
lații din Vietnamul da sud — subli
niază masajul — este să-ș!' lniensi- 
Uco lupta pentru a obliga pe agresori! 
americani să pună cațăr politicii de 
„vietnamlzare" a războiului, tuturor 
acțiunilor lor militare in Vletonmill 
de sud, să stabilească un lernren final 
pentru retragerea nolntirzlată, .necon- 
tlitionață și deplină a tuturor torte
lor armate, consilierilor, pereonalulul 
militar, armamentului șl tehnicii de 
luptă a S.U.A. șl a altor țări satelite 
din Vietnamul do s'jd, lichidarea ba
zelor militare ale S.U.A. în această 
țară și demisia dictatorului mUlta.- 
Nguyen Van Thleu. Admlnistrajta de 
la Stdgon trebuie «5 pună capăt po
liticii sale de război, să desființeze 
mașina represivă și programul de 
„pacificare", să lichideze lagărele de 
concentrare, aă elibereze pe deținuți I 
politici, să asigure poporului'libertăți 
democratice, pentru a notezi, astfel 
eden l:,chelorl.l războiului, rastaurăni 
păcii și drepturilor sacre alo poporu- 
hil- vietiiamaz.- ,-.?■ =

Sub>președinția iui L R. 
Tito, președintele R. & F. Iugo
slavia, la" Brioni a avut loc o ședință 
a Consiliului pentru problemele apă
rării naționale al Prezidiului R.S.F.1. 
Au fo-ii examinate probleme actuale 
ale sHuației internaționale și influ
enta lor asupra situației poJItlco-mi- 
litaro șl a securității Iugoslaviei, 
uneia probleme privind aplicarea pla
nurilor adoptata in domeniul pregă
tirilor de apărare a țării șl probleme 
privind organizarea șl activitatea 
consiliului — se arată In comunicatul 
difuzat de agenția Tanlug,

Președintele Sudanului, 
Gaatar ,E1 Numelry, a etnia ua, decret 
privind formarea unul comitet însăr
cinat cu punerea In aplicare a sta
tutului de autonomie al provinciilo- 
din sudul țării, anunță agenția M.E.N. 
Din corni tati care va fi prezidat de 
vicepreședintele șl ministru! de stat 
pentru problemele sudului, Abrel 
Alelr, vor face parte mal mulțl mem
bri al guvernului, precum șl șeful 
statului major al torțelor armate, a 
precizat postul de radio Omdurman, 
reluat da agenția egipteană.

■ te /•'.'ste .

Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-sccretar al C.G a! Partidului 
Popular Revoluționar Mpngol, p-u- 
ședlnlele Consiliului da MinLșlri al 
R. P. Mongole, a primit delegația 
guvernamesrlală a IL P. D. Coreorțd, 
condusă dc Kan Ryan Ui:, vicepre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme, care se află. lnlr-o vi
zita de prietenie ta Ulan Bator. De
legația guvernamentală o R. P. D. 
Coreene a purtat convorbiri cu o de
legație guvernamentală mongolă, 
condusă de B. Dugherourcn, vlceprcr 
ședințe al Consiliului de Miniștri. La 
convorbiri, care s-au desfășurat !nir-o 
atmosferă prietenească, au fost abtw> 
date probleme ale dezvoltării rotații
lor de cooperare Intro cele două țări.

Ungaria va primi din par
tea Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) un ajutord0 715 m|- 
lîoane dolari, in perioada 1072—1070, 
arată intr-un Interviu acordat zl«nil::i 
„Magyar Hirlap”, Karoly C'iatordaL 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al IL P. Ungare. Ajutorul va.fi

folosit pentru dezvoltarea Institutu
lui de cercetări biologice do la Sze
ged, crearea unui centru de Invățfi- 
mlnt audiovizual, realizarea ținui 
Centru Internațional de calcul ți a 
programului de folosiră a apelor ter
male.

Li Sien-nien, yidteprcmier «i 
Consiliului de' Stat, Clon Itel-Jo, pre
ședintele Institutului pentru afacerile 
externe, d Han Nlen-lun, ministrul 
adjunct al afacerilor externe, au 
nvut o întrevedere cu senatorul IJIJ- 
pinez Salvador Lc.'.irol, aflat Intr-o 
vizite la Pekin. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire prietenească, 
anunță agenția China Nouă.anunță agenția China Nouă.

La Kinshasa, ‘ capitala Re
publicii Znțr, a arat toc o gală 
a filmului romănasc cu prilejul 
închiderii expoziție!' „Imagini 
din România". Au asistat mi
nistrul mstrucțiunii publice, 
Ntlta Tăhisambo, reprezonlan- 
tul ministrului culturii, șefii 
mfeîuntior diplomatice din Kln-’ 
shasa, un numeros public. A 
tail, de asemenea, prezent am
basadorul României, i Alexandru 
Tujon. "

5 - •

teritoriul cambodgian
iy.’ -f' ■

Unite ți martawtole lor de la Sai
gon pentru activizarea războiului de 
agresiune Ih Cambodgta.

Guvernul R. D. Vietnam - ___
nlază declarația — cere guvernului 
american să pună capăt oricărui 
amestec In" treburile Interne nle Cam- 
bodglel

subli-

ACȚIUNI REVENDICATIVE 
ALE TINERETULUI FRANCEZ

PARIS 20 — Corespondentul nos
tru P. Dlaconescu transmite : La 
chemarea Mișcării .UnerotulQl comu
nist din Franța,f zeci de mii ide tineri 
au participat, jlmbălă și duminică, la 
o ©arie de tnanj'eslajll ce au avut loc 
la Paris și In numeroase orașe din 
provincie. La marea demonstrație de 
la Paris, desfășurată Intre Piața Na-- 
țiunil șl Piața Basllllel. au luat parte 
George,? Marshals, secretar general 
adjunct al P.G.F.. Benoit Fraction. 
Paul Laurent. Rond Piquet. Gaston 
Plisitnnnler. membri ai Biroului Poh- 

• tic. Tineri! — muncitori, sludenți șl 
elevi — care au participat la demon
strație, și-au exprimat nemulțu
mirea tată de creșterea șomaju
lui. discriminarea socială prac
ticată In Invătămlntii] suparlor. 
precum ți față de lipsa unei ele
mentare pregătiri profesionale In 
Invățămlntul mediu, ceea ce tace co. 
anual, 234) OKI de absolvenți să intre 
în viață fără nici o moșcrle. In. cursul 

’ celor două zile de acțiuni reyendlcâ- 
tlve au fost strins? ml! de semnături 
pe petiții, care nu fost înaintate auto- 
ritTițlIor locale dlntr-o serie de orașe.

La mitingul ce a avut loc In Plata 
Bastille! a luai cuvlnlul Roland Fa- 
varo, secretar general al Mișcării ti
neretului comunist.fi ' i - .. §,;, ■

NAȚIONALIZAREA 
SOCIETĂȚILOR DE ASIGURĂRI 

IN PAKISTAN
RAWALPINDI 20 (Agerpres). — 

Președintele Republicii. Islamice Pa- 
klstan, Zulfikar AU Bhutto, a semnai 
un decret prin care sc naționalizează 
toate SoclelăUlo de asigurări din țară 
— Informează postul (ie ralllo Pakis
tan. citat de agențiile Reuler ®l 
France Presșe. Decretul. Intrat ime
diat In aplicare, a permis preluarea 
de către stai a' 43 de societăți parti
culare, , Intre care 4 aparțînlnd unor 
acționari slrălni. Cele patru companii 
străine de asigurări vor primi,des
păgubiri.

De la șoc la cordialitate
LA ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI 

POMPIDOU ÎN MAREA BRITANIE 
’ .. "■ ‘ ■ •• - r.

• : : ■ \ _ r ‘ i ț .
cații pentru Anglia sau pentru „Pla
ta comună lărgită*, crltlciie persistă 
in presa londoneză. ZZarole subli
niază că. prin botărtrea franceză de 
a sa ține un referendum, adversarii 
britanici ai Pieței comune — util 
cel din Partidul laburjaț, cit și din 

.Partidul conservator — șțSu văzut 
Încurajate eforturile In lupta pentru 
a determina Infringereu ■ In parla
ment n proiectului guvernamental 
referitor fa adaptarea tegislatio! 
britanice Ia condițiile aderării la 
C.E.E. Din cele mal diverse sectoa
re ale opiniei publice britanice sa 
multiplică cererile ca șl In Anglia 
«a se organizeze un referendum, 
pentru a se da posibilitate cetățeni
lor să hotărască Lntr-o problemă vi
tală. !

în oeea ce privește vizita proprlu- 
zisă. convorbirile angio-franceza , la 
nivel înalt, ziarele. In lipsa unul 
comunicat comun, scriu că ele s-au 
purtat asupra urnii cerc larg do 
problema, grupate in L-e! categorii : 
probleme bilaterale, probleme ■ pri- 

' vind Europa occidentală șl ale rela
țiilor internaționale in ansamblu. 
Ziarele scriu că atmosfera convorbiri
lor a fost, potrivit părerilor celor 
două părți, „prietenească, .! cordială, 
destinsă". „FINANCIAL TIMES" 
crede că fl-a ajuns la un „larg acord 
In principalele probleme discutata" 
Cu toata acestea, după cum scrie 
„DAILY TELteGitAPH", „concepțiile 
franceză șl britanică asuprii Pieței 
comune lărgite nu slnt identice".

Din dodarațlllc oficiale reiese că 
In cadrai convorbirilor s-a acordai 
atenție acelei probleme care; dalorllâ 
importanței el, nu Lipsește, in ge
nere, de pe agenda convorbirilor 
dintre reprezentanții statelor euro
pene : securitatea europeană șl or
ganizarea conferinței consacrate a- 
cesiul țel- ,Jn cadrul discuțiilor 
purtate — a declarat ziariștilor șeful 
serviciului de presă al președintelui 
Franței — președintele Pompidou" a 
arătat efi Franța este orlelnd gaia să 
se alăture mecanism ului de pregătire 
inallllaicrall a conferinței peniru 
securitate europeană". De asemenea 
șeful scrvldulu! de presă , al pre- 
ședlntelul francez a declarat că Jn 
prezent nn vede eă ar exista oblee- 
ținn! serioase față de ținerea confe
rinței europene" șl că" „în ceea ce o 
privește, Franța o. fost întotdeauna 
peniru ținerea anei asemenea con
ferințe".

Nlcolae PLOPEANU
Londra.

ii

X

Sedilîl 0J1.U. mlnUL-u
oj. Turdei, Nihat Erlm, Insolit de ntl- 
niairul de externe, Haluk Bayulken, 
a făcut luni o vizită oficială la sediul 
Organizației Națiunilor Unltfy do la 
New York și a avut o Întrevedere 
cu secretarul ’"goneral al O.N.U,, 
Kurt Waldheim. Apoi, primul mi
nistru turc a fost primit de repre- 

lul țărilor africane șl 
z ale O.N.U., caro 

pentru

zentanțll grupult 
asiatico membre 
s-nu reunit in mod special 
această ocazie.

in Slovenia! La Uubl!arut.-rt‘to^petll 
români, Însoțiți de Bogdan Osolnlk, 
președintele; Comitetului de politică 
externă al Consiliului social-politic 
ol Adunării Federale, ou avut o lh- 
lllnlre cu președintele Adunării IES. 
Slovenia, Serghel Kralger. Delegația 
română a fost de asemenea, primi
tă de Andrei Marlnț, secretar al Se
cretariatului C.C. al U.C. din R.S. 
Slovenia.-Au participat Frabț Șdtlnț, 
membru al Secretariatului C.C., 
Bogdan Osolnlk, președintele Comi
siei G.C. al U.C. din R.S. Slovenia 
pentru probleme politice și econo
mice internaționale, și Edo Brajnlk, 
președintele; Comisiei pentru reLațli 
internaționale a Adunării republi
cane. Ț ' ■

In curau! după-nmleal. la Adu
narea Federală, delegația a avut 
convorbiri cu delegația comitetelor 
de politică externă ale parlamentu
lui Iugoslav. în frunte cu președin
ți! celor două comitete. Bogdan O- 
solnlk și Stana Tomnșevlci.

A participat ambasadorul român ta 
Belgrad. VnsJle Sandru.

Tn ILS. Sloveni;!', tn afară de LIu- 
bllana. oaspeții români au vizitat 
localitățile feted. Krnnj șl alte cen
tre economica șl cultural^ impor
tante.

..t

„In eluda faptului că guvernul 
britanic a fost profund iritai dc ho- 
lărirca președintelui Pompidou dc 
a ține un referendum în legătură cu 
lărgirea Plcfel eomunc, înlilnlrca 
de la Chequers dintre președintele 
francez și di. Ileatli s-a deslășurul 
intr-o atmosferă cordială". Astfel 
Ișl.-Începea 'reportajul de duminică 
ziarul „SUNDAY TELEGRAPH" 
privitor ta vizita la Londra a pre
ședintelui 'Franței șl ta convorbirile 
purtate cu primul ministru al An
gliei, Edivard Heaih.
, După cum se știe, această virilă 

lirma să aibă ioc mal do mult, dar 
partea engleză a coiusideral necesar 
s-o amine din cauza grevei mineri
lor. Hotăriroa ca ea să te țină la 
sflrșilul săplăminil trecute a pro
dus zsurprlză. Aprecieri ca „șoc“, 
„confuzie" se datorau hotărlrli ne
așteptate a președintelui Pompidou 
do a line In Franța un referendum 
In problemele lărgirii Pieței comune 
Intr-un moment clnd guvernul bri
tanic refuza efectuarea unei ase
menea consultări populare In An
glia. „Oaro britanicii vor fi singurii 
cărora ii se refuză dreptul să iMtâ- 
rMcă tntr-o problemă care privește 
în definitiv destinele lor ?" — excla
ma ziarul „DAILY EXPRESS". Ca 
urmare a acestei todtapozițll, multe 
ziare de slmbătâ aproape au trecut 
cu vederea faptul că președintele 
Pompidou va «Hi tai Londra. „Ti- 
mesr a anunțat știrea fntr-iin colț 
elerdulj In 'partea de jos a paginii 

itil, pe un spațiu de 13 rindurf. 
„GUARDIAN", caro, pe șase coloane 
din pagina inlll a publicat o Infor
mație amplă despro condamnarea 
unor Infractori care au ucis un poli- - 
tist, nu a rezervat vizitei președin
telui nici măcar un rind in aceaștă 
pagină,1 in care ®e publică de obicei 
principalale știri. Luni dimineața in
să, evenimentul vizitei n ocupat spa
ții largi 'în paginile Inlli ale tuturor 
ziarelor. „Șocul a tost dat uitării". 
— remarca luni dimineața ..MOR
NING STAR".

Cu toate acestea problema inci
dentului cămine. La sosirea ta Lon
dra, cu toate măsurile luate, grupuri 
de demonstranți, puritnd pancarte 
pe care scrin : „NU ! PIEȚEI CO
MUNE?. a-au plasat de-a lungul 
drumului de la aeroport spre reșo- 
dlnța primului ministru Deși pre
ședintele Pompidou a explicai ră 
problema "referendumului „este o 
problemă pnr franceză", fără Impli-

i . .... -;
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REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București, Piața Sdnteil, Tel. U M10.
> i r-

Șeful delegației guver
namentale sovietice la con
vorbirile dinlrc .Uniunea 
Sovietica și IL P. Chineză, 
Leonid Ilfclov. a eoalt lori ta Paltin, 
anunță agenția T.A.S.S. Pe aeroport, 
el a fost Intimplnat de Ilan Nlen-Iun, 
adjunct ol ministrului o faceri lor ex
terne, șeful delegației R- P. Chineze 
la convorbirile șovjefb—chineze, șl 

■da alte persoane oficiale.

Evacuări de trupe brita
nice din Madagascar. Un.efl- 
munlcut dat publicității simultan la 
Tananarive și Londra anunță că au 
început evacuările trupelor britanice 
de la baza aeriană aliuaiă pe eoațte 
da nord-vest a Insulei Madagascar. 
Guvernul Republicii Malgașo.a cerut 
guvernului britanic să-șl evacueze 
trupele de la această bază Iacă din

— ■ - -

V1ENA ?ă — Corespondentul 
nortru P. Stănccscu transmite : 
Tlrgul international de la Vie
țui, care a foit deschis btlra < 
15—19 martie, a mcnSinuț ți la 
această ediție interesul publicu
lui ii al specialiștilor. Inrepis- 
trlnd un număr record de vizi
tatori — 595 MO. Participarea 
României la Pavilionul interna
tional de invenții din cadrul 
tirgului a fost primită cu mull 
interes. Juriul international a 
atribuit „Marea medalie da nur", 
cu mențiunea specială a juriu
lui, Inceniillor ronidnejti ,,‘K!a-~ 
jind pentru verificarea automa
tă a comparatoarelor cu cadran" 
ji „Agregat complex pentru su
darea simultană a mai multor 
rofi auto sau piese sintilare". 
De asemenea, au fost distinse 
cu medalia de aur invențiile 
„Structură multicelulară pre- 
comprlmaiS pentru silozuri ji 
bunchere" ri „Procedeu de ear- 
bonitrurare la temperatură ma
să", Alte trei incenfii âu primit 
medalia de argint

BRUXELLES 5t) (Agerpres). — 
La a 21-a ediție a Salonului 

international de invenții fi pro
duse noi. manifestare care a 
acut lac In perioada. 10—19 
martie o.c. la Bruxelles, au 
participat ri-un număr de între
prinderi romdnajli. I.S.C.E. Pe- 
trom a obținut 4 medalii de aur 
jl una de argint (vermeil}, acor
dată de primarul graiului Bru
xelles. l.S.C.E. Indimport ?l 
I.S.C.E.. Mețărp au obținui cile 

'2 medalii de aur si una de ar
gint ; (vermeil}. Orar.nicatorli 
Salonului international au adre
sa! felicitări ’pentru standul ro- 
m&nesc si cu privire la nivelul 
tehnic si superior al invențiilor 
prezentate. .

a asiguram unei

• UN INTERVIU AL SECRETARULUI GENERAL 
AL PARTIDULUI A.K.E.L.

i

i

NICOSIA 20 (Agerpres). — Ezeklas poporalul cipriot, ale cărui forțe să
Papatoarmou, secretar general al fio concentrate spre soluționarea pro-
ParțJduluI progresist al oamenilor 'blcmelor interne. Papaloannou și-a
muncii, din Cipru (A.ICE.L.), a oubil- exprimat părerea că există posibili

tăți pentru reluarea convorbirilor din
tre comunitățile greacă și turcă, așa 
cum a propus secretarul general ăi 

.O.N.U. In cursul acestor convorbiri 

.trebuie să se depună eforturi serioa- 
s® în Interesul realizării unei regle
mentari îndreptate spre consolidarea 
statului și bazate pe principiile de
mocratico ale independentei, suvera
nității, naționale, Integrității terito- 

____  . _______ _ riale ți nealinierii. Pe această bază 
președintele Makarios reprezintă un pot fi asigurate, de asemenea, șl in- 

cercuri ale N.A.T.O.; tocmai pen’

ntat Inlr-un Interviu — acordat co- lăți pentru 
raspondentului agenției M.T.i. — că 
Încă nu a trecut criza cipriota, tar 
presiunea sub care sa află tara nu a 
încetat complet tii esență, a spus el, 
criza se datorează liota rlril cercurilor 
conducătoare Imperialiste ale NA.T.O. 
do a-șl impune voința președintelui 
Maltarlos tn cadrul’ unei așa-numile 
.soluționări" ă problemei cipriote.

După cum a relevat Papăloannou. 
președintele Makarios rCp1r--■-■■î•" --‘ 
obstacol In calea planurilor urzite de loresete minorității turce, 
cercuri ale N.A.T.O.; tocmai pentru că 
dorește ca țura-să nu fie o bază mili
tară de atac, cl o punte de legătură a 
păcii șl prieteniei între popoarele a- 
deștel regiuni. ,uituc pentru o awiuenca rcgiumcmu-

In continuare, secretarul general al re. Dar atltn timp cit există presiu- 
partldiilui AK.E.L. a subliniat că este -. 
necesar ca presiunea din afară; să fie 
respinsă pftntr-o.■atitudine holărilă a

în încheiere. Ezeklns Papaloannou 
a declarat : Dacă Ciprul va reuși să 
scape de amenințarea din afară, de 
presiuni. atunci există toate posibili
tățile pentru o asemenea reglementa - 

nlle, poporul cipriot trebuie să. In o 
atitudine holărită In apărarea Inde
pendentei sale naționale.

. unii Abonamentele.'m tao la oHalle pasate sl dlfiu’orli din iniieprinrleri «1 Insiuupl. Pentru străinătate. abonamente prin „ROMPMSFILATELJA", 
Calea Griviței nr 44—65, P.O.a. — Ros Kdl. Tiparul : Combinatul Pong:bin. CASA âCINTEU <3 m
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PARIS 20' (Agerpres). — Delegația 
Uniutili Generale a Sindicatelor, din 
România, condusă de Pavel Ștefan, 
sgerotar al Consiliului Central 
ti.G.S.R., care face o vizită în 
Franța, a Începui,' luni dimineața, 
convorbiri la sediul Confederației 
Generale a Muncii (C.G.T.) cu con
ducerea confederată. în cursul după- 
amiezii, delegația IJ.G.S.ll. h purtat, 
do asemenea, convorbiri cu conduce
rea Confederației Franceze Democra
tico a Muncii • (C.F.D.T.), ta sediul 
acesteia.

londra Dezbateri 
în Cameral/ 
Comunelor

PE MARGINEA SITUAȚIEI 
DIN IRLANDA DE NORD

LONDRA 20 (Agerpres). — Luni 
au arat loc In Camera Comunelor 
dezbateri de urgență pe marginea si
tuației din Irlanda de Nord. -

Grație majorității șale în Camera 
Comunelor, grupul parlamentar con
servator n respins cu 2&I voturi, con
tra 237, moțiunea de cenzură prezen
tată de opoziția laburistă prin caro 
era criticata politica guvernului 
Heath față de Irlanda de Nprd.

_______ .
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Conferința
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OSLO 21 (Agerpros). — I-i CX'o a 
avut toc o conferință a Partidului 
Comunist din Norvegia, caro â exam*- 
nat, ca principal punct al ordinii do 
zi, atitudinea comuniștilor norvegieni 
față de eventualitatea aderării țării ta 
Piața comună. A fost adoptată o re
zoluție In aceaslA problemă.

Lulnd cuvlnlul ta conferința, Rel- 
dar Larsen, președintele P^C. din 
Norvegia, /a arătat că. In cazul In
trării țării In C.E.K., viața politică a ' 
Not-vejlel va fi condusă nu de aleșii 
poporului norvegian, ci de organele 
Pieței comune. Totodată, Industria 
norvegiană nu va putea face față 
concurenței c-.i industriile țărilor 
membre ale C.E.E., puternic1 dezvol
tate.

Conferința a cerut guvernului nor
vegian să condamne deschis reluarea 
de către aviația americană a bom
bardamentelor împotriva teritoriului 
R. D. Vietnam, să rupă toate relațiile - 
cu regimul salgonez șl să stabilească 
relații diplomatice cu Guver-”’ "*

Vietnamului de Sud.

relații diplomatice cu Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Republicii 4

București
J s i.
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