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B. STOIAN

precum șl
cu prilejul Zilei naționale a Pakistanului,' calde felicitări șl cele m 
bune, urări de sănătate Excelenței Voastre, de progres șl pnee poponsli 
pakistanez prieten.

; îmi exprim încrederea că bunele relații romăno-paklstaneze se v< 
dezvolta continuu în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii șl cot 
per&rll Internaționale.

a realităților și preocupă-
Romăniel socialiste, dlhd o 

doblnditepreședintele Republici! Zair. Mo
butu Șese Seko. șl Marte Antoi
nette Mobutu In onoarea președin

ți MĂRTURIE STRĂLUCITĂ A BUNELOR RELAȚII 
DINTRE KINSHASA Șl BUCUREȘTI

-După, cum am anunțat In nu
mărul de Ieri al ziarului. In di
neul oferit marți la Kinshasa ' de

Președintele Republicii Islamice Pakistan 
ISLAMABAD

lit planurile de 
actuala campania, 
ror rezolvare depindea de 
ția agricolă Județeană (®i

Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scinleii*

Ceaușescu," cel doi șefi de stat au 
rostit toasturi pe care le pu- 

a tovarășei Elena blicăm In accșt număr al zlaruluL

mulțumirile noastre pentru primi
rea deosebit" de cordială ce ne-ați 
rezerva t-o, să mulțumesc populației 
orașului-Kinshasa, care ne-a intlm- 
pinat cu multă căldură. Consider 
că această primire — ca șl primirea 
pe care v-a făcut-o populația ora
șului București șl o altor localități 
din România p® care le-ațl vizitat 
— constituie o expresie a sentimen
telor de prietenie șl stimă pe care 
șl le nutresc popoarele noastre, a 
dorinței lor de a • dezvolta o 
colaborare șl prietenie rodnică.

Este adevărat că, îndeosebi după 
vizita pe care ați făcut-o în țara 
noastră, 'domnule preșe-rllnte, rela
țiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Zair nu cu
noscut o dezvoltare puternică. Cu 
toate acestea, eu ml-aș permite să

fețele prevăzută pentru culturile din prima epocă. Uni
tățile agricole de stat ți cooperatiste din întreaga tară 
au lnsămlnța.1 cu mazăre 71 la sulă din suprafețele re
zervate pentru această culturii, 28 ta sută din cea pentru 
cartofi timpurii șl de vară șl 7 la sută din cele prevă
zute a se cultiva cu floarea-soarelul.

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare șl Ape
lor recomandă tuturor, unllățllor agricole grăbirea lucră
rilor de însămințare șl adaptarea lor condițiilor spe
cifice din această primăvară, precum șl cele pentru 
păstrarea umidității in soL

terne, șl uiți membri al guvernu
lui, Bosahgo, comandantul șef ■in
terimar al forțelor armate zalreene, 
generali șl,ofițeri superiori, primul 
președinte al Curții Supreme, 
procurorul general al republicii, 
guvernatorul orașului, rectorul U- 
niversltății Naționale.

Au luat pariu Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri șl ministru al comerțului ex
terior. Corncllu Mănescu, ministrul 
ajncerllor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și

geologiei, șl celelalte persoane ofi
ciale române, precum șl Alexan
dru Tujon, ambasadorul țării noas
tre la Kinshasa., '

Au participat șefii misiunilor di
plomatice acreditați In Republica 
Zair.

în'timpul dineului, președintele 
Consiliului de Stat al Republici! 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko, au 
rostit toasturi.

nice de prietenie șl cooperare care 
leagă cele două state. îmi este deo
sebit de plăcut de n sublinia nici 
cit de mult ne-a Impresionat pri
mirea amicală șl călduroasă care 
ne-a "fost făcută soției șl mie în
sumi, de către dv., guvernul, șl po
porul romftn. •

Domnule președinte,,doamnă, vă 
putem asigura că am păstrat amin
tiri de neuitat.

Țara mea este conștientă de fap
tul că Republica Socialistă Româ
nia este o națiune care a știut să-.șl 
cucerească Independența ,sn cu, su
doarea frunții. De asemenea, noi n- 
vem în Republica Zair o deosebită 
admirație pentru curajul politic al 
poporului dv_, care a putut să-.șl 
făurească, prin acțiunea conducăto
rilor săi o personalitate originală șl

Dineul oferit miercuri de pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și de tovarășa 
Elena Ceaușescu, în onoarea pre
ședintelui Republicii Zair, Mobutu 
Șese Seko, și a doamnei Marie An
toinette Mobutu, a reunit, intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate, 
numeroase personalități ale vieții 
politice, economice și culturale zal
reene. Se aflau printre Invitați Bo- 
Bollko Lokonga, președintele Adu
nării Naționale," șl membri al Bi
roului forului legislativ, Madran- 
dele Tanzl. directorul Biroului Po
litic al M.P.R., Klthlma. secretarul 
general al partidului, alți membri 
ăl Biroului Politic al Mișcării 
Populare a Revoluției. Knrl-!-Bond 
Ngunza, ministrul, ntacerllor ex
terne, Bulundwe. ministrul de In

ie tractoarele. Dar multe nu au trac
toriști. In. biroul secretarului Comite
tului comunal de partid Calda de Jm 
am fntilnil-o pe Marin Suchov, Ingl- 

' ueră-șefă la cooperativa agricolă din 
localitate. „Di:. 13 tractoare doar 10 
au tractoriști — ne spunea Inginera. 
'Timpul înaintează șl ele cămin Imo
bilizate*.* La ora actuală ‘problema 
„tractorul șl mecanizatorul” au este 
rezolvată ,In județul Alba. La S.M.A. 
Teluș, de care nptirilne secția de me- 
canlzaro din Calda de Jos, 12 trac
toare dlh 33 nu nu mecanizatori. în
treprinderea de mecanizare a agricul
turii Aibă are lipsă M mecanizatori. 
Vor sta Inactive aceste tractoare ? La 
Direcția generală n agriculturii.' in
dustriei alimentare șl apelor nl s-a 
răspuns că tractoriștii vor fi Inlocuițl 
cu elevi din anul III nl școlii profe
sionale do mecanizatori. O soluție 
trebuie găsită de urgență. Ritmul de 
lucru din aceste zile nu trebuie să 
stagneze.-Terenul trebuie pregătit din 
vreme pentru a menține umiditatea* 
In sol și a asigura astfel condiții pen
tru obținerea unor recolte mari in 
11572.

Domnule președinte’ al Consiliu
lui de Stat,

Doamnă,
Soția mea șl eu însumi resim

țim o bucurie profundă de a vă 
primi în jurul acestei mese.

îmi este plăcut ’ de a adresa, în 
numele partidului Mișcarea Popu
lară a Revoluției, al guvernului și 
al poporului zalrenn,. precum șl în 
numele meu personal, salutul sin
cer șl-prietenesc Excelentei voas
tre, doamnei Ceaușescu șl dis
tinșilor membri al delegației dum
neavoastră. Vă exprimăm în mod 
solemn sentimentele înaltei stime 
șl admirații cu care țara noastră, 
Republica Zair, vă întîmplnă in 
capitala noastră.

Primirea entuziastă pe care po
porul zalrenn v-a rezervat-o este o 
mărturie a existenței relațiilor trai-

Toastul

activitate din 
Problemele a că

di rec- 
-v. «»- *<- după

cum vom vedea oii erau puține) au 
fost aduse in discuția plenului la fo
rul Județean de specialitate abia luni 
dimineață. ..De rpiine toată lumea in 
teren la .lAsămlnțările, djn _ ep^-ra, I, 
unde nu stăm prea strălucit”, ne >f pu
nea tovarășul Ioan V. Popescu, direc
tor general adjunct. Șl nu exagera 
citași deipuțln. Pină la această dată, 
din cele 5 212 hectare * de insămințat 
In epoca I nu erau trecute la capi
tolul „realizat”, decit GTO hectare. în 
țoală Iarna nu s-a găsit’timpul nece
sar pentru acestexșcdlnțe ?

■ Iji ședința'de la direcția agricolă 
județeană s-au discutat, fără îndoială, 
probleme importante de a căror re
zolvare depinde soarta actualei cam
panii. S-a arătat că necesarul de sfi- 
mință de lucarnă nu s-a asigura? șl 
că terenul respectiv va trebui Insă- 
mlntat cu uite plante furajere. Oare 
de ce a fost nevoie de o lună șl ju
mătate. adică pini In ședința din 20 
marile a.c.. pentru ca direcția agri
colă județeană să hotărască ca pe a- 
cesje Întinse suprafețe să se Insă- 
mlntoze alte culturi de nutreț clndșe 
®Ue că majoritarii acestora trebuie 
insămlnțate In mustul zăpezii 7 ȘIn.t 
unele cooperative agricole din Județ 
care au rezolvat această problemă, in- 
sămlnțind borceag ia timp șl care 
deja a răsărit. Altele In schimb caută 
și acum sămință de lucerna.

O cultură ce se extinde In județul 
Gorj este sfecla furajeră. Există asi
gurată șl întreaga cantitate de s3- 
mîhți’ necesară. Ea face parte din 
culturile din. prima urgență și lo
tuși plita In prezent nu. s-a» țn- 
șămlnțat nici un hectar- din ’cele 
MO prevăzute ta plan. Abia la 
ședința amintită de la direcția a- 
grlcol'ă s-a hotărit Instruirea mecanl- 
zato-l’.or. practic, la fala locului In 
'■■o asupra modulul in cure se vor

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Slat 
al Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Doamnă Mobutu,
Doamnelor șl domnilor,
Este pentru mine, pentru soția 

mea șl pentru colaboratorii mei o 
deosebită plăcere de n fi pulul da 
curs Invitației amicale a dumnea
voastră, domnule președinte, de a 
vizita Republica Zair. Aș dori să 
vă exprim mulțumirile noastre pen
tru Ocazia ce nl se oferă de a cu
noaște frumoasa dumneavoastră pa
trie, ’de? a cunoaște din munca șl 
realizările poporulut zalrean pe ca
lea dezvoltării economiei Indepen
dente .șl. totodată, de a putea con
tinua dialogul — asupra dezvoltă
rii relațiilor bilaterale, a unor pro
bleme ale vieții Internaționale — 
pe care l-am început la București, 
cu prilejul vizitei dumneavoastră.

Aș

Urmărllă cu cel mai viu Interes de 
opinio publică clin tara noastră, de 
Întregul popor, călătoria pe care con
ducătorul partidului ți statului nostru, 
tovarășul 'Nicolae Ceaușescu. o Între
prinde In Ir-un șir de țări ale Africii. 
Ișl vădește tot moi pregnant înalta ei 
semnificație politică, caracterul el 
constructiv âtll pe pionul, relațiilor 
dintre România și statele vizitate, cit 
și In ansamblul vieții Internationale. 
O elocventa confirmare in acest sens 
n adus vizita In pitoreasca țară. Repu
blica Populară Congo — a treia os 
agenda Itinerarului african.

Primirea entuziastă făcută fie popu
lația țării gazdă, de oamenii muncii 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliu
lui do Stat al României socialiste, to
varășei Elena Ceaușescu. celorlalți 
oaspeți romăni. la Brazzaville. In ora
șul portuar Pointe Noire. In întreprin
deri șl InsUtutlI. cordialitatea, respec
tul șl considerația cu care au fost In
ii mp Lna ți de Marten N'Gouabi. pre
ședintele țârii, de către membrii Co
mitetului Central al Partidului Con
gelez al Muncii șl conducătorii statu
lui. au ilustrat fn mod elocvent sen
timentele de prietenie nutrite de acest 
popor față de poporul român, prețu
irea pentru politica partidului și sta
tului nostru, stima față de personali
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
față de activitatea sa prodigioasă În
chinata Idealurilor de libertate, pace 
șl progres ale umanității. Cuvintele 
„Trăiască România”, scandate de 
populațio In îndepărtata țară afri
cană de pe Ecuator, au răsunat ca 
un Imprcriortant ecou In mesajul de 
prietenie • șl solidaritate’ adus do 
oaspeți poporului congolez din par
tea întregului nostru poțior.

în scurta ședere In R. P. Congo, 
fnalțll oaspeți romfinl și-au pulul face 
o Imagine despre realizările Importan
te obținute do poporal congelez, sub 
conducerea Partidului Congolez nl 
Muncii, In lupta pentru apărarea și 
consolidarea Independentei politice, 
pentru lichidarea grelei moșteniri lă
sate de dominația colonială și pentru 
dezvoltare economică, nu luat cu
noștință de aspirațiile șl proiectele 
pentru constituirea unul Congo socia
list. participant activ fn- frontul antl- 
Lmperlallsî al popoarelor Așa cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
adresiadu-ae gazdelor, „in

a continuat, ion, cu noi și

urările noastre cele mal sincere pen
tru ca acest popor, ale cirul destine 
Ie conduced cu stila Înțelepciune, să 
obțină noi succese șl mai strălucite".

Sub asemenea-bune?auspicii, con
vorbirile oficiale dintre conducătorii, 
de partid șl de stal ni României și 
R.P. Congo, desfășurate lnlr-o atmos
feră de prietenie șl cordialitate! In
tr-un splr|t de deplină Înțelegere și 
respect mutual, au prilejuit o Infor
mare reciprocă asupra activității 
celor două partide șl state, un larg 
tur de orizont asupra relațiilor 
bilaterale și a principalelor pro
bleme ale situației internaționala, 
Inchelndu-eo cu rezultatele fruc
tuoase despre care atesta Declarația 
comună publicată Iert.

Deși raporturile bilaterale nu i da
tează de mulțl/âni; ele au fost;așe
zate pe un făgaș bun .Pe planul co
laborării economica, acordurile aflate 
in vigoare au creat un codru favo
rabil Intensificării schimburilor I co
merciale, cooperării economice șl! teh- 
nlco-ștlințlfice. realizării unor obiec
tive de interes comun. Părțile consi
deră Insă aceasta numai ca un în
ceput, care poate fi. șl trebuie j dez
voltat fn continuare. Consemnlnd cu 
satisfacție progresele făcute In f con
cretizarea unor obiectiva, Industriale 
prevăzute in cadrul cooperării dintre

telul Consiliului de Stat nl’ Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, țî -

sînt cunoscute șl se bucură de o caldă 
apreciere lupta hotarilă a poporului 
Republicii Populare Congo pentru În
tărirea Independenței naționale, efor
turile sale consacrate dezvoltării eco
nomice șl sociale pe calea construc
ției socialiste, afirmării sale pe plan 
International. Ca prieteni al poporului 
dumneavoastră, ne bucurăm din toată 
Inima pentru succesele realizate șl ”vă 
dorim noi șl mari realizări pe drumul 
făuririi unei țări prospere, indepen
dente, pe calea construirii societății 
soriallsle”.

In același timp, conducătorii de 
partid șl de Stat din. Republica Popu
lară Congo, oameni! muncii din aceas
ta tară au manifestat un viu Interes 
pentru cunoașterea cit mal aorofun- 
dâtă 
rlior. -
înaltă apreciere Izblnzllor 
de poporul nostru In edificarea noii 
societăți, a unei economii moderne, 
fn toate domeniile vieții sociale.

în acest sensz șeful statului con
golez. tovarășul Marlen N'Gouab', 
declara : „La noi se urmăresc 
cu o atenție deosebita victoriile pe 
eare curajosul popor român le-a 'în
scris la activul său, îndeosebi după 
eliberarea S3 de sub Jugul fascist șl 
trecerea sa în sistemul socialist. In- 
trueft poporul cungolez este tacă Ia 
primii săi pași pe aceeași cale, el con
sideră că victoriile dumneavoastră 
sînt, de asemenea, nle sale. îmi este 
deosebit de plăcut să vă exprim

\TCastul:

KINSHASA 22. — De la trimi
șii speciali : In programul vizi
tei po care. președintele Consi
liului de Stat, NIcoLae ee.iuțesnr,’ 
șl tovarășa Elena Ceaușescu o 
întreprind în Zair, prima Jumă
tate a zilei de miercuri a fost 
rezervată cunoașterii a două o- 
blectlvc semnificative pentru 
progresul țârii gazdă.

în cursul dimineții, oaspeții 
români au vizitat Centrul de te
lecomunicații spațlald/ situat in 
apropierea capitalei la N'Selc. 
Construcție nouă, modernă, cen
trul asigură transmisia și recep
ția * de Imagini șl text, prin In
termediul satelitului Intelsat, 
plasat deasupra Atlanticului. 
Republica Zair beneficiază, ast
fel, de un Instrument rapid șl 
eficace de. comunicare cu restul 
lumii. Centrul de la NUele a 
fost inaugurat !n Iunie 1B71 do 
președintele Mobuta Șese Seko.

Oaspeții români au fost salu
tați la sosire de ministrul poște
lor și tetecomunicnțillof, Nyoka. 
președlntelo Oficiului național 
al pastelor șl comunicațiilor, 
Kaiiozl. de conducerea centru
lui. O unitate militară a dat o- 
noruL Oaspeților ■ 11 s-au oferit 
buchete de flori.

MlnlsUul NyoSta a’re’evat, in
tr-o srtirtă alocuțiune, că este 
o mare onoare pentru lucrătorii 
centrului do la N’Sele să-l pri
mească, Jn. aceaslă zi solemnă, 
pe, conducătorul statului român 
și pe tovariișa Elena Ceaușescu. 
El și-a exprimat bucuria șl mih- 
dda de a putea InHmplna pe 
oaspeții români la Centrul de 
telecomunicații spațiale, rod nl 
preocupărilor guvernului zaircan 
pentru progresul șl dezvoltarea

■ țării.
Tovarășui N Icoln e Ceaușescu 

și tovarășa .Elena Ceaușescu au 
vizitat apoi stația de telecomu
nicații, primind explicații din 
partea Inginerului Numbl.

La Mlnlșterul Affi'lcaltnrll, Industriei Alimentare șl 
Apelor âu fost centralizate miercuri noi date eu privire 
Ia desfășurarea lucrărilor agricole de primăvară.- Din 
analiza acestor date rezultă că in ultimele zile rlirnul 
Insămlnțărllor a crescut In aproape toate Județele țării. 
Au fost Irtafimlnțate cu culturi din prima epocă aproape 
530 050 ha, ceea ee reprezintă 13 la sută din suprafața 
prevăzută Iii întreprinderile agricole de stat ți 32 la șută 
In cooperativele agricole de producție. Cele mal mari 
suprafețe au fost Insămlnjate In județele Timiș. Caraț- 
Severln, Argeș, Arad, Alba, Dlmbovlfa, Galail. Bihor șl 
Tulcea, unde s-au Insăminfal 55—83 ta suta din supra-

în județul Alba, liicrflriio agricole 
sc află In avans față de calendar. Au 
fost Insămlnțate peste 70 In sută din 

■suprafețele cu culturi din prima opin
ca : s-a încheiat semănatul ovăzului, 
mazării, borceagulu! etc. In prezent 

Insâmtniează sfecla de zahăr -șl; 
In unele locuri, s-n trecut la planta
tul cartofilor. Mijloacele mecanizate 
rint folosite ocum in pregătirea tere
nului pentro culturile din' opocn a 
dounl Aceste afirmații-au fosl făcute 
de Ing. Nicolae Albu. directorul gene
ral ni Direcției agricole județene Alba.

într-adevăr, vremea însorită din ul
timele z.lle a permis grăbirea semă
natului șl efectuarea unor lucrări do 
bună calitate. în satul Ducerdea VI- 
rtoasa. pe Inginerul cooperativei. Vic
tor Tiberi’u Truța. 1-nm găsit pe clnib. 
acolo unde este Incul specialistului In 
aceste zile, veriflclnd calitatea Iucrfi-5 
rllor. „Bălaiul n făcui o treabă bună 
— ne-a spus el mulțumit arălind 
spre tractoristul care plecase Intr-o 
nouă cursă. Tn acest loc am insămln- 
(at sfecla furajeră, mazărea, chlme- 
nul șl' lucerna. Restul terenului, clrcd 
1&0 ha, este pregătit — grăpat șl dis
cuit — șl In momentul clnd termome
trul va arăta că in sol s-a rpailzal 
temperatura optimă vom Insămlnța 
soia și porumbul" Cooperativele ve
cine, cele din' Ighlu șl Surd, au Înche
iat epoca I. La Ighlu ou mal rămas 
de plantat 5 ha cu cartofi. Președin
tele cooperativei. Iacob Munteanu. ne 
spunea : „Pentru noi este Important 
să menținem umiditatea In sol. De 
aceea, toate terenurile arate; 2-10 ha 
su fost gr.lpnte. iar pe .o suprafață de 
70 ha cfgoare de toamnă am făcut ară
turile. Oamenii slnt acum In v|| la, 
dezgropat șl cercull”.

în județul Alba, unde umezeala s- 
cumulată In sol este Insuficienta, tre
buie acordată o atenție deosebită lu
crărilor de pregătire a terenului. 
Pină acum nu fosl executate peste 
11 Mă ba urâturi de primăvară. Iar 
paște, 12 Mă ha ogoare de toamnă, ou 
fojl .grăpate, Aceste- iucrârl ar- putea . 
di Intensificate dacă' ar fuslcționa .ton-'

-în Județul Gorj, in dimineața zi
le! de luni. 20 marile a.c„ toți specia
liștii direcție! agricole județene se n- 
îinu Intr-o ședință a cărei ordi
ne de zi era „stabilirea ultimelor mă
suri in vederea declanșări! companiei 
agricole de primăvară". Șl. ce-i drept, 
erau multe probleme de discutat, 
înainte de orice Insă se Impune o 
mențiune : cu uite cuvinte torul con-, 
-'ducător de specialitate.?la nivelul ju
dețului anticipase, mal' exact, preme
ditase declanșarea campaniei; de pri
măvară abia la 20 martie, deși timpul 
favorabil de lucru'In clmp s-a revăr
sat din plin și ț>e meleagurile Cortu
lui de mni bine de o săplAmlnă. Dar 
i h'l .l’trii* .dimineața , ațiavut:. loc. 
alte." ședințe In, ’rare s-au stabl- r (Contlniiare' îh pag." n' (l-a)

'• S ' ...:

Domnului ZULFIK.AR ALT BHUTTO

în numele Consiliului de Stat, nl guvernului șl poporului român, 
d nl meu personal, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre, 

' •' mal 
lui

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

cordialitate
: /

I
i”?’ Z”,.ALBA
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de plată de pe aceste 
certificate vor tî com
pletate cu dalele pri
vind natura • contrar-

care am avut-o.

va primi acum răsplata cuveni-’ ■ 
M. Cit despre clienta săi. lor .nu I

ă n“®fiariul ' tul! ■ asociației; jloteaterJ»
pentru'- ‘ihun ca .1 țflțwâtb' s©.hrs siat<? /

I
î ii

die
v r““*

că v ale nngnjatilor, .
starea- civilă șl presă- crollrl sociale, toate 
Urea lor profesională, lucrările privind ta-

i ajutorului) este
poate fi înregistrată nti pensionar, pi
In carnetele de mun- și că-pe perioada reș
că. Atunci clnd Inca-, pectlvfl nu I so plăleș- 
d re ren se face pentru te salariul t ordinele

— > . țas© apartamente!,
lua măsuri In vc- \ Contractul de muncă rloron nilIl^Arflî In- . . ■ w

A călcat

I

Scriptic, graficele întocmite preve
deau recuperarea eșalonată a res
tanțelor (7<M frigidere In martie a.c.). 
Dar, ,ln plus față de produefin la zl,
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Urina de vagoane din Tr. Severin, 
Urina mecanică din Cimpulung Mus
cel. Urina de vagoane dIu Arad, „E-.

„Htaila" penlru plan este ta linii 
mari clșilgată, Sutele de vagoane a- 

_----- . ---------- .... . coperlte pe două osii șl de l-anspor-
loelroputcrc* din Craiova. Fabrica de . tat-ciment în vrac; abandonate oină

unități 'ale Industriei, constructoare 
; de'mașini, ale căror colective, ou ob
ținut •-
prestigiu în producție, .dar care. ‘In 
primele două luni ale anului cu
rent. temporar desigur, aii tare- ____  ________
gfirtral restanțe r la . anumite’vpro-7 L, Ih continuare aTItmuluI Intens de lu- 
d’use, - nu șl-au i Indopllnlt Integral cru. furnizorii întreprinderii din Tr. 
planul în’asemenea condiții; ches- Severin, respectiv U.M.lt.M.R. Paș-
tlunen principală pe care nm urmă- can! șl Uzina de vagoane din Arad,
rit-o. fn cadrul anchetei pe .care am trcbole sl-șl respecte riguros obllga- 
tatreprlns-o ta . acezrte li ' 
a for.l urmăloareo :.:eum 
șl cum i..;' 
conducerile
triale In vederea recupe.............._...
a, restanțelor. îndeplinirii Integrale, a

leetroputcrc" din Craiova, Fabrica de . tab ciment în vrac; abandonate pînă 
frigidere din Găeștl — Iată.cinci mari’, ’ do curinrhtn stadiul flnal de conBlruc- 
uhltăU'ale Industriei, .constructoare ", fio-— unele, fără tampoane și apara- 

moșlnL ale căror colective, au ob- te de• legare, altele fără o bară sau o 
__ : de-a lungul anilor rezultate de „oarecare, altă plasă măruntă, — va.- 

i„ -----,i„_ k— ,i_ goane construite ln proporție de 89 la
suta vor fi eurind terminale șl livra
te. beneficiarilor. Pehtru menținerea

mi. 'furnizorii, întreprinderii din Trâ 
Severiih respectiv U.M.ILM.R, Paș-

întreprinderi, (Iile contractuale, plnă hu de mult 
...._ ___ ...____au tacțlpnai. . încălcate. Un apoi așemănător. deo-

acțlonează ta continuare șebil de ferm. 11 lansează Șl-U. M. 
Le acestor uniați Indus- din Cimpulung Muscel către unii din 
vederea recuperării' totale farnlzo-’.l rexlanțlerl : Fabrica de ca-

. planului, Ia tonic sortimentele, pa
| primul trimestru ?
I l’unlndu-șl serios problema reapec- ® ăAwll «fl 3 «-ml •»» II I — t. 8 .1^ " o fi «n «v A ă A '

I
I
I 

____________ I 

între timp, copilul a decedat I
După încheierea anchetei care I
se află ln curs, nu ne îndoim |
că ■ sora medicală respectivă va ,
irlml un transfer

■ acestei fapte.

TransferulI 
I
I copil

' adus
| nil d

I
I
I
L
| S'
[Prețul
| piperat al | 
| credulității | 
I Recepția:

gust", Mari
47 de ani,

I
I
I
I
I
I
I
I

neomemei
înlr-una din zilele trecute, un 

copil In vrirstă de 4 ani a fost 
’ j Ia stare gravă la dlspcnsa- 

.....din comuna Onicenl (Neamț). 
Aici,nu era Insă nimeni care să-l 
acorde ajutor. Spre ora nrinzu- 
lul n apărut. In sflrștt. sora me
dicală, Gedrgcta Scriitor, care 
făcea naveta de la Român.-Dar. 
spre disperarea părinților copi
lului. ea a refuzat pur și simplu 
să le den ajutorul solicitat, sub 
cuvtnt că se va transfera la oraș 
Si nu o mai interesează eezse In- 
tlmplă te respectivul dispensar !

,.oner la uzinele .^3 Au- | 
_'ariu« (Vein, In pirrta*ds | 

.. ani, din București, b-dul I 
Banu Manta nr. 37—39. dcuenise, „ 
de la o vreme, furnizor de... I 
vorbe goale ! $1, orlclt ar părea i

ne. a 
do 
ie- g

I 
I

de amatori (citiți: naivi) care 
,.ră le recepționeze’1. Dumnealui 
era, chipurile,.In stare să le a- 
ranfeze. cit ai bate din palme, 
ba „o admitere la un Institut 
Int-djdminl superior". ba obține
rea unui apartament, ba procu
rarea unui autoturism In condiții 
excepționale. Bineînțeles. cu 
condiția ca amatorii de astfel de 
chilipiruri să îndeplinească for
malitatea" de a-fi achita „co
manda" cu an(icipa(le l Ara se « 
face c<5. In clteea luni. a‘ încasat . 
de la 10 persoane nu mai puțin I 
de 109 (MO Ici. De prisos să mai I 
spunem că. deri plătitegras.nici 1 
una din promisiunile respective I 
n-a fost (fi nici nu putea fi) I 
onorați. în ce-l prteeste. el hl. I

le mai râmtae deeil ca» ta oiitors 
să renunțe la asemenea ..bine
voitori’ ji sd-jl rezolve proble
mele numai pe căi legale.

La 100

O. scrisoare din satul, Prelucl. 
comuna Agăș (Bacău), ton C. 
Matei. In virală de 02 de ani. 
evocă un moment sărbătoresc 
deosebit CntJncn Matei. —' 
autorului scrisorii, a 1„._......
nu de mult o sută de ani. bucis- 
rindu-s» de stima șl prețuirea nu 
numai a celor nproplnțl. cl sl a 
Întregului săt.‘ Pentru că. fn n- 
cest 'răstimp, de Rrija mamei 
Critlnen s-au bucurat, rind pe 
rind. G copil. 10 nepoți. 42 stră- 
nepo(l si 9 stră-slrănepoțl. în' - 
total 73 de urmași 1' Să recu
noaștem. este o cifră care nu 
poate să nu Impună respect șl 
admirație. Mal cu seamă că. și 
Ia această virată, ea continuă 
încă să rrțuncească. De altfel, 
după cum spune mania Ca- 
tlncn, tn muncă a găsit adevă
ratul Izvor de viață lungă‘șl de 
sănătate.

blurl șl materiale electroizolante din 
București (pentru lextollt). Combina
tul do cauciuc Jilava (te restantă ’cu 
sute de. bucăți ’ nnyelopo'ș! câmere, 

tării disciplinei de pian, a InsomnătA- cu-livrarea plăcilor de fricțiune).
-■tlf.pc caro o. are ■ vt ’ t .. 3

livrarea inieprulă .
și iu termen u cu
noscutelor autotu
risme do lerșn iw- 
nqficlarilor In
terni șl externi 
(ne comunică co
respondentul ju
dețean al ziarului 
nostru), conduce
rea Uzinei meca
nice din Cimpu- 
lung Muscel, po- i 
trivlt aprecierii i 
tovarășului Vie-. 
tor Naghl. , di rec- , 
torul general nl 
uzlnel. a trecut ta 
o . reevaluare exl- . 
gentă a forțelo- 
coleciivului. In 
scopul înlăturării 

. grabnice a rărni- 
neril In urmă din 
lunile Ianuarie șl. 
februarie. între 
măsurile care nu 
prins viață amin- e 
tini : generaliza
rea schimbului doi 
șl extinderea schimbului trei, ta așa 
fel Incit In secțiile du bază coeficien
tul de schimburi să fie de peste 2. re
distribuirea muncitorilor ta locurile 
unde este cea inul marc nevoie de 
forță de nniricA, punerea ta valoare a 
unor noi resurse de creștere o pro
ductivității muncii, pe baza căreia să 
sporească volumul producției dc la o 
zl la alta.

Aceeași preocupare asiduă pentru 
recuperarea tuturor restanțelor a re
marcat corespondentul nostru lude- 
tean șl la Uzina de vagoane din 
Turnu-Severln. Ce se întreprinde 
practic In aceastțj mare unitate con
structoare de mașini In' scopul• reali
zării Integrale a planului 7

— Acum, clnd o parte din piesele 
nellvrate la timp au început să so
sească. relata Ing. Voslle Bacalu. dl- _ 
rectorul uzinei,.pentru a îndeplini rlt- 
mLc planul, concomitent cu rerai«:rn- 
ren restantelor, am redistribuit forța 
de muncă, am luat măsuri organiza
torice pentru a se lucra In toate- sec- 
ț’ille In schimbul III la nivelul schlm- ■ 
butul L Potrivit unor calcule rigu
roase. nm elaborat noi grafice de lu
cru, stabilind un volum mal mare de 
producție-in fiecare zi. astfel Incit 
pini la 23 marile să recuperăm res-

... I
mama | 

tmollnit I 
ii. bucii-

I
I
I
I

tele se afirmă : „Avlnd In vedere sl Această concluzie este perfect vata 
tuațla croată azi prin neeontractarea. bilă „și In cazul FABRICII DE FRI- 
tncă la Import a unor materiale, ne- GIDERE ! DIN GAEȘT1. De ce 7 fn 

" sosirea altora din Import, precum șl Urma unei analize efectuate de că- 
dalorită nelivrărll de către furnizori tre comisia economică a Comllelu- 
dln țară a unor alte matj cantități de - lui Județean Dîmbovița al. P.C.R., 
materiale, cu loato măsurile luate a- , forurile de resort ale ministerului șl 
Ut pe linie organizatorică, dl șl pe U- conducerea '. centralei Industriale au 
n!e de aprovizionare din tară., se pro- ■ dat asigurări ferme că. In acest an. 
conlzeazfl o nereallzare a producției fabrica din Găeștl nu va\ Intlmplnn 
globale planificate pe trimestrul I cu greutăți ln domeniul! aprovizionării 
clrra 3 la sută, tar a produețlel-mMfă tehnlco-materiale. colaborărilor ne- 
cu circa 15 la sută*. Cu alte cuvinte. coșare îndeplinirii ritmice n planului 
ln uzina craloveană s-au preliminat de producție. Dar una se prevede In 
cu resemnare, cu 15 zile înainte de procesele verbale încheiate șl alta 
încheierea trlrncslrnlul. anumite ne- este situația in realitate. încă din 
realizări, doși economia națională are’ Ianuarie ă.c„ defecțiunile de aprovl- 
nevole ca toate produsele acestei ln- zlonare au dus ln folosirea incom-
treprlnderl st ila fabricate potrivit pletă a capacităților de producție,
prevederilor. planului. Am căutat să Delegații fabricii au Impinzit tara,
aflăm care este. In aceasta privință, depîaslndu-se la Combinaiul slde-

:------ .... .»■_ —.----- rnrglc Galati, la fabrlelle.de mase
plastice din Iași șl Borzeșll, la 
U.R.E.M.O.A^. și „PoIIcolor" Bucu
rești. la Fabrica de .șuruburi din Ita- 
eău, core înregistraseră serioase res

tanțe la livrarea 
.liniuimi.I..».».; reperelor șl ma

terialelor contrac
tate. Deplasările 
nu au adus Insă 
nid un reviri
ment. Producția 
fabricii este serios 
afectata de'faptul 
că pe bandă, ta 

faze .ale 
lu! tehno-
nume roasa 

stau ■ ne-

punctul de vedere nl tovarășului te- rurglc Galati,
glner Mlhal Llculescu. directorul gc- plastice din
neral al Grupului de uzine apnrntaj 
șl mașini electrice (..Electroputere*) 
Craiova. Redăm, pe scurt, discuția pa

CURIER JURIDIC

eatelo de concedii me
dicale. pe baza cărora 
se" ' flcofdă acestea, 
trebuie să poarta viza 
președintelui osoeda- 
,ț!el locatarilor, cu
care ocazie @e va
menționa dacă- anga
jatul ■■ (beneficiar ol 

’ > 8011 
pensionar, precum

Adele normative acesta le conferă, a- 
In ’ vigoare referitoare Bodațin poate utiliza, 
la coMlltuIrea șl func- ln condlțUle arătate 
țlonarea asociațiilor mol sus, orice cate- 
de locatari, condițiile goric de persoane, pre
ia care acestea pot 
angain personalul ce 
Io (este necesar au 
statornicit un cadru 
juridic nou. privind rar 
porturile de muncă 

. din acest sector în 
1 aplicarea concretă a 

prevederilor respec
tive II.C.M., nr.
1878/1989 și Inslruc- 

. (lunile 65 200/1970 -
1 se Ivesc, ln unele ca- 
| zurl. confuzi! șl In

terpretări diferite.
După cum se știe. 

| osocințJas locatarilor SîBS6® e-JSL 
. se constituie- de drept Jj.“1Ș?. 
I In clădirile cu cel du- pIJl(|1 
I țin șase apartamente. :™ .J

normative

gyu.ăc tit’ 
cum șl pensionari. Ac
tivitatea desfășurată In 
asemenea condiții nu 
constituie vechime In 
muncă șl deci ; nu 
poale fi Înregistrată 
in carnetele de mun-

o lumătate de normă. 
In carnetul de muncă 
șe, va adăuga la înre
gistrarea privind ari-' _ _____ a______
gajarea : „cu U2 nor- tulul de'muncă, ve-
mă“. - ‘ chlmea ■ .neîntreruptă „

Subliniem că toate ’ In muncă etc. ■■ Plata '
care !o ajutoarelor penlru In-

. .evidența aetl-' —---•- '‘-■s. -------------■
I sa.laria.te peo- 
personalul anga

jat de asociația ioca-

® diferite
B. Ea procesuli

fi I logic, n
FI B tX1 produse stau ne- <
tWâiH finisate „datorită 1

• llpsol șuruburilor,
7 vopselelor, mino

relor sau n unor 
simple garnituri»

, Deși in flecare 
luni directorul 
fabricii, tovarășul 
Inginer Vaslle Pă- 
trîșcoiu, a dat a- 
slguriri că so vor

capacitate temporară 
tie muncă, a altor 
drepturi fn cadrul a- 
elgurărllor spetele de. 
stat de care benefi
ciază 'angajatul, ca 

,®J, a drepturilor ' din 
pensie ce ©e cuvin 
peMlonaritor Înca
drați, șe face pe baza 
aprobării . directoru
lui direcție! pentp'ț' 
probleme de munL 7
șl ocrotiri sociale. Periei

- tru angaja ții asocia- ■' 
țiilwr care Ișl dets- I 
fășoară activitatea ta J 
alte localități deci! 1 
reședința de județ. I 
Btabllirea șl calcularea ■

I’ (cu asentimentul lo- 
cntarilor principali, p- 
ceasta se poate con- 

■ stilul ți te clădirile 
care nu mai puțin de 

■ șase nparlnmenteh 

l al celor care lucrează 
' la asociația locatari? 
ț lor se inchele înfot- 
i deauna In formă scri- 
1 să, șl cuprinde, in mod 
l obligatoriu. . durata 
’ pentru care se întoc- 
ț meșie (nedetcrmlnn- 
l tft. determinată), pro- 
) gramul ’ zilnic.' sâptft- 
l minai sau. lunar de 
’ lucru, salariul, pre- 
[ (ftirp șl alto condiții 
< asupra cărora părțile 
) au'căzut de acord, tn 
l contractul de muncă 

se va preciza șl faptul 
ț dacă angajarea se face 
t pe un post cu o nor- 
1 mă întreagă sau cu o 
l , jumătate de normă.

in spiritul acestor re-' 
j glementărl m

RĂSPUNS LA 
ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR

t1
derea utilizării In
tegrale a timpului 

__ de lucru, genera
lizării schimbului 
II șl extinderii 

ussi Hvn.-u. schimbului III, rezultatele nu se văd.
— Ce.măsuri ațî luat, ce rezerve' 

ați depistat pentru Îndeplinirea pla
nului ?

— Se umblă după materiale din Im- __ , , ___ _____________
Zeci de delegați șlnt suplimentar nu s-a produs nimic.

' -ti»'»»..-- up-eejerii ' comitetului lu-
ic partid. Ia uzina din

IblIilAți de rccupc-

anchetă în întreprinderi constructoare de mașini

trzina „Tractorul" din Brașov, caro 
expediază neritmlc blocul motor.

O constatare „telegrafică" și de la 
Uzina de vagoane din Arad. Restan
țele se datdfesc neonorăril la timp a 
obligațiilor contractuale de către fur- 
nlzori. Termenele de recuperare a 
restanțelor hu pot tl stabilite, dar In 
Ipolezp că va primi ajutor pentru re
zolvarea problemelor de la „punctul 
3". pianul trimestrial va fi realizau 
Iată șl..problemele ds la «punctul 3“ : 
multe-vagoane nu au putut fi expe
diate declt' in loturi mid. deoarece 
au lipsii și lipsesc cilindri de frină 
din import, echipamentul de frină 
(furnizor s uzinele . „23 Augusi" 
București), cantități Însemnate de 
boghiuri (furnizori : Â.M.IL Ploiești 
șî Bncurețtl-Triaj — ateliere ale 
C.F.R.).- . '

Laitmotivul cauzelor rămtaerU In 
urmă față de prevederile planului 

■ constă" deci “In modul defectuos In 
care.se desfășoară aprovizionarea 
tehnico-materială șl relațiile de co
laborare Intre furnizori șl benefi
ciari. Dacă In întreprinderile Ia caro 
ne-am referit plnă acum consecin
țele acestor neajunsuri nu rint ații 
de mari șl, p-lnir-un efort susținut 
nl furnizorilor, restanțele pot fi re- 

tanțele, Iar planul trimestrial să fie cu pern te» la UZINA. „ELECTROPU- 
reaiizat In întregime. TERE“ BIN CRAIOVA, bilanțul tri-

Deci numai lucruri bune, optimism .mestrsițul i din acest an r.u se va 
îi siguranță In cele două uzine ■ In Încheia cu planul integral îndeplinit 
privința Înfăptuirii sarcinilor de .pro- Î.nîr-o Informare prezentată In se
ducție-planificate In-primele: trei Iun!... dinte’; biroului comitetului’■ de partid 
șteiănuluI?;Laroririm;ataSTh^vorlo.O:;p«:’uzțnă. la“13 martie, a.c.. Intre al- 

' ’ - ' i-

(Urmare din pag. I)

pentru înșamințari
a .. . . . . v . s

— Se umbla dui
port ți din țară- Zed de doi 
trimiți la furnizorii noștri—

— Ați stabilit termene de recupe
rare a restantelor 7

— Nu putem preciza, astfel de ter
mene. pentru că nu știm ce materiale ~ j_.■ ii»* - , • “'WțJS

fti 
cu

oratuT I 
un deo-

Teatrului I

irecupe
rabilă

nare, timpul este prielnic, dovadă că 
Iri multe cooperative agricole situate 

regla semănătorlle S.P.C. 6. special mal ales-Jn sudul județului eu ince-
pentru aceâslă cultură. Șl llmpul op- PUI, tasămlnțărlte la floarea-soarelui.
Hm trece nepăsător fără să aștepte întruciț.Ini această zonă Solul nu are
,—----------- -, ■ • prea, multă apă; Iar soarele,și vlntul

llrodiic evaporări Lntonse. trebuie 
ma urgență nu se stă bine. sfiise acorde cea mare atenție lu- 
unele cooperative agricole crărilor de,, pregătire a terenului șl 
comunele Plonsor'. Bălă- semănat

Vaslle IANCU
; corespondentul „Scînleii

Înșiruirea mecanizatorilor.
Nici la Insămlnțărlle. celorlalte cul

turi'din prima urgență nu se stă bine, 
în timp ce 1-----  —---- , V "
ca cele din comunele Plopson Bălă
cești. Albeai, Căprenl. Ilurezanl, Ju- 
pinețli. realizările se aproprie "de’ 
sulă la sulă. In allele, ca cele din 
Hrănești, Livada.

tarilor, completarea 
șt (Inerea la ri a car
netului de muncă șt 
întocmirea dosarului 
de pensionare stal ite ,,
competenta direcții- drepturilor do aslgu- 
Ior pentra probleme sociale se fac de
de muncă șl ocrotiri către comitetele exe- 
i..,.’ ___ ’
clațla locatarilor este popul i 
obligată aă comunice tn ic 
de Îndată -direcției _ .__7________ ...
mințita orice schlm- localitățile In care nu 
bare Intervenită In există unități ale dl- 
raporturilo de mun- recțlei pentru pro

bleme de muncă și o-

Potrivii' . , 
dețean do partid. In ____
Găeștî exista posibllltațl de recul 
rare a restanțelor. Important cate ca 
forurile de resort să. Înțeleagă că 
tărăgănarea chiar eu o singură zi a 
aplicării măsurilor pentru asigurarea 
materialelor șl reperelor necesare 
înseamnă diminuarea efectului eco
nomic pe care stalul 11 așteaptă de 
|H! urma ■fondufllor' de Investiții 
cheltuite cu construcția Fabricii de 
frigidere din Găeșfi.

în întreprinderile constructoare de 
mașini Investigate, planul de pro
ducție poate fi îndeplinit, dar cu o 
condiție esențială : mecanismul a- 
provlzlonăril tehnlco-materiale să 
funcționeze cu precizia unul cea
sornic. Eforturile susținute ale 
colectivele- acestor unități — oră 
de oră. schimb rie schimb, zi dc zl — 
dau roadele scontate și pot genera 
rezultate maxime In producție dacă, 
concomitent cu măsurile de ordin teh
nic șl organizatoric, materiile prime, 
materialele șl semifabricatele stat 
asigurate ritmle și integral. Or. din 
acest»punct de vedere, se vede că 
atlt conducerile uzinelor In cauză, cit 
șl. centralele de resort șl factorii da 
răspundere- pin “minister nu nu luat 
pin- fimpi. toate măsurile pentru res- , 
pectarea „disciplinei contractuale. - In- 
căleînd Legea contractelor economice, 
unii din rurnizorll' amintiți proce
dează după tactica bunului ptae in 
livrare:, comenzilor stabilite. El' 
trebuie trași la răspundere neîntlrzlnt. 
sub aspect material, pentru a slmfi 
cit eostă nerespeciarea disciplinei de 
plan șl contractuale. Stările de 
lucruri Înfățișate In cadrul anchetei 
noastre trebuie bine analizate dc con
ducerile centralelor industriale res
pective. de forurile de resort din 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, penlru a se troge“maxi
mum de învățăminte șl a se aplica 
neintirzJal măsuri energice, menite 
să asigure recuperarea grabnică a 
restantelor, îndeplinirea riguroasă, la 
toate sortimentele, a planului, cores
punzător cerințelor economiei na
ționale

Boclale. Da aceea, nso- cufive ale consiliilor l lare respfectjvQ.”): 
aceeași ordine de 

Idei, arătăm i cȘ lnvom primi șl clnd te vom primL
— tta ce sprijin aveți nevoie 7
— Să nl tie aducă materiala -
La țnxistențeto noastre de a pune 

punctul pe 1 In ce privește cauzele 
care au delermlnat o ntare .situație ■ 
Ia uzina craloveană. directorul gene
ral a completat :

— în primul rind. nu s-au făcut 
comenzi din timp. Ne lipsesc mate
riale la numeroase poziții. Unele au 
fost comandate cu Intlrzlere. Iar al
tele nld nu slnt comandate. Sini 
repere la care nld nu se întrevăd 
soluții încă.

Se ridică Insă, In mod firesc. În
trebarea : cine altcineva decîl 
gropul Industrial trebuia să asigure 
prodnctla cu tot ceea ce aceasta are 
nevoie dtn punctul de vedere al 
aprovizionării tchnlco-inaterlale ? în 
convorbirea pe care am avut-o cu 
secretarul comitetului de partid pe 
uzină, tovarășul Barbu Constantin, nl 
s-a relatat c&. In trimestrul IV al 
anului trecut ntund clnd conducercn 
întreprinderii trebuia să se ocune de 
contractarea . șl aprovizionarea! leu 
materiale pentru nnul 1972. delegați 
nl.uzinol umblau prin țară..In unită
țile beneficiare, pentru a „aranja" 
schimbarea termenelor de livrare a 
unor utilaje a căror construcție era In 
Intlrzlere. De asemenea. In fiervlciul 
aorovlzlonărll există diferiți snta- 
rlațl cu pregătire necorespunzătoare. 
dar nimeni nu înlătură neniunrarile. 
Așa se face că. de multe ori. fisele 
prevăd existenta unor materiale în 
stoc. Iar ta realitate ele au fost ' 
enulzate de mult întruclt deficien
tele de la această Intreorir.dere nu 
sint de Ieri de azi. considerăm abso
lut necesară o analiză temeinică din 
partea conducerii Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini sl a 
blronl'il Cbmiietulnl județean Boli 
al P.C.IL. .pentru ea cel .pnțin din 
trimestrul’ II nic. sltuatla sl se re
dreseze. Iar plana! să fie realizat 
Integral. Ia toate sortimentele, ast
fel ca ..Elcclrooutere* din CraSova 
afi-rl ocupe din nou locul, de între
prindere fruntașă a Industriei con
structoare de mașini, mm a foat cu 
ani ln urmă.

glement'irl a® con
sideră că stat cu o 
Jumătate de normfi a- 
cele funcții sau mese
rii pentru care pro- 

iuI de lucru este 
ore pe zl. In me- 
lunarfi. Aceeași

persoană poate fi 
Insă angajată de. mal 
multe 
dte o 

ț normă.
flecare 
bllgnțta

ilonală. lucrările privind ta-
1 vizarea 

_________  de ■ mun
că. întocmirea ți ti
nerea la zl a carnete
lor de muncă, evlden-

tlrea lor profesională, lucrările pr
pentru a ti Înscrisă ln chelcrca șl
eametal do muncă. contractului

Persoanele ; încadra
te de către asocia
ția locatarilor bene- 
fictază de tozte drep- }• B,rt.lY!^H.l1_sn,Jnr1?' 
tarile ce decurg din 
calitatea de angajat.

te și întocmirea dota- 
„c rului de pensie roentru

Astfel, salariul ce se angalății asociației-
acordă nr.estora se . focatnrilw so vor efec-
plăteste tn numerar. ț«a de către salariat

. în cazul In care anga- o£lciul municipal
jațllor U se asigură și 6flu ofâșenesc cel mai

- 7 rnnniml'nr ArVH'fsri'<_

tractul de muncă ee va. 
specifica și echiva
lentul-In bani nl aces
tora» sumă care — Îm
preună cu cea primită

^radruî‘iMoCÎnțMrA^''de .președinte. , 
supra salariului se O ultimă precizare 

■■ ■ - — care o fnecmteste’
.,-„'7.7—1 CU trans-

J ferul angajaiilor nso- 
conlribuțla pentru a- lotatarllor. .Tre-
slgurărlle sociale do cerea salarialllor de 
stat Decontarea -ve- p âsodaHe de loca- 
nltunlpr șl cheltuieli
lor de asigurări so
ciale șl a celor' pri
vind penala 
mentorii se face lunar 
prin dispoziție de 
plata la Banca Națio
nală ta conturile co
lectoare respective ale 
direcțiilor pentru pro
bleme de muncă șl o- 
crotlri sociale.

Angajați! au 
tul la , ajutoare In ca
drul asigurărilor se
riile dc stat. Certlfi-

asociații.. __ 
jumătate de 

în acest 
din ele are o-

. ............ să încheie

S contract de muncă In 
formă scrisă cu per- 
roana respectivă. De a-

1 semenea. salariatli U-
J nllățJlor socialiste. pot
JJj.fl Si 01 angajau de;că- 
i t.re asociația locatari- 
r mîfnA 'nSr^^ ta‘ 

| ri?'ia|nffldrnț|e^rfrac- va’aplica insă un pro- . ««J ”
I tlunl de normă, astfel «nt tlo 10x ta sută ln ieșitură 
l H 'm^reUnfl ‘î' îraS- .n8

juprvi iu Hba a fcjuj ta. .9.1 ; s i A l ’»
unele avantaje, în con- aprop.aL Aocvenn- .—.... ... -------- țe!e necesare dove

dirii calității de an? 
(Cajal (la policlinică, 
școală. unități comer
ciale ele.) se vor ell- 

comlîe-

ț ‘dubea de normă de la 
; asociația locatarilor slî 
| nu depășească o normă 
i întreagă.
; , Asociația poate utt- 
| ‘ Uza șl personal fetri- 
1 bult eu o Indemnizn- 
1 tie. dacă volumul de 
t muncă ori. după caz 
f programul de lucru 
| este ma! rrilc de o |u- 
f mălaie do normă. A- 
1 vlnd în vedere că a- 
i cest personal nu are 
J calitatea de angajat 
| In sensul Codului 
[ muncii, și ca atare 

nici drepturile pe care

tar! Ia altă ajnclnțle. 
ori trecerea acestora 

U1U. do la o unitate socla-
țupH- listă la o asociația de

locatari șl Invers hu 
pot fi considerate 
transfer, deoarece po
trivit prevederilor 
legii nr. UI070. trans
ferarea ralariațlloi 
nu&oaie avea loc dc-

,, dt
drep- ^or

In cadrul unltăU- 
socialiste.

Alexandro 
BOGHIUAncheta realizata de 

Petre NEDELCU 
Constantin LSOCI. 
NIstor Tnlcur. . ! du ■ '

__  ____  ... . —ca icele din ■ ■”. ' >; , 
oaieșii. cirbcști.inr

diCatorul rămlrte lAcă la zero. Ce con- Hg , Kfi 
pitirii șl recomandări se mril pot for- ““ ,
mula 7 Vremea frumoasă din aceste 
zile, slatornicitâ șfi in județul: Gor], 
este cea mal bună , recomandare de 
care trebuie să țină seama tofi‘lucră
torii do pe ogoare penlru. efectuarea 
Insămlnțărllor.

I • •I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I cerea să găsească clleva justificări, 

contrazise chiar de realizările altor 
apropiere nu se .găseau ionuri . unități In care, datorită bunel orga- 

sau .pzan.. a .ttat ,s ec...~. ..(it- I nizărl a muncii,; lucrările se desfă-
plle de neon șl becurile de la re- | ?oarg |n ritm normal. La cooperați-

I
I
I

J 
JIn judelui Vaslui, tractoarele, uti

lajele sini In bună stare de funcțlo-

Acum cîteva zile. 
Slobozia era așteptat

I sebit interes turneul _______
. de revistă șl comedie „,lon Vazi- 

lescu* din București cu specta
colul „Vine. pine... olimpiada".

1 Toate biletele s-au epuisat
I In clleva ore de la punerea lor 

in plasare. A zorit. In ifiriit, șl 
I ziua «pectoralului. Artiftii inșii 
. au apărut pe scenă abia după 

două ore de așteptare. Pentru 
„salvarea" spectacolului, trupa a 
început un adeedrat galop menit

I să recupereze intlrsierea. Nume
rele din program se succedau cu

I o viteză de-a dreptul amețitoarei 
~'u >e sflrsea bine o melodie, că 
fi începea alta, executată In a- 
celasi ritm accelerat. E drept, 
plnă la urmă, s-a recuperat o 
bună parte din tallrriere. Dar 
spectacolul prezentat intr-o ase- 

. menea manieră nu era cel aștep
tat de spectatori. De unde se 
vede că. In . asemenea situații, 
punctualitatea nu este un amă
nunt de neglijat.

pe bec
Zilele trecute. Nlcolae -Trnțteș | 

din Văllșoara (Caras-Severin) 
se afin In vizită la prietenul său I 
Ton Flat din Teregova. După 
dteva pahare de teică a pus I 
ochii pe pușca acestuia s! oe loc. > 
l-a’7 venit ldeea de a-sl etala vir
tuțile sale de vlnător. Cum orln I 

aau fazani, â luat la ochi... lăm- i

țeaua de Iluminat oublîc. Ju
decat nentru degradarea de bu
nuri din avutul obștesc. ..vlnă- 
torul" a fost condamnat ta 3 
luni închisoare, cărora 11 se mai 
adaugă încă 6 luni, de la o con
damnare anterioară, pentru care 
fusese grațiat.

Rubricd redacto’8 de 
pinnllro TÎRCOB 
Gheorghe DĂ VID 
|i corespondanlii „Scinteîta

'V>’ 7 I. ,
în Județul Vaslui, după cum sln'em 

Informați de direcția generală a agrl- 
culțurfl; urmează xă se Insămlnțeze 
42 COD hectare cu culturi din prima 
epocă. Cu toate că timpul,este priel
nic. plnă In ziua de 22 marile se In- 
sămlnțaseră abia 8 293 hectare. In coo
perativele agrlcofe de producțleșl 
2 070 hectare In întreprinderile agri
cole de stal șl se grăpaseră drea 
24 G» hectare, situație deloc mul- 
țumltoară Numeroase . Nriporatlvo 
agricole din județ, printre care 
cele din Blăgeșll, ăîâluștenl. Rafatla, 
Tălărani. Telejna, In ziua de 20 mar
tie nici nu începuseră pregătirea te
renului, Iar multe n-au semănat nld 
un petic de pămlnL De altfel, ln cl" 
teva cooperative agricole de produc
ție nici campania de toamnă nu s-a 
terminat dacă avem In vedere că mal 
sini restante la arături care însu
mează 14 OdO ha. Clnd vor fi arate 
aceste suprafețe destinate. In parte, 
șl culturilor din epoca I ?

Dar $1 acolo unde au început ta- 
sămlnțărilo lucrările se desfășoară In 
ritm lent. La cooperativele agricole 
de producție Odaia șl Bursucan! au 
început In ziua de 10 marile cu, cile 
o singură semănătoare. Cooperativa 
agricolă din Docani șl-a'propus să 
cultive 00 de ha cu borceag. 30 ha cu 
mazăre. ®0 ha cu In. Intenții bune; 
dar nici nu s-a început pregăîlrea 
terenului. Inginerul Mihai Botea in-

va agricolă V-Inderel. deși solul este 
mal rece, te arau ultimele hectare ne- 
mecanizabîle. se pregăteau circa IOT 
ha pentru insămlnțat șl w Irtsăm.lnlau 
cu mazăre M de hectare Un exemplu 
grăitor că se poale lucra mal bine 
șl mal repede nl-l oferă cooperativa 
agricolă Dragalina. Aid. din cele SOT 
ha planificate pentru Insămlnțat cu 
culturi din epoca I. plnă In ziua 
de 20 martie se realizaseră aproape 
300 hectare și se apreda că lucrările 
vor fj terminate in cel mult’două 
zile. 1 . ;

în judelui Vaslui, tractoarele, utl-

. Anul acesta se vor Iriga aproape 
un milion de hectare. Pentru efec
tuarea la timp a udărilor este nc-- 
cesnr ca unitățile agricole să fie pre
gătite temeinic. Ui sflrșilul anului 
trecut s-a făcut o nnailză privind 
starea sistemelor de Irigații. Cu n- 
ceastă ocazie au fost stabilite șl lu
crările care trebuie executate In ve
derea funcționării ri exnloalăril op
time a tuturor suprafețelor nmena- 
latc. S-a stabilit. Intre altele, că tre
buie să se refacă șl dcspotmolească 
numeroase canale, lucrări care însu
mează peste 1.2 milioane mc de nă- 
mlhL să se Jmn-ermenblllznze canale 
pe circa 138 0®3 mp șl să se repare 
unele stații de pompare șl Instalat!! 
hidrotehnice de oe rețea. Plnă ta 
prezent, din acest volum de lucrări 
s-a realizat foarte ouțln. Am urmă
rit cum se execută aceste lucrări In 
sistemul de Irigații Calafat-Băllestl. 
judelui Dolj.

Acest sistem cuprinde o suprafață 
amenajată de OTtMM de ' hectare. 
Pentru buna lui funcționare, În
treprinderile agricole de slut și 
cooperativele ngricoSe au sarcina 
să mențină ln stare de funcți
une rețeaua, de canale și conducta 
secundare 7 ?! terțiare de pe terito
riul lor. De întreținerea si exploata
rea stafiilor de pompare șl a rețelei 
principale de aduefiune, răspunde 
întreprinderea de exploatare ?! în
treținere a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare șl de gospodărire a apelor 
- LEI.LI.F.G.A.-îtolJ.

Analiza făcută pe teren a reliefat 
că amenajările existente In adminis
trarea multor unități agricole nu alnt 
Întreținute In mod corespunzător, 
oxlstlnd chiar pericolul degradări! 
lor. Pentru buna funcționare a rele
le! de canale șl Igheaburi. cit si a 
InKtalâfillar hidrotehnice pe rare lo 
au în fotosință. cooperativele agri
cole din sistem trebuiau să execute 
20 (NM mc despolmollri și refacerea 
rețelei de canale, să Impermeabillze- 
ze canale mid pe 13 5OT mp. să pre
vină Infiltrațiile 
Igheaburi 41 să Ini 
pe aproape 2OT ha „» _____  ...___
flecare unitate s-au stabilit lucrările 
ce le are de făcut și chiar s-au în
tocmit . grafice cu eșalonarea execu
tării lor Dină la I anrille a.c. Dar 
plnă la* data anchetei, cooperativele 
agricole nu au făcut aproape, nimic, 
în această situație sini câopera- 
Hvela agricole din Baaarabl. Ma
gia vil. Poiana Mare. Tunarii-Vechi, 
Rast șl altele De ce această iflrflaă- 
nare ? Pretodintele cooperativei anri- ...____ __ __ __
colo Itasl, Stan Găină, ite spunea că pentru unitățile agricole beneficiare

mal este tlrrip să se facă despotmo- 
Urea canalelor șl alte asemenea lu
crări pe care le consideră mărunta. 
Același mod de a ludeca am Intllnlt 
șl Ia alte unități agricole, fapt ce 
explică tergiversarea lucrărilor do 
întreținere a sistemelor de irigații. 
Tov. ing. Iile lancu.-șeful servlcln- 

Inere din ca- 
—------------ _ .1. ne arată că

Tov. ing. Iile .... ....
Iul exploatare ?I întreții 
dnil I.E.I.L.I.FG.A.-Dolj___
una din cauzele principale ale aces
tei situații constă In faptul dl mnio- 
r llalca cooperativelor nu și-au ore-

să execute toate luo-ările ds între
ținere care condiționează funcționa
rea Ireproș-abilă a sistemului de iri
gație și. In același timp, să stabileas
că cu precizie sarcinile ce revin în
treprinderii de întreținere și exploa
tare a lucrărilor de îmbunătățiri fun
dare pentru asigurarea funcționării 
lucrărilor de Interes comun ca stall! 
de pomrinre. rețeaua DrlnriDală de 
oductlune sl lucrările hidrotehnice 
de oe rețea Dar nici această între
prindere care ara un orofil bine

din garanția unității x.care le-n con
struit. Ea nu șl-a organizat echipe de 
Intervenție operativă pentru repara
rea In cel mai scurt timp a avariilor 
ce apar In sistem și executarea în
treținerilor periodice. în al doilea 
rind Centrala de oxploatare șl în
treținere a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare trebuie să soluționeze 
problema aprovizionării întreprinde
rii cu materialele șl piesele de schimb 
necesare în prezent. Întreprinderea. 
In afară de niște conducta, nu dlsrra-

1

în sistemul de irigații Băilești-Calafat lucrările 
de întreținere sint mult rămase în urmă '■ ,3 .

ne canale șl la 
lăture vcaetatia de 

i de canale. Pentru

văzut In planurile do producție anua
le mijloace necesare — fonduri, ma
teriale. forță de muncă — executării 
lucrărilor do întreținere, acestea nș- 
teptlnd și chiar sollcltlnd executarea 
lor de către întreprindere. -Nu jllu 
rare lucrări trebuie să Ie executăm 
r.ol — no spunea Gheorghe Găină 
șeful formet nr. ,1 de In cooperativa 
agricolă „înainte", comuna Poiana 
Mare — și care lucrări cad In sarcina 
întreprinderii". Poate fi, vorba d‘ 
vreun dublu In această privință 7 Ctr 
tegorlc că nu. Amenniările Interioar» 
sini oropr lela tea cooperativelor asri 
cole și acestea. In calitate de benefi 
clare ale sistemului, trebuie să tree 
că liotărit la efectuarea lucrărilor d< 
întreținere fără n aștepta să le fari 
altcineva Ministerul Agriculturii In 
dustriel Alimentare sl Anelor șl On 
train de exploatare si întreținere a 
lucrărilor de îmbunătățiri fundare 
trebuie să statueze' obligativitatea

precizat nu-șl duce la îndeplinire 
sarcinile, ce-i revin. l.E.I L.I.F G:A 
s-a mulțumii șă întocmească un po
melnic de toi felul de lucrări șl re
medieri care-i revin, ca : înlocuiri 
de hldranp - 70 bur-ățl. dublarea
dllpîlot de susținere a igheaburlloi 
- IOT bucăll înlocuiri de conducte 
îl Jgheaburi — 280 tronsoane, com
pletări de caDace la hldrantl - de 
ordinul’ sutelor de manomelre robi
net!. roti de vană si semnalizatoare 
le hldranti Prlntr-o adresă din IC 
februarie le-n trimis sore soluțio
nare... constructorului sistemului - 
EC.I.F Craiova, care evident, te afa
ră de lucrările aflate încă In garan
ție nu are nici o obligație <n acest 
«sens. Nu știa întreprinderea de’ ex-

■ plantare sl întreținere a lucrărilor de 
■mbunălătiri funciare - Doi! acest 
lucru ? Ba da Numai, că . intreonn- 
darea nu este ’nră oreoătiiă să asi
gure întreținerea lucrărilor de Inte
res comun după co acestea au ieșit

ne de- hlmlc altceva pentru a efectua 
remedierile necesare tn sistem.

Executarea nelnllrzlaiă a lucrărilor 
de întreținere a sistemelor dc Iriga
ții «jște o problemă de mare răspun
dere. Spunem aceasta deoarece anul 
trecut In sistemul Calafat-Băilești 
s-au pompat aproape IOT milioane 
de metri cubl de apă Dună apre
cierea -specialiștilor, circa W la tetă, 
din acest volum s-a olerdut prin 
infiltrații înainte de a fi folosită de 
plante Infiltrațiile, datorită faptului 
că nu s-au impermeablllznt canalul 
magistral Si rețeaua de canale secun
dare pe llnnă scăderea randamentu
lui sistemului, conduc la ndlcarea 
Dlnzcl freatice, la Inmlăștlnirea sl să- 
râturarea terenului în această ori- 
vlnță constructorul - T.C.I.F -Craio
va — nu are nid o scuză !-Deși,tre
buie dl încheie In acest an Imner- 
meabliizarea canalului magî'trol lu
crările se desfășoară Intr-un 
necorespunzător

care trebuie impermeablHzafi s-au 
făcut numai 44 009 mp. rămlnlnd 
tacă 21 km de canal de împermeabi- 
UzaL Directorul trustului do cdn- 
fltrucțll. Emil Marghltu, ne cgpu- 
nea că dacă nu se pompoază apă 
pe canal p!nă la 30 mai a.c lucra
rea s-ar putea termina abia In pri
măvara anului viitor... Punerea ln 
punct a sistemului necwtllă sl urgen
tarea efectuării remedierilor de la 
stația de bază de pompare de la Ba- 
sarabi. în orezont toate cele șapte 
agregate de pompare sint demontate. 
Iar termenul — 15 marile, de otoc- 
tuare a probelor de funcționare ■ 
sistemului â șl trecut.

Privite In ansamblu, pregătirile 
peniro începerea udărilor In sistemul 
de Irigații Calafat-Băltești sini 
mult intlrzlate Desigur, o mare răs
pundere In această Privință revine 
unităților agricole beneficiare. între
prinderii Județene de întreținere i și 
exploatare și “trustului do construcții 
pentru' îmbunătățiri funciare din 
Craiova.' Se pune Insă Întrebarea, de 
re consiliu) popular Județean. împreu
nă cu organele agricole ludețeno hu 
au urmărit șl nu au luni din timp 
măsurile care se Impuneau pentru 
înlăturarea defecțiunilor care exiită 
ln funcționarea sistemului do Iriga
ție 1 Faptul că nu rint reglementele 
unele aspecte ale întreținerii lucră
rilor aflate In administrarea unită
ților agricole beneficiare sau a între
prinderii de exploatare nu le absolvă 
de răspundere. Dimpotrivă, cunoscln- 
du-se aceste lipsuri, pe pian 'local, 
trebuiau luate toate măsurile pentru 
reglementarea situației. Nu sa poate 
admite co lucrări In rvaloare de 
peste o lumătate miliard de.lei. din 
cauza întreținerii lor neeorespunză- 
toare. sa se" degradeze la doi-trel ănl 
de la darea In foloisință.

Recent, biroul Comitetului Jude
țean Dolj nl P.C.R. a analizat In șe
dință lărgită, cu participarea tuturor 
factorilor de răspundere din sistem 
?! a unităților agricole beneficiare, 
cauzele care au condus anul trocul 
la o exploatare ineficientă a siste
mului. Cu această ocazie s-n Intoc- 
Riît UT1 Dlan de mÂsurl șl s-aii tra- 
sat sarcini și răspunderi nreclse neu
tru ounerea la minei a sistemului 
Organele agricole ludelene. comite
tele de nartid șl consiliile populara 
comunale, conducerile șl specialiștii 
din unlifițiie agricole beneficiare tre
buie să se preocupe de moterigllza- 
rea In cel mai scurt timp n măsu
rilor stabilite. oentru a asigura func
ționarea corectă, a sistemului de iri 
6a (ÎL

Aurel PAPAJD1UC

fabrlelle.de
care.se
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Toastul președinttilui-

Mobutu Șese Seko
dența națională, Indiferent de apar- 

. . ' tenența lor Ideologică sau soclal-
prestigloasă ta relațiile taternațto- politică. .Astfel, politica,noastră, 

•nale. ‘ de recurgere ta autenticitate, " nu

(Urmare din pag. I)

, Țara dv„ care iși întemeiază re
lațiile sale externe pe principii
le respectării independenței șl 
suveranității fiecărui stat,, drep
tului popoarelor de a-și hotărî 
singure destinele, potrivit voinței 
lor proprii, egalității 'în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
șl avantajului reciproc, se bucură 
de sprijinul nostru total, Intrucît 
Republica Zair se Inspiră din ace
leași principii fn înfăptuirea poli- 

‘ ticîl sale externa
Să-mi fle permis să afirm, dom

nule președinte, că Republica Zair, 
țară situată în frontul luptelor de jn fața națiunii de a salva țara de
eliberare, este hotarită să-șl nducă dezastru șl de luiox. Astfel, unita-
sprijlnul său, fără rezerve, po- *ea națională, ordinea, securitatea
poarelor din Angola, Mozamblc, și pacea au fost restabilite grație
Gtaneea-DIssau, Zimbabwe șl Nnț. volnței conducătorilor și eficaclta- 
mlbla în vederea grăbirii elibe-ărll U1 lnsUUiUllOr. țArll. 
acestorJări de opresiune șl doml- Grupat ,n u,drui 
nație străină. național — Mișcarea Populară a

In acest moment solemn ne xolo- Revoluției — poporul Zairean s-a 
ulm de prilejul oferit pentru a lansa ridicat ca un singur om pentru a se
un apel patetic popoarelor din Eu- angaja cu hotărire pe călea con-""

.i ■ ' *^ornice.șl sociale a țării
sale, pentru a atinge, cu fruntea 
sus, „obiectivul 80" sau tnlllnirea 
țărilor lumii a treia, grațlp utili?

- -. - , , zării raționale a tuturor' 'forțelor
anacronismul inuman al politicii saje umaneișl a resurselor sale nn-

1 turale. Desigur, pentru aceasta, pa
ralel cu eforturile noastre pentru 

care să ne permită o dezvoltare eco- 

cedat la o reformă fundamentală a 
sistemului de învățămtat superior, 
care trebuie să răspundă de acum 
înainte nevoilor reale ale poporu
lui nostru. Pentru a atinge toate 
aceste obiective. poporul nostru este 
dator să-șl evalueze valorile sale 
Intrinseci șl fecunde. Acesta este 
laitmotivul recurgeri! noastre la 
autenticitate. Această sarcină înăl
țătoare, care conduce voința 
noastră de promovare națională 
în toate domeniile, este o operă de 

ficare nu înțelegem să înlăturăm 
aportul țărilor prietene, cu singura 
condiție ca acestea să ne respecte 
Independența- -> x

Domnule președinte.
Este pentru mine o nobilă șt plă

cută datorie de a transmite, prin 
dumneavoastră; salutul amical al 
poporului zairean către poporul 

. prieten din • Republica’- Socialistă

este citași de puțin un națio
nalism exacerbat, de închidere în 
sine, nici o dovadă de'xenofobie. 
față de valorile străine, ci, nud de
grabă, o căutare permanentă șl 
conștientă a personalității noastre 
proprii, o abordare specific 
reană a problemelor actuale.

Domnule președinte,
în urma evenimentelor dramati

ce pe care poporul nostru le-a trăit 
"ta-primele momente de după obți
nerea independenței, cea de-a doua 
republică a avut ca primă datorie 
tfin» f A Îa ‘ "a a S i < » a î 8 n pnlim l’inm fin
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Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare.din pag. O

uprecloz. că slntem de abia ta în
ceputul tihel activități care tre
buie să ducă Ia o cooperare multi- 

" laterală Intre. RomAnla și Zair?
Sper că vizita pe care o facem

• acum in patria dumneavoastră, 
convorbirile . pe care le-am , în
ceput șl le vom continua vor evi
denția iwi posibili lăți pentru p 
cooperare economică, tehnică, ști
ințifică, culturală între România 
șl Zair,_ cooperare care este che
mată să contribuie ta dezvoltarea 
economiilor noastre naționale ' șl 
care se va baza, "ără nici o îndo
ială, pe respectul reciproc șl pe 
avantajul reciproc, deoarece nu- 

această bază &e pbi dezvolta astăzi 

două popoare care au pășit pe ca-

tuie un anacronism care, de aseme
nea, trebuie lichidat dt mal rapid.

■ Noi apreciem că este timpul ca, re
zoluțiile Organizației Națiunilor 

' Unite «fi fle traduse ta viață, 
ca popufațta de culoare din ri
ces te stale st! albă drepturi de
pline. de a participa ta conduce
rea statelor, fâră nici o discrimi
nare." în aceasta privință, România 
apreciază că este necesar ca toțt 
cei care se pronunță pentru ega
litate intre popoare si între oameni 

’ sft-șl unească eforturile pentru a 
lichida aceste regimuri rasiste,

Noi sin tem o țară europeană șl, 
de aceea, ne preocupăm șl de pro
blemele continentului nostru. Esțe 
cunoscut că Europa a dnt mult 

ropa au lzbucnjt țl două războaie

îX^mpo, caro au realizat atît de multe strucției economice și 
lucruri Jn civilizația universală, ■ . ■
chemtadu-le șă depășească letargia 
și egoismul lor în scopul de a res
pinge, o dată pentru totdeauna, 

de apartheid a conducătorilor Afri
di de Sud. • •

. î . 1UJ.VI UM < U Â.VZ* tl'M L *JtSu ~ UCM.SaStaiU'Ul r J^TLUJl ttA «J

, Țara noastră, de asemenea, și-a dotarea cu echipamentul de bază
făcut o datorie din ..a respinge cu care .ta r.c pcrrtata a dezvoltare ace
fermitate șl hotartre dialogul cu riomlcă rapidă,' țara noastră a pro- 
Afrlca de Sud, Intrucît noi const- - - - - --
derăm eă acesta este Jn. zadar, atît 
timp cît nu este organizat între 
conducătorii Africii de Sud șl popu
lația de culoare din această țară 
care este, înainte de toate, prima 
Interesată.

Noi sperăm, totodată, că recenta 
vlz.ita a secretarului general al 
O.N.U. în aceasta țară nu va fi o 
inițiativă fără urmare.

Domnule președinte,
Constatăm cu o legitimă satisfac- largă respirație, de„ta a cărei edi

ție că relațiile dintre Republica 
Zair șl Republica Socialista Româ
nia continuă să se dezvolte In mod 
armonios. Din 1967 șl, în special, 
după virila noastră in frumoasa dy. 
țari;, o cooperare fructuoasă' a fost 
începută, un anumit număr de a- 
corduri și aranjamente au fost în,- 
cheiale, unele realizări fiind deja 
palpabile.

NI s-a of,erlt„^ejd^j pțJteJuP-să . _____ ______ _______ ________
măsurăm drumul parcurs;șVw?tajoc.:-':Pfefln'rri. *
semene», nlaș-a dat . !.prti<^ul,ii,ș^y‘,- ': /-Peniru a tachMtL‘.:iK^TOifetl-m! să 

făcut, în- cursul întrevederilor noas- 

o dinamică nouă legăturilor nțxis- 
tre, în Interesul celor două'popoare. fea șl pentru

Vizita ta Republica Zair a pri- r ' _ "
mulul șef de stat dlntr-o țară so- ■ liste România. adoamneJ Ceaușescu, 
dâUstă ne oferă un minunat prilej căreia îl prezentăm omagiile noas-
pentru a afirma voința țării naos- tre cele mal respectuoase, pentru
tre de cooperare cu toate țările Iu- *■ ■■ ■ • ■■ ■
bitoare de pace, de libertate și. ani
mate de respectul față de Indepen-

examinăm ceea ce mal cămine de vă urez'încă o dală o fericită șl a-, 
făcut, în cursul întrevederilor noas- greablifl ședere In țara noastră, 
tre viitoare. In scopul de a Insufla Invit, de asemenea, pe cel pre- 
_ . zențJ să ridice paharul In sănăta

tea șl pentru fericirea Excelenței 
sale, președintele Republicii Socia-

cârela 11 prezentăm omagiile noas-

dezvoltarea și întărirea relațiilor de 
prietenie, șl cooperare zaire,ano- 
romftne.

Ml

întrevederi ale membrilor 
delegației române

Miercuri, tovarășul Ion Pățnn, vice
președinte al Consiliului ele Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, n avut 
o Întrevedere ra Ndongala Tadi.Tewa,- 
ministrul economiei naționale. Ka- 
nytaga Oii&l- Ndal. ministrul agriculr 
turti. Engulu Bangabongo Bakokcla 
Eokonga. ministrul lucrărilor publi
ce. Mata Nkuinu Wa Bowango An- 
ganda DIo. ministru! afacerilor eo-

. claie.
Cu hceastâ ocazie au fost discutate 

probleme privind dezvoltarea rela- 
.țiilor do colaborare șl dezvoltare eco
nomică. tehnică șl comercială In do
meniul forestier, agricol și Industrial.

Au participat tovarășii Ghcorgho

Oprea, consilier al președintelui, șl 
Vaslle Rautfi. adjunct al .ministrului 
comerțului’ exterior.

★
în aceeași ri. tovarășul Bujor Al- 

mățan, rn in Ulmi minelor, petrolului 
șl geologiei, a’ avut o întrevedere cu 
Umba-Di-Luțete. ministrul minelor.

Cu această ocazie au fost discutate 
probleme din domeniul minier.

* .
Miercuri, tovarășul Corneliu Mă-: 

nescu ministrul tafacerUor externe, n 
avut o întrevedere cu Karl-I-Bond 
Ngunza. ministrul afacerilor externe. 
In cursul căreia" au fost discutate pro
bleme pe linia'celor două ministere

>2 />

ire prietenească^
la sediul Mișcării Populare a Revoluției

auptoant a! C.C. al P.C.R.. prim-ud- 
junct al șefului secție! internațlo- 
ruile n C.C. al P.C.R.

ta- cursul convorbirilor au fost a- 
bsrdate probleme privind rotațiile 
dînțțe Partidul Comunist Român și 
Mișcarea Populară a Rcvoiuțler din 
Republica Zair șl a fost pus do acord 
un plan de acțiuni concrete prirind 
dezvoltarea iegălurllor. dintre cele 
două partidei

Miercuri după-amiază, Kilhima Bin , 
Ramazanl. secretar general al Miș
cării Populare a Revoluției, membru 
al Biroului Politic al Mișcării Popu
lare a Revoluției, șt Nzonclomvo 
A’Doîrpe Lingo, secretar general ad
junct, membru .01 Biroului Politic, at 
Mișcării Populă re a Revoluție!, - ou 
avut o In'.llnlra prietenească, la se
diul Mișcării Populare a Revoluției, 

‘ cu tovarășul Ștefan Andrei:, membru

iplerui! a!

mal In aceste condiții șl numai pe . pentru civilizație ; dar tot din Eu- 
această bdzfi ae pdi dezvolta astăzi roPa au izimenit. ți două războaie 
relații de. colaborare trainice Intre mondiale.. Și tot din Europa — din

; « 's' ti 0 B ' ' ■ • X1FS A' Bl 16 rs A A 1 A A a-a ii:6 A AHM » 9 . .'.A ^două popoare care au pășit pe ca
lea făuririi unei economii inde
pendente, puternice. fi

Atunci cînd ați vizitat Româ
nia, domnule președinte, ați avut

■ prilejul să cunoașteți unele din 
reaiizârile poporului romta pe 
calea progresului economic, știin
țific, cultural, a ridicării bunăstă
rii sale materiale șl'spirituale. De 
atunci poporul român a obținut 
noi victoriiactualmente nin tre
cut la realizarea celui de-nl cinci
lea plan cincinal, elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român. Ne-arn propus ca 
plita in anul 1975 să scurtăm mult 
decalaj ta care mal desparte Încă 
România de țările avansate din 
punct de vedere economic, să dez
voltăm puternic Industria — pe 
care no! o considerăm ca o bază a 
unei economii puternice, Indepen
dente, să asigurăm un progres 
rapid aLagriculturii, pornind de la 
topita că; în condițiile României, 
agricultura constituie una din 
ramurile de bază ale ecpnomlei na
ționale. . '

Avem, de asemenea, în vedere de 
a da un nou Impuls științei, cultu
rii, de a lărgi democrația socialistă, 
aslgurlnd participarea maselor largi 
populare la conducerea Întregii ac
tivități economice șl sociale a sta
tului. Noi pornim de la faptul că 
numai In sirlnsă unitate cu Întreg 
poporul partidul nostru Iși va pu
tea Îndeplini misiunea sa de a con
duce țara pe colea făuririi unei 
Vieți noi, de a realiza obiectivul 
stabilit de Congresul al X-lea ț- 
făurirea sdcletățU socialiste multi
lateral dezvoltate, în- Romfl:nlai 
.' jEs’.e ’ de' Irițelesf: că, abordăm 'șt' în 
perioada următoare b hîaYe 'atențJe 
ridicării nivelului.de trai al poporu
lui, .'deoarece tot ceea ce înfăptuim ■ 
noî, insAșl esența concepției noastre 
despre socialism șl — aș putea 
spune — n însuși socialismului, este, 
de fapt, oceea de a asigura omului 
condiții cit mai bune de vtațfl din 
toata punctele de‘vedere — atît 
materlnje ș! spirituale, cit și din 
punct de vedere aJ libertăților de
mocratice. Deci facem totul ca. pe 
măsura dezvoltării economice, să 
asigurăm condiții cn omul societă
ții noastre să devină mai s'.ăpîn pe 
destinul său. ca e! să hotărască 
dezvoltarea țării. Vă pot Informa, 
domnule președinte, că pe acest 
drum partidul șl guvernul nostru 
se bucură de sprlilnul , întregului 
popor, care știe că. îndeplinind a- 
ceastă politică, tșl realizează înseși 
năzuințele sale spre o viață liberă 
și' fericită. '

Fără indotalâ că, propunindu-ne 
un asemenea program, avem In ve
dere să dezvoltam relații largi de 
colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire soda- . 
Iă. Pornim de -la faptul că în lumea 
de astăzi. In epoca puternicei re
voluții ’ tehnlco-științiflce, nici un 
popor nu se poate dezvolta 
dacă nu participă activ la diviziu
nea Internațională a muncii, dacă 
nu-șl dezvoltă relațiile de colabo
rare multilaterală cu ioate celelal
te state ■ ale lumii Noi așezăm la 
baza acestor relații principiile ega
lității în drepturi Isitre toata nnțl- 
unlle, ^neamestecului în' treburile 
interne, avantajului reciproc ; por
nim de .Ia. faptul că este necesar să , 
sa pună capăt politicii do forță șl 
dictat, șă se renunțe la folosirea 
forței sau fa amenințarea cu forja 

.în relațiile dintre state. Aș putea 
spune că acește’prindpii Iși fac tot „„„ „„
mal puternic loc în viață Interna- șj dumneavoastră — să facă totul 
țlonală.l se afirmă pe toate conți- ............. .............
ncntele , ca singurele ta stare sA 
creeze condițiile pentru o colaborare

urielexslate nle continentului — a 
pornit și colonleJLsmul. Noi dorim 
sâ realizăm ta Europa relații noi, 
de .deplină egalitate între toate 
statele continentului, de largă, coo
perare economică, tehnlco-ștltațl- 
flcă, culturala ; dorim să transfor
măm continentul european In
tr-un continent a! păcii ți coope
rării. Avem, ta același timp, în 
vedere ca securitatea fn Europa 
să contribuie șl ta’securitatea ce
lorlalte continente, ca între Eu
ropa șl Africa să se stabilească re
lații noi, pe principiile egalltațll. 
respectului mutual și colaborării 
reciproc avantajoase. Iată de ce, 
mllltlnd pentru securitatea euro
peană, noi militam de fapt pentru 
așezarea relațiilor pe baze noi în
tre toate statele lumii.

Ne preocupă7 mult faptul că ta 
diferite părți ale globului mal ard 
încă flăcările războiului, că mai 
sint conflicte care pot genera 
ciocniri cu cohsectațe grave pentru 
omenire. De aceea ne pronunțăm 
cu hotartre pentru încetarea răz
boiului din Indochina, pentru re
tragerea trupelor S.U. A. din aceas
tă regiune, ^dorind popoarelor viet
namez, cambodglan șl laoțian rea
lizarea cît mai grabnică a unor 
condiții de pace, pentru a-șl pu
tea hotărî dezvoltarea lor așa cum 
o doresc, fără nici un amestec din 
afară. , ' .;'

Știm că unele' țări africane, sau 
'■nta.l'bine-zis conducătorii unor țări 

africane, printre care șl dumnea
voastră, s-au preocupat de a găsi 
calea pentru a se ajunge ta o so
luție în conflictul din Orientul A- 

.propiat. Noi ajșredem că.trebjjie in- 
. .tensifteațe. aaste . eforajuri,i;câj,fcer. 
'bdie^să tfcțlohăm ■^Onteu'jhfâptifl- 
■r&i:;rezbluțiel Consfliuftl dtr Socil- 
ritatc din noiembrie 1967, care să 
ducă la retragerea trupelor Israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate, 
la asigurarea independenței și in- 
tegrilfițll tuturor statelor, dar și șă 
ofere condiții pentru populația pa- 
lestineană de a-și rezolva pfoble- 

• mele corespunzător dorințelor sale, 
în general, am dori să se reali

zeze In lume o asemenea politică 
în stare să asigure tuturor popoa
relor condiții de pace, astfel ca ele 
să se poată consacra problemelor 
v'âste pe care le ou pentru dezvol
tarea lor economică șt. socială, fără, 
teama că vor fl victima vreunei ®- 
gresluni.

în acest spirit," noi apreciem 
preocupările statelor africane, ; ale 
Organizației ‘ Unității Africane pen
tru a asigura progresul mal rapid 
al acestor țări. Spun aceasta, de
oarece faptul că un număr mare de 

'state ole globului sînt subdezvolta
te cohstitulesnu numai o serioasă 
problemă socială, dar șl o'proble
mă a securității și păcii ta lume. 
De aceea, problema luptei' pentru 
dezvoltarea rapidă — economică șl 
socială — pentru întărirea Indepen
denței naționale a statelor care au 
pornii pe un drum propriu consti
tuie o cerință a vremurilor de as
tăzi și. In același timp, condițio
nează progresul tuturor popoarelor 
ltimi L Iată de ce Român ta , acordă 
o așa de mare atenție' acestei pro
bleme șl acționează — șl va acțio
na șl ta viitor — cu toată hotari- 
rea pentru a se găsi "căile Cele mal 
buna în vederea refillzftri! unui pro
gres mai rap’d al țărilor în cura 
de dezvoltare.' Ne bucură faptul 
că. pe aceasta cale poporul dum
neavoastră, Republica Zair, au ob
ținut o serie de rezultate și este 
hotarît — așa cum ați menționat 

.'XTT-.!,7_______7yr77777.' / i
pentru a obține un progres rapid.

Jn acest sens, cred că colabora
rea dintre România și Zair va fi in

<■

■ J

La- con Irul do telecomunicajii spa|iole

Aplauze, ovafii pentru solii poporului român

' Au trecut aproape contextul

. trainică șl pace în întreaga lume. folosul ambelor noastre popoare șl
De aceea, șl In viitor, noi vom ac- fără nici o indotală cil riu va re-

(Urmare, din pag. I)

La sHrșit, oaspeții români, sem- 
toind in cartea de onoare, nu ară
tat că aceasta modernă, instalație de 
tolecomunlcntil spațiale le-a produs 
b burta impresie ș! au adresat lu- 
crătoriior ei "calde felicitări.

Luindu-șî rămas bun de ia. gazde, 
’ tovarășul Nicolae Ceaușescu a rele

vat că Centrul de telecomunicații 
spațiale de ln'N'Sele constitute un 
motiv de mindrle șl un obiectiv da 
mare folos pentru poporul Zairului.

Oaspelil români au .vizitat apoi 
complexul agro-industrial de , la 
N’Selo, aparținlnd MișcărU Populare 
a Revoluției. Sule de muncitori au 
făcut o entuziasta primire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu șl tovarășei 
Elona Ceaușescu, care au fost salu- 
tiiil la sosire de directorul Biroului 
Pelitic al Mișcării Populare a Revo
luției, Madrnndeîe Tanzl. secretarul 
general al partidului. Klthlma, se
cretarul general adjunct, Zondomlo. 
ds conducerea Inîrcprlnderii.

Directorul complexului M.P.R.. din 
N’Scîe, Mbungani, prezintă oaspeților

profilul Întreprinderii. Aci se desfă
șoară o nctlvilace multilaterală : cul
tura ananasului. avlculiură, zooteh
nie, complexul posedă o uzină de 
conserve de ananas : este In proiect 
conșlrucțlg unul abator. întreprinde
rea are o' funcție productivă, dar și 
experimentală.

Complexul de la N'Sele, situat pe 
molul fluviului Zair, beneficiază de 
o modernă bază turistică — hoteluri, 
vile, bazin, terenuri de sport.

Alct se desfășoară unele din rfiarlle 
mafilfesfărf politice — congresul 
partidului, sesiuni parlamentare, con
ferințe naționale. Complexul a fost 
inaugurat acum patru ani.

Vizltlnd unele secții ale complexu
lui; oaspeții români se interesează de 
activitatea muncitorilor și specialiști
lor de la N’Sele. de proiectele lor.

Impresiile oaspeților ou fost con
semnate Jn cartea de onoare : tovară
șul Nlcolac Ceaușescu șl tovarășa 
Elena Ceaușcscu au felicitat pe orga
nizatorii și constructorii complexului 
pentru munca lor.

La prinz oaspeții români s-au în
tors la reședința ce le-a fost rezer
vată In cdpltala Zairului.

țlona cu tontă fermitatea pentru 
aflrmorea șl înfăptuirea in viață a 
acestor principii.

înțelegem preocuparea dumnea
voastră,; ca șl a tuturor statelor a- 
frlcane,; pentru a se pune capăt do
minației coloniale, pentru u se rea- 

zllza eliberarea tuturor popoarelor 
africane de sub Jugul colonial. Noi 
considerăm că cerința popoarelor 
din Angola, Mozamblc,, Gulneea- 
Blssau, Namibia de a-șl hotari ele 
Insele dezvoltarea, de a pune ca
păt dominației colonialiste este o 
cerință dreaptă, că eg trebuie să se 
bucure ide sprijinul tuturor popoa
relor africane, al tuturor popoare? 
lor cărei Iubesc libertatea,' indepen
dența șl dreptatea socială. Vă pot 
asigura că România acordă, șl va 
acorda In .continuare întregul' său 
sprijin acestor poponrp in lupta lor 
Considerăm că aceste popoare au 
dreptul'să folosească toate formele 
de luptă pentru a-șl cuceri cit mal 
aurind'^Independența — șl cff noi, 
cei ce Iubim Independența șl liber
tatea, avem obligația să fim de 
partea lor. să le ajutăm să obțină 
victoria in lupta lor.

Sint de acord cu ceea ce ați afir
mat aici, ,domnule președinte, că 
existența regimurilor rasiste din 
Africa de Sud și Rhodesia consti-Africa

prezenla pentru nimeni un'pericol, 
ci, dlmpoirivă,1 to O In folosul unei 
cooperări generale Intre toa’le po
poarele dornice de pace și priete
nie.

Stimate domnule președinte,
Slrit încredințat eă vizita, convor- 

r birlle pg care le vom avea ta aces
te zile — spre regret, puține — vor 
contribui ta un nou avlnt al rela
țiilor noastre, vor deschide o pa
gină nouă In cartea prieteniei din
tre poporul român șl poporul Re
publicii Zair.publici! Zair.

Cu aceste . glndurl șl cu aceste 
dorințe, doresc să toastez pentru 
prietenia șl colaborarea In toate 
domeniile de activitate. Intre po
poarele noastre: și. pentru că 
dumneavoastră ați vorbit șl de Miș
carea Populară a Revoluției, aș dori 
să toastez șl ’pentru, colaborarea 
dintre Partidul dumneavoastră .și 
Frontul Unității Socialiste din Ro
mania.

Aș ruga pe toți pnrtldpanțli • să 
se asocieze pentru a toasta In să
nătatea dumneavoastră, domnule 
președinte, a stimatei doamne Ma
rio Antoinette Mobutu : In sănăta
tea tuturor colaboratorilor dumnea
voastră ; pentru prietenia șl cola
borarea între toate popoarele lumii!

pcrsonâliiuta originalii lurtio de prietenie ți cuțllle de 
și prcsilgioasâ in reia- cooperare. in primul membrilor 
țilleL'■ !ntcniuțlonâlea.. ,1 ’ ’ ’ * • .....* - * ■-

ambianței 
două .taptamlnl de la deosebit' de favorabile 
taceputal călătoriei o? — de înțelegere ți. 
cure o face tovarășul considerație reciprocă. 
Njco'.ac Coaușescu in- In care S-o desfășurat, 
ir-un șir de tari afri- încă din prima ri. vi- 
cane. După ALgerta " riln ta Zair. '..RarT sint ---------
Republica Africa, Con- șefii de '’stal —' nota -mahl 
tralâ. Republica Popii- In acest sens cdtidln- n existenței relațiilor o Imagine pe care 
Iară Congo, astăzi ur- nul ■„EUmă" — căruia trainice do" prietenie $1 cunoaștem bine 
niaăzâ să se -tacbele’ poporul’zairean "să-l ti cooperare care leagă Imaginea ■ Independen- prariofi se bazează 
cea de-a patra etapă a făcut o primire al!C de cele două state". ' țat și autenticității na- nlit pe Înțelegerea și 
acestei’călătorii — Re- ehturiMta1 ca cea re- ■ Cu aceeași ocazie Jlonale". . stima reciprocă ce au
publica Zair. Patru "zervală preșcdlnțeluL ,he-am -întreținui cu Sini aprecieri căra caracterizat convorbi-
țări, fiecare cu condl- Ceaușescu". Aceasta mai -m^dte din peraoa- ne produc > soțul- rlle de. plnă acum, cit
tille" sale specifice — — stata rianil — da‘" nele prezenta tnaiți monto.de. bucurie ‘ șl .........
economice, politice,, tocită principiilor res- demnitari;- ) diplomata •‘mlndrlo patriotică. La 
©odaie, cu geografii și, paetărij -suvetanllătil reprezenianjl: ' — 
istorii diferite, dar.be .șl Independentei fleca- politice din:

, care ;le lerigă tadeeașl ■ ■ - ■ 
năziiln'â comună do 
a-și făuri o viată 
nouă, libară și demnă ” 
In conditiile deplinei 
suveranități ' șl Inde
pendențe ^naționale. - 
Nb!.‘,’cel" care, am fost 
martorii primirii" aăr- _ 
bâtoreșll făcute condu- 
câiorulul ' român In

J -t r "2" _< ■ r.;c,.a : •;, f țifeteJ . j
luutv "6iS7c.'3w tău iB a.itu 

pulul constata existen
ta 
comun : căldura sont!-

lucru
și prestigioasă in reia-• cooperare, in primul membrilor delegației 
țiile, latcrniițlonale". rlrid eu țările soclniis- române" șl oficialitați- 
menționlnd totodnlă că te. dar. In același lor corespunzătoare 
primirea entuziasta pe timp, de a dezvolta re- congoleze, scoțimlu-se 
care tioppru! zairean n lațîlle cu toate ceie- in același timp in re- 
’făcut-o" onspețllor ro- lalte țări. România iul Jlef ..similitudinea op- 
mfihi ’..este o mărturie Ceaușesnr ne oferă țiunllor poîitice ale 
n existenței relațiilor o imagine pe care o Bucure$țluiul și Ktei-

— shasd". Asemenea a-

lnalți mente .de bucurie șl șl pe cuvlntartie rostf- 
> i te ■ de M " ^6.

al-vieții riadul lău. poporul ședlnțl. Cercurile ^men- 
. - . - . -------  ----- capitala român — așa cum a a-, ționnte" exprimă pă
rul stal; neameslccu- za i rea-ta. care au ținui râfal; In cuvlntarea rereacă,ailiconvorbî- 
lul, "dreptului fiecărui să reieve-ecpul lara al sa tovarășul. Nicolae-rnOj cit șl vizita "lir 

: ‘ ■"______ ■________  ’ÂL» ansamblu vor > im
pulsiona puternic nț- 

. lațtile dintre cele! două 
țări. Reîevind | sub 

’.’p1, aceri aspect că vlzJta 
1 constituie „o mărturie 

strălucita a relațiilor 
excelente ' dintre' Kin-

« ■ "■ • ;V ..... •. . ; . ■ ■ ' ■
CORESPONDENȚA DIN KINSHASA e

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL .
'*/’V J Li 1

“N.- •< ’ n/v",1,..' . ~ uui&tc.i LXLii”
“'isîiSi poțx>r d- a_îJ hotar! vizitai impresia puter- Ceaușescu — se bucu- riiara și București". 
7singur .soarta, prinși- nlcâ lăsata de persona- ră de rezultatele oh- z.'.and „Etombei Iși 

pil pe care România lilatea . "oaspetelui, da ținute de .poporal zoi- exprimă convingerea
nu se mulțumește pozițiile de înaltă prin- rean îh dezvoltarea e- că dialogul între ce!

‘ uour “* îe; taoclome. ciplelitale pentru care cononucă1 și sodală, de do! 'președinți va’aveaX, ri nreitare n ' cl .c»ro militează In. numele boiârlrea .acesteia, do ca rezultat ■ „Întărirea
nonoaretor din aceste' ™ adevâroț și pu- poporalul român. ■ Am a face toiul. ■ pentru undi colaborări care
■ăr( fată de Ponorul “taMț®- tocmai dori să consemnăm in înfăptuirea unul . pro-’ Inaă "de pe acum .poate
ral»r ăl fată^ra ««as»» -ronfeij/ ea- această ■ privință cu- greș rapid.. 7 ' fi socotită rodnică .șl

irt rtaîfhJte ractoral dqoșcbit a vjntele deosebit de < "
v.,„ .vlxlUsl, președinielui calde nle editorialului toțft 'de oMnoțl. .pe concrete, dorința noaș-
atlludlnll de. solidari- taică'exccptionalâ^cu care !e rnanlfesl*'-doo- tră cea mai pute-nlcă
tale șl de ■ statornic cnr(, orie ^Inconlurat j F®“" • PQtelvă opînla ixibUțâ, hjțhidcsren el șl
~!!!r. dc Romă- CB^ Jî'SSK al R^ânte! mo- ^„^11 pepu- P« mol departe".
nla «oriaUstâ*. â dat de ..L-mi a-,! bjlcil Zair, sentimente- Pe acest fundal, avem
dovadă In toate Imprc- „„ bucură alei Rri-nfinin Ceausescu țe de prietenie ce ani- toațe ■ temeiurile de a
jurărlle. față de lupta SeSXtX. ^« «parț ca uitom de m& r^|prbc, popoare- afirma că vizita pre-
popoarolor africane X t a®t|une "rezeni In (oș- lo «-• ședlntelul Nicolae
pemru eliberarea na- vLnge. Încă to dată cu ale Rertă și In atmosfera Ceaușescu In Repu-

- țlonalâ. pentru conso- nriieiul'dineului d’erit r>S4i In care s-au destftșu- bllca ,Za*r «« Înscrie
SFre --ți sTOr"eUde %rc-‘4are roherirazTp£ rât ' ronvorblrliă ria - -> deoxrixt,
S& naST al n,yC' }Mh"i■?*” men* al adtadri itCX
politicii sale conscc- , sțn>.lul roncretulul șl s-au _ încheiat - ,a.o jeB&turi -băjenie pe
yente. ferme sl prind- -Citlmolrat oasuotliJdin' 01 u r> »“ urmM 84 co“" Încredere șl respect
plafe ale cărei cfe'.ecll- Xrieteft ore- T hoîărlt„ra "TV llnu?'a de dl,- reciproc M, totodată.
F^Sle^^v^ Sitele SbHdi ? «^ieatoare . «-

murilor- noastre : pa
cea. progresul și co- 
laborarea In condliilie ' 
deplinei-egalități; Intre pulul
toate popoarele lumii, fa^că prin acțiunea- Interne, prin voluta față de aceste convoc- 

. .Tocmai acesta e-sla, conducătorilor săi o sa de a consolida legăT blri, ca șl f:‘.“ 2:

’.i’ă Ainu'ăTi’măta au i?e caie nonuiiuu itiatea "oaspetelui. - de ținute oe’..poporul zoi- exprima convingerea
nu se mulțunieșta pozițiile de înalta prin- rean In dezvoltarea e- că dialogul Intre cel
doar să lei proclame, ciplalitale pentru care coaontieA'șf socială, de db!'președinți vai avea
ri.feii mm- ««.o <_ acestuia, de ",'ca rezultat • „Întărirea

" i unei colaborări care
‘«raw amwia. ivvinoi aort sa consemnam tn înfăptuirea unul . pro- ’ Jncă 'de pe acum (poato

noairu sl fita de c-1 ace,asta,. conferă - ca- această ■ privință cu- greș rapid.. r fi socotita rodnică șl™I^XciXlfaeIc! S71 dintelui ' Simpatia' și stima- Mg‘ata ta rezultate
Este .reflexul firesc ni Soscu si^wlfail- de" oMpeți.- .pe concrete, dorințașoas-

l atitudinii do. solidari- Sek‘e^entlo^nta!“*. J*?/ care le manifesta d.oo-

sprijin de caro Rom: 
nla socialistă’'â' d 
fatar£n1e.lnfataalde'r,îupta “wetedinteîe aparQ “ ae
Doooarolor- africane ^7ei?lls‘a- președintele acțiune nrezeni in toa- eliberarea e ' n°-(ara ',ulV1 te marile momente ale
ptî.nru euoenircîi na vtage. Incă o data cu ,|sîor!p5 tns-li inie «I

" curatei politic al oo- °^,!,‘S d,e z!arislJce Poporul zairean, cu
1 porului dumneavoastră îaia ”' «’rotitote pe din Kinshasa se ex- toate popoarele ofri-
’ care a putut s5-șl:cro- loaS® planurile politicii primă targa satisfacție cane.- •

~-A'A<-li'n viA-n1,51 j IflftLSa ' ■ 05*8 m " ' UiMOff'JII fraS'âî «4a r» f.zvwfî'A Romulus
față de dls- CAJPLESCU
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A trecui mal mult de o Jumătate de an do la elabo
rarea de către conducerea partidului a programului de . _____ __________________ _______ __
măsuri pentru perfecționarea activității de educare partid, creșterea forței el dinamizatoare In mobilizarea 
niirxlst-leninlsiâ a* comuniștilor, a tuturor oamenilor tuturor energiilor la |nr«r.i..i-™ «.uimi 
muncii, răstimp in care coordonatele sale imjqre, co- ■ ...
tele înalte oie exigenței șl combativității partinice n-au 
Impus toi mal mult ea liniile dominante ale. întregii 
activități a organelor și organizațiilor de partid, a fac
torilor investiți cu răspunderi In domeniul educației.

Această perioadă de Intensă efervescență politică a 
înscris in perimetrul activității polltlco-ldeologlco pre-

faceri șl îmbunătățiri de substanță, al căror sena major
11 constituie ridicarea la un nivel superior a muncii de

tuturor energiilor la înfăptuirea polltldl partidului. 
Orientările de principiu stabilite de programai de edu
cație comunistă s-au -materializat In planuri concrete 
de acțiune ale organelor șl organizațiilor de partid. In 
experiențe șl Inițiative notabile.

Tn cele ce urmează ne propunem să abordăm. In 
lumina experienței dobfndlte de organizațiile de parlld, 
cilcva din problemele muncii politice de masă.

t--------- - — „......... ... ............. ..... .,.j„„„,ul Dlmbovi—
a programuiul.de educație comunistă ța. Uzina mecanică Cuglr, Exploatarea
elaborat de conducerea partidului a minieră Bala de Arleș. Combinatul de
prilejuit, pretutindeni, Iu toate orga- industrializare a lemnului din Clrn-
nlzațille de partid, de masă șl ob- peni. Uzinele de produ.șe.sodice Ocna
șteșll o profundă reevaluare o mlj- Mureș, din Județul Alba. Rafinăria
loarelor, căilor șl metodelor muncii Tcleajen șl schela Bălcof. din JuC ' ’
poHUce-Ideologlce și cultural-educa- Prahova, il altele — Inițiază 1
live destinate dezvoltării conștiinței vent convorbiri ale cadrelor
socialiste, făuririi omului nou. con- ---- -- ..
strudtor a] societății socialiste multl-

Dezbaterea ampla. In întreaga tart, Her Tirgovlște, din Județul 
programuluLde educație comunistă- ța, Uzina mecanică Cuglr, E

‘I 
I 'i

■ dezlăn(al pe țărani*. A fost pri- 
_  ______ ...___________ ,_„.j mul care a conceput un stadiu 
crillcU Istorice, chemată să deose- -Istoric In adevăratul înțeles nl cu- 
beoscă relatările Inexacte? false, de yintului asupra revoluției române
faptele pozitive șl numai po fundă- din 1818. ta acea vreme un evenl-,
mental acestora din urmă" să recii- ment defăimai do reacționari —
dească, trecutul. La aproape două- subliniind imensul, el rol in pro-'
zeci de ani după terminarea primei greșul‘ țârii,• ta formarea statului

national roman : a dezvăluit înfrun
tarea curentelor ta revoluția pa-

^'J!" ’ ^,’!
Ierința pentru curentul ;j moderat, 
ale cărui Inconsecvențe nu ie-a as
cuns totuși. El <a ta'.t. de aseme
nea. primul cercetător care a avut 
curajul Kă rupă vălul ’tăcerii asupra 
domniei Iul Alexandru Ioan Cuza Im
pus de prezența I-IohenzoHernilor pe 
tron și care n introdus reformele pro

gresiste din anii 
_ domniei Iul Cuza 

in obiectul, de 
cercetare, al isto
riografiei rom arie.

■ „Istoria Romă- 
.n!lor din. Dada
Trnlană* nu a re-, 
prezentat numai 
o bază de plecare 
si un sistem de 
referință pentru 

I ulterioara ceree-
i tare a unei Imens
i de bogate proble-
l mallei științifice
Ș ~ dar ea n pus.
j' totodată, ,1a dls-
i poziția tuluror '
Ș oamenilor do «dr
I Tură și. prin fbr- 
! mn el accesibilă.
■ la , indemînâ In-
i treeil opinii pu-
i bllce — b amplă
: ai . elevată frescă
1 a două milenii si
i jumătate de Igto-
! rie ■ românească.

Lucrările iul 
Xenopol. multe 
din ele traduse 
priite hotare, l-au 
adus o mare fii" 
mă lnternnltonî^ 
lă, Ales mem- 
b-d al TnsUlutu- 
lul' Franței a 
fost Invitat In re
petate rindurl să 
tină cursuri sl 
conferințe la uni-' , 
verși lăți străine, 
fiind prețuita- 
denl cunoscut riu 
numai ca Istoric, 
dar si ca filozof. 
Intr-adevăr. Xe- 
nopol nu s-a H- , 

mitat la cercetarea desfășurării 
concrete a evenimentelor și pro-, 
coselor Istorice, ci a elaborat o teo
rie Istorică propria Pentru el, Isto
ria umani înseamnă dezvoltare 
umană. La bâza concepției sale filo- 
zofice stă recunoaștere» caracterului 
universal al dezvoltării ta natură șl 

. societate, întreaga sa teorie fiind, 
cum bine s-a ' observat, o teorie a 
dezvoltării. El recunoștea, de ase
menea, acțiunea unor legi In na
tură șl tn (societate, dar eretica că 
legile se manifestă doar In ceea ce 
el denumea „fapte de repetiție" în 
faptele pe earo el le denumea „de 
succesiune”, in fapteie Istorico, in 
care apare ceva nou, considera că 
nu se manifestă legi, tntruclt aceste 
fapte se grupează in serii' istorice,

Acum 125 de ard. ta 23 martie 1817 zotia șl dreptul, paalunea, Iul, încă romantică, eă IncelățeneaiKă In in
ia Iași. o văzut lumina zilei cel care' din anii studenției, ern Istoria! Ve- terpretarea documentelor, metodele
avea să făureast^ă unul din monu- dea In Istorie nu' un studiu mort, o ; criticii istorice: chemntft să dwnn-
mentale culturii românești modeme înregistrare seacă de cunoștințe pră- ,
— prima sinteză a Istoriei națlonnle. fultc, Upilte de legătură cu prezen-
imbrăț'lșîrid dezvoltarea societății de tul viul d tin mijloc de cunoaștere. ;
pe întreg teritoriul patriei' noastre.*! Indispensabil dezvoltării conștiinței
din zorile Istoriei șl' pl nA la 1888.' naționale șl "niai ales pregătiri! luptei

Personalitatea tal A. D Xenopol pentru 'desăvlrșlrea unirii naționale
s-a afirmal.pregrtrinl în domeniul ts- — cerință vitală a progresului țo-
•torfcl șl filozofiei,Tn sociologie, ,eco- detații românești, 0 .importantă, lu-
nomlc șl drop*. In 'activitatea didac- crare Istorică o Iul Xenopol —'apă-'

■ Llcâ, ca șl ob ISrirh'.obștesc." sodâli; *-r-.si-'- —«•
Prin întreaga sa operă șl activitate 
străbate, asemenea unu! fir roșu, pre
ocuparea pentru problem ele Tunda-fș'„ __  ,__,_
mentale ale dezvoltării societății In Moravia, autorul unei cărți care In-
genernJ și ale societății românești ta cerca jă conteste continuitatea ro-

■ focclal. . .................-v.i-iTwh • 5 .„„v<,

Născut tn ajunul revoluției din
- 1818. anii tinere- .

Iul
CU 
nor . _ 
schimbări 
viața 
românești. 
condițiile formă- 
rli șl dezvoltări! 
orinduirli capita
liste. ale creării 
statului national. 
Viata publică era 

! arena unor ascii- " 
Hie InfrunHfri de 
clafta Intre tortele 
sociale care se 
cramponau de ve- 
cffllc rinduleli se- 

• mlfeude’.e șl ce
le care acționau 
pentru intensi
ficarea trans
formărilor capi
taliste. Aceste In- 
fruiitări Isl câ- 
seau .reflectarea 
r>e olan Ideolnric 
în diverse curen
te de !de! care 
fie că urmăreau 
să armonizeze 
resturile feudale 
cu reîoHUe caol- 
taltste ta dezvol
tare. fie că do
reau să Imorime 
cursului trans-, 
formărilor socia
le un caracter 
burghezo - demo
cratic radleal. A-- 
ceastft atmosferă

■ de anrige «m-
i truntări In tarul, 

problemelor pro- 
greșului social 
și-a pus pecetea 
asupra preocupărilor lui Xenopol.

încă din studiile publicate- in anii 
18SB—1871 pe drtd era student, el a 
abordat chestiunea factorilor dezvol
tării civilizației, Timane șl .mal cu 
seamă al progresului țării noastre, 

în opoziție cu reacționarii sau 
conservatorii care atribuiau ' rad
icle vieții publice Introduceri! unor 
J.lmltațll* liberale burgheze. Xeno-; 
pol susținea că Instaurarea prin
cipiului egalității In fața legilor 
șl a Ubcrlăților cetățenești, partl- 
dparea poporului la conducerea 
țării prin' reprezentanța națională 
constituie >,o necesitate Istorică” in 
dezvoltarea omenirii. Cu deplină in- --—
ȘR '"nu 
eipll liberale a tbsi eronată „d modul' 
aplicării lor prin .copierea legilor 
străine este greșii șl deci in reforma ~~ —- ’
legilor noastre, după starei noastră, ^1°'; «le care prin titlu se pralln- 
pfclrlndu-ne neatinse prihripHIe1'ge-i:- ^u ’’’’ ,[’-

'Țnerâlc proclamate de noi. slă indrep- fățL?c>.qto.U
..'tarea mersului lucrurilor”. "•iMjfireacte’.„ An»’ ... «nuțrt» urior. tragnicnța

,fc#9JW«0l.J itai - i «.MJi.vaj.ța ■««=««■■»
atenție In primul rlntl chestiunilor 
organizării vieții politice șl de stat 
u României, abordlndu-Ie, Intr-o ma
nieră corespunzătoare J tendințelor 
burgheziei liberale înclinate spre 
silnga — mal tlndu, In sfplrltul ace
lorași careuri, șl-a Îndreptat atenția 
spre examinarea perspectivelor, eco
nomiei' naționale. Tn „Studii eco
nomice* din 1878 a sesizat pro
blema cardinală a economiei româ
nești — dezvoltarea Industriei. RAml- 
nlnd o țară „eminamente agrară” 
România, releva Hnfiml cercetător, 
„va vinde Ieftin șl va cumpăra scump 
obiectele trebuincioase traiului", va 
fi lipsită-de posibilitatea plasării In 
muncă a noilor generații, va depinde 
„nu numai economlceșle. dar șl po
liticește de ștaturlle industriale". 
„Dacă nu voim să pierim, conchidea 
el cu vigoare. Trebuie să punem'u- 
uiărul ta schimbarea stării economice 
a țârii, șl Ia aceasta uu se poale 
ajunge altfel, decît prin crearea și 
încurajarea Industriilor”. Elsie .un 
oxtmplu grăitor de putere de pătrun
dere șl, previziune a evoluției socie
tății, mal cu seamă dacă avem In ve
dere epoca in care ideile de mal sus 
eu fost formulate. Desigur, nu e mal 
puțin adevărat că. nsomenen altor 
cxnonențl nl curentului favorabil dez- 
vo’tării Industriei, Xenopol nu avea In 
vedere norspectlva transformării . in
dustriei tn ramură dominantă, a 
economiei românești și nu , se 
opunea pătrunderii capitalului străin. 
Dar, apre meritul iul. și spre 
deosebire de cel caro considerau că 
dezvoltarea Industriei trebuie să se 
bazeze la Început pe rnlca industrie, 
Xenopo! a înțeles efi dezvoltarea fin
dustriei In România nu poate începe 
dealt prin dezvoltarea Industriei 
mart, pe baza asimilării rezultatelor 
obținute In țările avansate din punct 
de vedere industrial.

Deși la universitate a studiat filo-

"rată la lăți In 11.181 și; cu'unele modi
ficări. In limba franceză la Paria. In 
1063 — n fost consacrată criticii teo
riei Iul RBssler. Istoric german din

manlcfi In ispațluî carpato-dunărean. 
Această carte, folosită de-cel rare

dească, trecutul La aproape două
zeci de ani după terminarea primei 
edltll, Xenopo! a început publicarea 
„Istoriei românilor* intr-o nouă 
mă. completată fi îmbunătățită, de as- șoptlslă — manlfestfndu-șl Insă .pre
ta data In 14 volume. ...... -1

Spre deosebire"'de Istoriile ciare 
prezintă scene șl figuri disparate, 
Xenopo! a-a străduit «să cuprindă în 
cercetarea ți expunerea' sa înlănțui
rea reciprocă a fenomenelor șl pro
ceselor istorice, să dea. cum sounea 
el, un sistem al Isteriei naționale, 
care să Includă toate aspectele vieții

81 maturi tătil . 
au coincis 

perioada u- 
imtwlante 

din 
societăți! 

In

t

■ ’1
©

1 ;
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rect, sugostlv. problemele lzvorite din 
ncceșlwîea formării civico o acestuia. 
Integrării sale In producție, creș
terii șl afirmării personalității, 
corectarea -șl combaterea mentali
tăților înapoiate față de muncă 
șl viață. Piecind de la experiența 
acumulata, organizațiile de partid slnt 

vent convorbiri ale cadrelor de datoare să se ocupe mal îndeaproape 
conducere șl agitatorilor' cu oamenii , de îndrumarea’organizațiilor U.T.C.. 

astfel ca acestea sfi-șl îndeplinească 
la un înalt nivel de exigență dezide
ratele canalizării energiei SI elanului 
tineretului pe făgașul slujiri! Idealuri
lor partidului și înfloriri! patriei.

RăspunzJnd cu mal multă compe
tență și perseverență cerințelor ma
jore ale cunoașterii șl însușirii active 
de către țărănime a polltldl șl hotă- 
rlrllor partidului, ale cultivării unei 
atitudini înaintate, colectivistei față 
de muncă șl avutul obștesc. ' munca 
politică la sale a îmbrăcat o gamă 
variata de manifestări! s-a adresat u- 
nor mase mult mai largi. Progresul 
multHateraJ al agriculturii soctallste, 
ridicarea satelor țări! In un nivel su
perior de cultură, civilizație “I bună
stare. sistematizarea- șl amenajarea 
edllltar-gospodăreațcă a localităților 
rurale, Integrarea temeinică a lnte- 
leetuniltațli cure lucrează la sate In 
viata șl preocupările colectivităților 
respective, sarcini cu deosebire dez
bătute Ia conferința pe țară a secre
tarilor comitetelor comunale de par
tid șl președinților conșlijiipr populnre 
comunale, la cel de-nl II-ien Congres 
nl U.N.C.A.P., constituie tot alltea o- 
blccUve concrete care Trebuie să stea 
Ih fața muncii politice de tnasă.

Este cunoscut faptul că Intre for
mele eficiente ale muncii politice de 
masă încetățenite In activitatea or
ganizațiilor de partid un loc Impor
tant 11 ocupă agitația vizuali, gaze
tele de perete șl gazetele satlrlee. In 

zeau ntlt In organizațiile de par- 
din Intreprindețls,. 
la sata. birourile 6 

__ 4 acționează mal 
ales prin Intermediul gazetelor de 

nor neajunsuri, a actelor de indisci
plină. de risipă, a sustragerilor din 
ovulul obștesc, a lipsei de răspundere 
ș.a. Sporirea In viitor a eficientei aces
tor forme ale muncii poHtlce de mata 
este nemijlocit legată de operallvîta- 
tca cu care ele vor acționa, de folo
sirea unor mijloace ușor accesibile — 
caricatura, versul satlrie — de re- 

arlleole Iun; 
zurl compll. 
locală. De asemenea, tot In ’copul 
obțineri! unei eficacități ridicate a 
muncii poHtlce eate necesară organi
zarea de gazele de oerete satirice 
plnă la nivelul secțiilor, sectoarelor 
mal importante d’.n cadrul tuturor 
unităților economice.

Evidenta îmbunătățire calitativă a 
muncii politico de masă fn ansamblu 
este o dovadă concludenta că există 
toate condițiile pentru ridicarea de
plină a acesteia la nivelul marilor 
cerințe ale etapei actuale, definite in 
hotărirlle Congresului al X-lea, în 
recentele documente de partid. Pen
tru aceasta aste nevoie ca prețuita-, 
deul activitățile Inițiate să fie rodul 
unei pregătiri tcmelnlec. ta slrtasă 
conexiune eu problemele concrete din 
flecare organizație de partid șl colectiv 
de oameni al muncii. Un accent mal 
mare să se pună po dezvoltarea Ini
țiativei locale ta activitatea pollilcă de 
masă, pe datoria fiecărei organizații 
de partid de a contribui eu idei va
loroase la ridicarea ta un nivel cil 
mal inali a muncii, de partid ta an
samblul eL Obiectivul central al 
întregii munci politice trebuie să-l 
constituie mobilizarea tuturor efor
turilor la realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan, desfășurarea 
In buhe condiții; a lucrărilor a- 
Rricole, creșterea conștiinței socialiste 
a maselor.

Platon PARDAU

lateral dezvoltate. Devenite puternice' producție ca: folosirea rațională a 
Lnslrumente de 1 ticni, planurile de ..............................
măsuri întocmite In urma acestui vast 
dialog, variatele acțiuni organizate 
in întreprinderi, unitâți agricole so- 
ctalteio. in școli, facultăți, ș-a. mobl- 
llzlnd șl valoriflclnd fructuoase Ini-. 
țiative. au dus la ridicarea calitativă a 
muncii politice de masă, au făcut po
sibilă apariția unei bogate experien
țe. care se cere continua extinsă șl 
ampllflrată. A crescut capăcltatea 
munci! polltleo-ldeoioglce de a ex
plica In rîndal maselor largi telurile, 
principiile fundamentale ale politicii 
partidului nbslru, de a canaliza efor
turile organizațiilor de partid, de prindere, om politic șl conducător ai 
masă, obștești spre înflptairea sarci
nilor trasate de partid. Astfel, manea _ __ ________ _ r___
politică este. Intr-o mal mare măsură, in Uzina mecanică de material rulant 
subordonată cerințelor vieții, reușește 
să dea răspunsuri mal prompte si ca- — 
Uficate problemelor privind realizarea 
sarcinilor economice, ea ți deziderate
lor esențiale ale dezvoltării conștiinței 
socialiste. . ’

Aplicarea In viață a Indicațiilor sta
bilite In programul adoptat de. ple
nara C.C. al P.C.R. din noTembrie 
1071 a evidențiat, din plin, marea e- 
Hrlcnță a deplasării centralul de 
greutate al întregii munci polllleo- 
edaratlve In organizațiile de bază. 
Aceasta .se reflectă, in primul’rind. 
in progresele exercitării de către 
organizațiile de partid a rolului lor „ 
conducător Ia flecare loc de muncă, tu 
îmbogățirea conținutului si nhdesră- > i > ’ ■ . .. . <.;,!hi.țȘ[
gurărll s adunărIIorvdeT partid, ctfreisl: '?'-din Cralovn,' diferitele'Tlnttlniri'.■:ale:r-,uf| 
tfidepRrf&K' cu mM ImuUlD eflcfențW: 'conducătorilor de inlraprihderi -cti ț- 
menirea de .prindoalA scoală de edu- —. 
care partinică. Adunările de narlld 
din ulHmn perioadă — cu deose
bire adunările de dare de -seamă de 
la sflrșLUil anului trecut — au făcut, 
totodată, un prim bilanț ol modulul 
cum au fost transmise In viată olanu-” 
rile de măsuri elaborate pentru ridi
carea muncii politice la nivelul ce
rințelor actuale și au relevat o eerie 
de neajunsuri spre a căror înlăturare 
trebuie concentrate In mal maro mă
sură eforturile organizațiilor de 
partid.

O concluzie care se Impune vizează 
necesitatea creșterii continue a res
ponsabilității și exigenței organiza
țiilor de partid pentru înfăptuirea 
întocmai n obiectivelor stabilite prin 
planurile de măsuri adoptate în urma 
dezbaterii programnlul de edueaile 
comunistă, ridicarea pzțrmanenlâ a 

înlăturarea rutlneț. a formalismului, 
sporirea reccptlvliițli față de cerin
țele de zl cu zl ale realliățil din 
Ilccare unitate ’soclal-economlcă.

tn unele organizații de partid — 
mal ales pe șantierele de construcții 
șl In cooperativele agricole de pro

mașinilor șl Instalațiilor, a materiilor 
prime și materialelor. întărirea disci
plinei In producție. îmbunătățirea ca
lității produselor. pregătirea profesio
nală a Balariațllor. Deosebit de im
portant este faptul că cel mal 
mulțl dintre conducătorii locurilor de 
muncă au înțeles necesitatea de a 
acționa ea oameni politici, de a pro
ceda In toate cazurile cu multă răb
dare șl tact In munca cu oamenii. 
Pentru dezvolUuMi conștiinței politice 
a cadrelor de conducere, deosebit de 
utile s-au dovedit manifestări ca 
masa rotunda „Directorul de Intre- n«4ftro nw» n^sliHn asU nJ
procesului de producție", organizată 
de Comitelui județean de partid Dolj

masa șalnrlațllor, antrenarea directa uleg pnn lmermoatUI gazetelor ac 
a acestora de către organlzațllla de perete sadica pentru combaterea u- 
partld în sprijinirea șl . desfășurarea • ................... ■
muncii poHtlce.

O caracteristică deosebita a muncii 
politice desfășurată in ultima perioa
dă este "apariția unor numeroase ini
țiative care au diversificai puternic 
căile, mijloacele kșl metodele folosite 
de organizațiile de partid în activiza
rea comuniștilor, a tuturor membrilor 
colectivelor de muncă. „Micronul, 
gramul secunda In slujba eficienței 
economice", la întreprinderea „Rul- 
mentui“-Brasov. „Autocontrolul" — 
la întreprinderea „Clujeana". „Fie
care reper realizat cu cheltuieli dt 
mai reduse" — la Urina de mecanică 
fină din Sinaia. ..Flecare specialist, 
un cadru de concepție". Ta Uzinele 
„1 Mal“-Ploleșli și multe altele — lată 
cilcva dintre aceste inițiative. In pre- 

nivelului; calitativ al tnuucll politice, «mț pr±?w e3C-lilM,, '« 
înlăturarea rutinei, a formalismului, alta uitați ecmiomlce. Valoroase in -

țlallve nu. apărut in domeniul culti
vării unor trăsături etlco-morale îna
intate!! ale dezvoltării conștiinței so
cialiste. „Hărnicie, cinste, onoare sl 
demnitate socialistă". In județul Ar
geș, : „Flecare comunist, exemplu In 

ă ------ . ,u„ .u,,;™ muncă, in activitatea obștească, tnducțle — nu puține d.ntre pre.ederile, fnrnjnQ 5j șoctetaie". In. județul Cdn- 
„lAnnrii™. a» nrivind nrenni- sUlntn . _Ffei?are conducere,

salariat locuitor, un slujitor devotat 
a! intereselor' societății, un militant 
pentru promovarea principiilor eticii 
șl echității socialiste, un bun gospo
dar". în municipiu] București — m 
numără prinlre amplele acțiuni care 
polarizează atenția organizațiilor de 
parlld.

Sini utilizate pa scară largă șl cu 
mal mare eficiență expozițiile pa 
diverse terne. &e publică agende sau 
camele ale agitatorului, culegeri de 
genul ..cifre șl fapte", sa tipăresc afi
șe. ao folosesc alte mijloace de Infor
mare sau popularizare a experienței 
avansate prin tipărituri. Multe organe 
®i organizații de parlld ec străduiesc 
șl reușesc ah utilizeze cu bune rezul
tate In munca politică mijloace mo
deme. cu largă putere de penetrație : 
filmuL magnetofonul, aparatul de fo
tografiat.

In rfispîndlrea experienței valoroa
se in muncs de parlld un rol deosebit 
de Important il au agitatorii, a căror 
activitate ctinoaște o multiplă perfec
ționare.! Organizate înainte de cph- 
trolul calității sau la bancul de probă, 
in pauzele de lucru. In uzine sau pe 
ogoare, convorbirile și discuțiile agi
tatorilor contribuie, cu mai multă e- 
ficlonță. Io Informarea politică n oa
menilor muncii. In cunoașterea In 
permanentă șl nemijlocită av pulsului 
politic al maselor, la promovarea spi
ritului exigent, revoluționar ni nro- 
giamului adoptat de partid.

Rezultatele bune doblndîle In mun
ca agitatorilor obligă. In același timp. 
O’ganizațille de partid la combaterea 
mai hotărltă a formalismului care 
sc mal intllncște in acesi domeniu. 
Agitatorul nu trebuie să-șl desfășoare 
activitatea numai In ocazii ..festive", 
ci permanent, eu toți oamenii din co
lectivul In care trăiește și muncește. 
Existența colectivelor constituite de 
agitatori nu exciude. desigur, necesi
tatea ca flecare membru ae partid să 
fie un agitator șl propigandlsl comu
nist. un purtător înflăcărat al cuviu- 
lolol partidului.

După cum ta .știe, programul de e- 
ducatle comunistă acordă o deosebită 
atenție perfecționării muncii politlro- 
Ideologlce in rindul tinerelului. Rea
lizata In forme diverse., cupririzind 
‘acțiuni complexe, ingenioase, cum 
sini „Sfatul omeniei”. In ludețul 
Brașov. „îndrumarea pașilor in tai
nele meseriei*, in ludetul Prahovo. 
..A fi eliwllt. demn, harnic* — In iu- 
deiul Argeș — munca politică cu 
tineretul, desfășurata de organlznillle 
de partid. In prezent vizează mal dl-

planurilor de măsuri privind organi
zarea unor acțiuni ale muncii politice 
cu mare forță de Influențare a con
științelor se realizează defectuos, for
mal. Din numeroasele măsuri vl- 
z!nd îmbunătățirea muncii politico 
stabilite de comitetele de partid Jlr- 
lău. Gropeni. Maxlneni. județul Bră
ila, de exemplu, sau de cele din între
prinderile „Trainica" șl „Valen lalo- 
mlței" din orașul Pucioasa, județul 
Dîmbovița. Drea puține au devenit 
realități concrete ale practic!! organi
zațiilor de partM. Slnt. de aseme-

- nea, organizații de partid In care 
tematica adunărilor generale, con
ținutul materialelor șl al dezba- 

, tarilor nu 'abordează frontal pro
blemele majore ale colectivelor res
pective. hu le orientează epre mo
bilizarea tuturor eforturilor In vede
rea perfecționării întregii lor activi-4 
tățl. Pină In urmă cu-puțin timp, do 
pildă, la uzinele „7 Noiembrie" din 
CJnlova. la stablUrea ordinii de zl a 
adunărilor de part'd nu era consul
tată masa comuniștilor șl. ca urmare, 
multe din temele alese nu răspun
deau cerințelor de imediată atrlunR- 
tate si de perspectivă. Este, do aceea, 
neceiar ca in fiecare organizație 
de bază să so treacă ta o ana-, 
liză lemelnleâ a modulul ta care 
prind viață. In munca de zl cu 
zl, planurile de măsuri adoptate 
ta lumina documentelor plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1071. să 
se acționeze cu perseverentă pentru 
materializarea întocmai 
angajarea lor fermă Ia ------
bogatei palete de sarcini fzvorlie din 
euvtatirlle tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu ta conferințele secretarilor 
comitetelor comunale de partid «I 
primarilor de comune, a cadrelor de 
conducere din economic. Ia eel de-a! 
II-Ica Congres al U.N.C.A.P.

Este cunoscut faptul că în ansam
blul de forme1 și mijloace ale muncii* 
politice un loc de frunte ocup?: mun
ca de la om la om. Considerată po 
bună dreptate cea mol eficientă for
mă de activitate politică, munco de 
iu om la om este, ta prezent, mal 
blno utilizată de organizațiile de 
fiarlld. peniru funoașleren realilflti- 
or specifice fiecărui colectiv, a resur

selor sale, spre valorificarea tor din 
plin fn îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție.

Practica a demonstrat că atunci 
clnd este bine desfășurală. munca cu 
oamenii ce matorlnllzeazâ Inevitabil 
In succese politice. In primul rind In 
realizări pe olanul producției. Multe 
organizații de partid, cum sini cele de 
la Schela Moroni. întreprinderea tex
tilă „Bueegl". Urina de uUlaj petro-

căutau să justifice cotropirea șl 
asuprirea națională exercitată de 
monnrhlo hababurglcă asupra unei 
părți a poporului român. a tre
zit reacția viguroasă a istoricu
lui ieșean, care a dat tezelor 
rflsalcriste o replteă științifică, so
lid argumentată, stabilind — în 
pofida tributului plătit stadiului din 
acea vreme al cunoștințelor istorice — 
importante Jaloane ale concepțiilor 
științifice contemporane asupra con- 
linuitaUi poporului român pe terito
riul patriei sate.

Numit In 1883 profesor de Istoria 
romfinllor la Universitatea din Iași. 
Xenopo! Ișl începe cursul care avea 

’ ..I.... ~ '1 sole opere
„Istoria Romanilor din Dacia Traia- 
n&“, apărută în prima ediție In șase 
volume. Intre anii 1383—1893. Nici 
una din lucrările de plnfi atunci, __

1 <14»pre,geranta poporului român In
., nu.Izbutiseră -ift, !n-1;, ..rcAlftarea deplina!., ujșlficări Mtto^ 
ga rJsloric-.a poporului ^ &a.ie șl a văzut In opera sa o con-' 
ăurșe. In fapî ^!n, prțF^m’trlbutie != tfiîltlTîrdî aces'.”1

Dacă In prinsele șale s.udil a dat mK.|tul lui Xenopo! de a fi rea strictă n l-------------
±n^B a u ' tncuntinat o întreagă epocă dlri dez- este condiția IndispensabDS

voțthrea.isteriosrnlle! române.^ ...................................
ni eră corcspun ză’ 
burgheziei liberai

cedate, atit politice, dl șl economice, 
militare .sau-culturale cunoscuta pe 
aSund. Deși concepția sa istorică era 
în ansamblu Idealistă, la numeroase 
rindurl el a pus in lumină concluzii ■ 
derlvlnd dlntr-o condiționare eoonq,- 
mloo-soclală a dezvoltării istorice. A 
întrevăzut nu o dată rolul lupta! de 
dnsă In talorle, a urmărit îndeaproape 
conflictele dintre boier! șl țărani in 
epoca feudală, a relevat crfncena 
asuprire șl exploatare a acestora 
din urmă de către marii stfipfnl de 
pănilnt. S-a resimțit” In aceaien o a- 
numlta Influență a mișcării sodnllsie 
In dezvoltare — unii din țeprezentan- 

,țȘi el, inclusiv C Dobrogea'nu-Ghe,- 
rm, fiind membri al iSoctelflțil știin
țifice șl literare din Iași, printre con
ducătorii căreia era' și Xenopol. ■ . - „ . - . . .

Th introducerea Istoriei eale. Xe- In succesiuni de fenomene Inlăn-
no;x>! vorbea in cuvinte înflăcărate tulta cauraltai caracterizate de anu-

■ - -—•- -—-----«_ t mito tendințe de dezvoltare lipsita
_ Insă de caracter legic. Așadar, 
iȘfțȚJ i .eauzalfifusstj

trlbjție Ia cultivarea acestui Ideal...
iată, el accentua că respeeta.- 

i strictă a adevărului obiectiv 
pentru"' 

ca Istoria să-și Îndeplinească vot 
Izvoarele și studiile calls patriotică. Pe această linie, el 

releva însemnătatea pe care o au 
transformările sociale progresiste in 
lupta pentru eliberarea șl unificarea 
națională. Realizarea! planurilor iul' 
Mlhal de ' unire a ț&rllor române 
— scria Xenopol , — ar fi fost 
posibilă doar cu condiția „de a jertfi 
pretutindeni clemența] boieresc, de

rlfidnd toate _______ ----------
privitoare la trecutul poporului ro
mân date la lumină, pică la; sflr- 
șllul deceniului al nouălea al seco
lului trecut. Pe de altă parte, el a 
inaugurat .In Istoriografia română o 
epocă nouă, atrăduindu-se să înlătu
re vechEe practic! ale ,,sti;>llnfrli" 
informațiilor valabile prin fantezie

Sesiune de comunicări 
științifice

Sub auspiciile Academiei Repu
blici! Socialista, România șl Aca
demiei do științe sociale șl politice, 
miercuri a avut loc la București se
siunea de comunicări științifice con
sacrată celei de-a 123-a aniversări a 
nașterii marelui istoric rom An A.D. 
Xenopol.-

La sesiune au participat academi
cieni. membri ai Academiei de țli- 

.Ințe socialo șl poli lice, cadre didac
tice universitare, cercetători.

Deschlzlnd lucrările, acad. Mlron 
Nicoles-cu, președintele Academiei, a 
relevat aspecte din viața și activita
tea eminentului otn de știință.

Au fost prezentate apoi comunică
rile : „Contribuția Iul A.D. Xenopo! 
la. teoria raționamentului Istoric" de 
acad. Athanase Joja ; „Opera Isto
rică a Iui A.D. Xenopol" de prof, 
univ. Ștefan Pescu. membru, cores
pondent al Academiei ; „Concepția c- 

’ conotnlcă a Iul A. D. Zenopbi" da prof, 
univ. Gheorghe Zanea. membru co
respondent ni Academiei „Glndirea 
istorică a Iul A. D. Xenopol șrevolu- 
lionismul biologic” da prof. univ.

PROGRAMUL 1

ta: 15 J3,

Deschiderea emisiunii de di
mineață c Telex.
Desene animate.
Ritm. tinerețe: dans.
Curs de limba engleză (Lec
ția a S-a).
Vetre folclorice — „Plaiuri 
oltenești".
—______“_T “Lll?.
„Povesiea succesului Iul

11,43 Zambia1 — reportaj turnat-
12,S3 Telejurnal.
15.20—17.03 Cura de «limba germa

nă (Lecția a 7-a).
17.310 Deschiderea emisiunii da 

după-smtBză. Emisiune In 
limba maghiară.

18.5® Confruntări : Răspunde cer
cetarea științifică cerințelor 
de valorificare superioară a 
materiilor prime I

19.M Melodiile seră — Muzică u- 
șoară românească în primă 
audiție, prezentată de forma
ția Sile Dhilcu.

19.15 Publicitate
19.83 IW1 de seri : „Aventurile led

;»
M.OT

18,33
OI-.CSHZȘU-.

18^3 Tclccincmaieca : Wait Dtartey. 
,,i-uvcau 

î Goofy*.

Fell» - motanul*. 
Telejurnal
Pentru sănătatea dv. : Ali
mentația rațională In rezonul 
de primăvară,

M.13 Ținerii despre el Inși»! a nie 
dlntr-o cronică vie (11) Pe 
baricadele luptei a In cinstea 
semicentenarului UT.C.5

83,M Pagini de umor : Medalion 
Maci Sonnet.

81.43 Panoramic științific • En
doscopic • Drumuri prinsr-o 
lume Invizibilă a Dinamica 
mersului. Emisiune de Corns- 
llu Husu.

93,50 Film documentar : Imagini 
din PaSLttan.

83,33 ,.J4 de ore".
PROGRAMUL II

33.03 Concertul orchestrei simfo
nica a Redlotclcvlzhmll. Diri
jor Emil Simon. In program : 
„Cantata anilor .lumină" de 
AnaloI Vierii : Concertul-pen
tru vioară d orchestra do 
Uviu Giodcantu Solist : Da
niel Podiovalry. Prezintă : 
Radu Stan. ■

50,45 Desene animate.
S3A5 Agenda.
31,03 film serial — „Planeta glgan- 

țllor".
81,35 Melodii nocturne. Program de 

muzică • ușoară realizai de 
Televiziunea sovietică.

B.53 Cârti șl Idei. Studii privitoare 
la viața ț: opera Iul A. D. 
Xenopol.

•“ >• o C"“ ' ' .# ’ 1 ‘.r - i i J £ (pf JC .

9 Pentru c& M Iubesc t PATRIA
- 10: I3.S3: 16: I8.J3; SI. MODERN
- ®: Il.lăr-IS.M: 14: 19.15: M
a Pădurea pierdută i CENTRAL - 
S.45: 13.15: '13.15:............ .........
DIA - 8: 11.15
sa.4,5. ,
a Steaua Sudului i BUCUREȘTI —

1B: «3.43. MELO- 
: 13.15: 16: iB-30:

S.43; 11 î 1»J:3: 18: 1M0; 81, FERO
VIAR - 8; 11,15; 13.20; 13,45; ta,13; 
SJ.K, EXCELSIOR - B: 11.15; 13,M; 
16; 13.15; 33.33, GLORIA - 8: 11.15; 
13^0; li; 18,13; MJ0, TOM1S - 9: 
11,13:' 13,39; 13,45; 10,13; K.S3.
o Torentul de fler : FESTIVAL' - 
6; 11.13: 13.M: IS: 1B.I3: 31.
• Adio, domnule Chips : 
leuF-t' 1MT). SCĂLAr-,0,j,3- is 
16,33; SO. CAPJTOL.Z- ----- ' ‘
is.M): sa.
- ie: 19ja.'MIORIȚA - 9 
ta: isao, ' , 
a Incidental i LUCEAFĂRUL-'9; 
11.15; IXM‘ ÎS; 19,33; K),«, FAVO
RIT - 0.13: 11.30: 13.0: 10: IMS: 
WJ0.

aAloncl I-nm condamnat pe top 
moarte i VIITORUL — 16; 18: M.

O Curajoșii : FERENTARI - 13.30: 
17.45: M.
■ Sacco șl Vanzetti i FLOREASCA 
- 1S.M: 1S: noi'
• No-ml place ziua de tuni t'VOL- 
GA - 9; 11.15:T3JM; 15.45: IS; 30.13. 
a Micul scâldAtor i GRrviTA — 
9; 11.15: 13.30:. 16; 18,IS; M.33. AU
RORA - s: st.13: 13.30: 13.45: 18; 
33.15. FLAMURA - 9: U.13: 13J0: 
16: 18.15: 80.38 .
a Program de filme pentru copil : 
DOINA - 18

,, o Love Story s POPULAR — 10: 
‘ is.3.5; 1B: BUS. DOINA - 11.30:

13.45: 18: 18.15: SOJO. DRUMUL SA
RI! - 19,30: ■'«,»: 17.45: m, 
a Cine ești domneau domnule 
Sorgo 7 — s,K: u: 14.13. Program 
de scurt metraje cu Charlie Cha
plin — 18.33: ta.43. Atlanta - 31 
CINEMATECA (Mln Union).
a Oteata t ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE - I5JM: 17.45: 80.
a Locotenentul Bullitt î VICTO
RIA - 8.45: li:' 18,16: 13.45: 10.13: 
M45. a

• auio, domnule caips : SALA 
PALATULUI - N.43 (sena Ue bl-

■ .3: 
I».;; ÎO. CAITTOLz- 8,30: 1L0: 
18.K):
O Puterea șl Adevărul s DUCEGI ....---- --- UJ!5.

__ ____ . . . a lucră
rilor a fost rostit de prof. univ. Ml
ron Conștantlnoscu. președintele A- 
cndemlei de științe sociale șl [Xi- 
lllice, care, a subliniat că dezvolta
rea specifică a' națiunii române In 
secolele XVIII—XIX a Impus .celor 
care reconslltulau trecutul eă devină 

. purtători' de euvlnt nl luptei do eli
berare fiOdaJă șl națională a po
porului român Tn rindul acestora, 
un loc de frunte îl Ocupă A.D.- Xe- 
nopol Vorbitorul s-a referit apoi la 
trăsăturile esențiale ale concepției 

, Istorice, filozofice, sociologice ale 
eminentului om de știință.-la limi
tele acesteia. In condițiile Istorice 
âJe epodl.

Opera lui A.D. "Xenopol — a ară
tat In încheiere vorbitorul — ră- 
mlne un monument a) culturii româ
nești. o însemnată contribuție n oa
menilor de știință români la cultura 
universală.

(Agerpres)

insă de

a .faptelor Istorice, dar postularea 
' "lihoi'aRlfHcțH ' SMoTtile. metafizice, 

Intre faptele „de repetiție" șl cele „de 
succesiune", precum șl neînțelegerea 
rolului1 hotărltor al condițiilor măr 
teriațe In viața socială l^au .împie
dicat să ^întrevadă existența ■ unor 
legi aie dezvoltării

Cu "toate limitele teoriei sale, care 
nega •JncvHab'HItaten - trecerii la _so- 
'clnljsm, profesorul Ieșean a rămas ■ 
accesibil noului, a fost un partizanul 
progresului «social, - Fără a renunța 
la vechile vale poziții burghezo-ll- 
berale. era adversar' al măsurilor 
represive contra mișcării socialiste.

Mișcarea muncitorească n apre
cia' aportul Iul Xenopol la dez
voltarea culturii române. La moar
tea învățatului, organul partidului 
social La- ziarul „Socialismul*, n- 
mlnlea. In‘.r-o notă pubilcata de 
Barbu Lăzâreanu. un episod semni
ficativ pentru atitudinea muncitori
lor înaintați, in 1910 ta închisoare, 
fruntașii socialiști I.C Frimu, D. 
Marinescu. Gh. Crlstraru studiau ls-‘ 
torta Iul Xenopol D Marinescu a
extras' Intr-un calei date privi- l 
toare la originea șerblel. In asu- ilr 
prlrea țărănimii, pe care Ic-n uti
lizat mal Hrzlu In conferințele. 
organizate de partidul socialist. Fără 
a-,șl ascunde dezacordul tată, de p-dr 
judecățile naționaliste șl de o eerie 
de atitudini legate do 'apartenența 
Iul Xenopol la partidele burgheze — 
organul partidului poclnllît dădea o 
înaltă apreciere operei iul culturale 
și In special „Istoriei Romanilor 
din Dacia Tralană* șl caracteriza 
atitudinea lui D. Marinescu și a io- 
yariLșflor săi drept „un omagiu «dus 
omului de știință” — omagiu la care 
întreaga mișcare muncitorească ®b 
asocia.

Figura Iul Alexandru D. Xenopo! 
se înalță luminoasă In galeria tnn- 

• rilor oameni'de cultură. înscriși pen
tru totdeauna In Istoria poporalii! nos
tru. ' / ■ . . :i

dr. Vaslle LIVEANU

o Neînfricatul Gvnla vara șl Iar
na I URA - I6J0: 17,45; S3.
• Secretul de Ia Santa Vittoria t 
LUMTNA — B.SÎ—îl In continuare.

, o Uvada din stepă ; CRINGASI - 
16; 18; 33
0 Osceola : CIULEȘTI — 13,13:
17,45: 53.15. ARTA - IB.SJS IS: W.13. 
o Waterloo: MOȘILOR - I5,M: IB. 
a Războiul subteran t MUNCA — 
(0: ta: 1®.
a Miri! anului II « DUZEȘTI - 
13.33; 18: M.K. LAROMET - 13.M: 
l7,M:‘iaj» .
• Poveste de dragoste t FLACARA
- L5J0:;l«: M.IS.
• Farmecul țlnuuirllor sălbatice « 
9-10.W In continuare : Program de 
filme documentare — Î5.15 : TIM
PURI NOI
o Cromwcn t PACEA - 15: 19.
• Douăsprezece scaune : UNIREA
- îs.»: i®,
o Aventuri In Ontario i COSMOS
- 15.35: IB: 80.15.
• H. D. la munte șl - la mare ■ 
VITAN - 13J5: 17.0: 50. RAIIOVA

— 18.20: 18: ti. 15. . ,
o Antracit t PROGRESUL — 18: 
ft; 50.

• tladtotc'.evlzlunea Romană (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
susținut de Orchestra simfonică a 
Uadlotclevlzlunll dirijată de Emil 
Simon. Ișl dă concursul coral Ra- 
dlolelevlzlunil dirijat de Aurel 
Grtgoraș — »
» Conservatorii! de muzici

prlan Porambescu" : Recital In
strumental susținut de Gabriel Ne- 
ffocscu — violoncel și Elena Po
pescu — vioară - M.
o Opera Română : Povestirile Iul 
Hoffmann - 19,33.
a Teatrul de operetă ■ My fair 
lady - 1B40.
■ Teatrul Național .'.I. L. Cara- 
alnifi* (sala Comedia)': Fanny — 
S3; (sala Studio) : Moartea ultimu
lui golan — MIUI IJUIJII — w

o Teatrul de Comedie : Interesul 1 
general — 17. i
£ Teatrul „Lucts Sturtlza ■' Bu- 

r-.dra- (sala din bd. Schitu Mă- 
ffiircanu) : O scrisoare pierduta — 
10; (sala din str Alex. Sahla) : 
VI carul — 19.39
■ Teatrul Mic : Balul absolvenților 
- iej«
• Teatrul „C. t. Nottara" (sala 
Maaheru) : Burta seara, domnule 
Wllde - 19.»
o Teatrul Ciulești : Geamandura

' — 18.50.
• Teatral muntdpaj „Marla Fl- 
lottl*-Brălla (la' Sala Palatului).: 
Vlalcu V<mU - ta.
• Teatrul „Ion Creangâ" : Snoave 
cu miști - 9,30.
a Teatrul „Tândârtca" (sala din 
Cnîea Victoriei).: Nosnurn VI — 
31.30: (sala din str Academiei) : 
TlBrlțorul Petre — 17.
• Teatrul de revtsiA șl 
„ton Vasîteacu" : Felele

19.3®.
• Teatral satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Blmblrlcl — 
IS.M: (sala din Cafea 'Victorie! nr. 
174) : SI temelie loac» fotbal — 
18.33 ! '
• Ansamblul artistic -„Rapsodia 
românâ" :, La Izvoare de frumu
sețe —‘-I9.3® ....
• Circul „Globus* Planetele rid 
sub cupola - 19.53-

programuiul.de


Lucrările

rarăjul Vlrgil Trofin, membru 
ifrillolulul Executiv,, al Prezldl

U.G-S.Rl, care particip ta 
Congresului al Xy-lcn;.al sl
sovietice, împreună cu’ âmbasadoroi 
român. Gheorghe Bâdrus, a vizitat u- 

ditalr’llicr.

tanțl al acțivului de conducere.; de

șef Gheorgh) Sbitncv a relatat desore 
procesul de producție al .tatreprta- 
derll. V ' te -’ii’-
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Cronica
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I sărbătorii naționale a

CORESPONDENȚII „SCÎNTEIP TRANSMIT: i

(Agerpres)

T.ș

i ■'dl-

i

■

însemnări do călătorie -
C.I’.R.

l J

f

•J

TELEORMAN

• SPORT ® SPORT © SPORT « SPORT • SPORt;>?SPORT

GALAȚI

■jj'

'SUCEAVA

I sidorabllfi de capriciile muwnulul. Se

laLondrn,In-fața echipei Tottenham, .dintre cele mal mari, să împrăștie 
«1 Steaua a reușit, aseară, la MQn-. —.....
efien, un rezultat egal (cu F.C. Ba
yern), In partida retur . pentru sfer
turile de finală ala „Cupei Cupelor”.

ivlrsșl că după succesul de la 
echipate Tottenham va obține 

- ■comcnlaloril

I •’ | ’’■'4 ’ .' . ‘ , * ' : ~ V f.- "

CICLISM
—;

„TURUL ALGERIEI

maiorii ■

SrlNTFIÂ - joi 23 martie

<te oameni al muncii din ! 
ușoară de ridicare continuă a 
Ui produselor, avlnd drept scop e- 
jlmlnorea deficiențelor manifestate 
de unii furnizori de materie primă.

*
în cadrul măritor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial ni Păcii șl U.N.E.S.C.O., 
miercuri după-amiază â avut loc In 
Capitală o manifestare consanfnta 
împlinirii a IOD de ani de la naște
rea lui A.N. SkrlabLn........ ...... ■ y- ; -ț
Comitetul Națlonăi pentru Apărarea 
Păcii din Republica Soctallstă 
Românln, Uniunea Compozitorilor șl 

. > ■ ....... Consiliu! Genoral A.R.L.U.3.
s' 

„ JULU.8 jUQCiciATi ai . suiuiculuaus? t»aJBvr.
Au participat reprezentanți al Intre- P™1”ru‘ 
prinderilor furnizoare de molarii 
prime din județele Sibiu, Sălaj,
Arad. Timiș, Dolj șl Bihor și rep're- Lă aceasta manlfe 
zenlanțl al unităților beneficiare. dpat reprezentanți 
Consfătuirea bo înscrie pe linia ac- Uniunii Sovietice la 
țiunltor șl preocupărilor colectivelor ‘

Tovarășul Ștefan Voi tec, președin
tele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a . 
adresat tovarășului Alexol Pavlo- 
vlci Șltlkov, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem ol 
U.R.S.S.’, o telegrama de felicitare cu 
prilejul împlinirii viratei de (Kl do 
ani ți al decorării sale i cu Ordinul 
Lenin.

Miercuri a avut toc la Oradea o 
consfătuire de luau privind callta- ■ Jtlk
tea materiilor prime livrate de tur- Manifestarea a fost organizata de Jln Inlrnnan »nrA 11 n I ifl II Un* j.. ______ ______________________nizorli din întreaga țară unităților 
din Industria Ușoară a Județului 
Bihor1, coiwfălulro organizată de fi
liala locală a Inspectoratului gene
ral do stal pentru controlul calității 
produselor, I.. -------- .... .—

.llul Județean al sindicatelor Bihor. de artista emerita Dina Clocea, com-
1 Adrian Rațlu a vorbit 

' despre viața și opera compozitoru
lui șl plantatului rus AN. Sfcriabln.

Lă această manifestare au părti
ni Ambasadei 

București.
' J (Agcrpraa)

Greciei, ambasadorul acealei țări 
la Bucuroșii. Jean Ch. Cambtotls, a 
oferit miercuri seara o recepției

Au participat George Macovescu, 
prim-adjunct iii ministrului afaceri
lor externe, Mlhrtea Gheorghiu, pritn- 
vlcepresedlnte al I.R.R.C.S.. repre
zentanți al conduceri! unor mlnisterâ 
și Instituții centrale, oameni de cul
tură și artă, generali șl ofițeri supe
riori, reprezentanți ai cultelor, zla- 
riStl.

Erâu prezenți șefi al unor misiuni 
diplomatice la București, atașați 
militari Șl alțl membri al corpului 
diplomatic.

I

I

viața internațională
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® Lotul a jucat Ieri la 
Constanta o Sferturile de 
finala ale „Cupei României" 

Bayern —Steaua 0-0
MONCHEN (corertooadenta speria- des greu! partidei — că, Intr-o, ast- 

V*-te'— Precum U.T.A., marț! seara ,fel "ele situație, au știut, cu eforturi 
” ’ .............. ......... djhire cele mal mari, să împrăștia'

pericolele, I-am rtomlnnllza aci. fără 
o :ordine de prefertnta, pe Hălmă- 

igeanu („lipi r de binecunoscutul 
_ L_____ _______ „  ,,__r_____  te;^'MMIer). pe Smarandachc. po Co- 
Din păcate, șl Steaua orte ncvOllă «a ' iman, pe Săimăreanu, pe Cristache, 
părăwnjxta întrecerea, tainicii golul iprerum șl pe Vlgu șl Negrea. Prea 
marcat .de fotbaliștii veat-germanl Ia puținele minute ctad echipa bucii-
Bucureștl (scorul atunci, se știe, a rețlsană a avut ’ oarecum Inlllntlva
foal T—1) a contat conform regu- au; rămas fără vreun rezultat con- 
lamentuiui competiției, dubite.. 1 .... „i„„ m-a

Referindu-ne la partida desfășura
tă aseară la Mflnchcn — ce a putut 
fl urmări ti. ntlt Ia ■ radio cit șl pe 
„micul ecran* — este de subliniat 

.că echipa gazdă a dominat aproapa 
permanent, cil atacurile, la poarta tal 
Coman s-au ’succedat fără întreru
pere. termtațndu-se cu șuturi extrem 
de petlculoașe. Este meritul jucăto
rilor din apărare — care, da fapt au

V te';;..' ■‘‘■'•te

FOTBAL ASEARĂ, LA MUNCHEN
' -------------- --- - --.......- --- - ........... •••J

• . ■

JOCUL ECHIPEI U.T.A.
Con'

Arad ...
‘ ușor o nouă ' victorie, 
sportivi englezi înregistrează cu ui
mire comportarea șl. rezultatul do 
marți seara al© formației U.T.A., 
subliniind — așa cum face-„Times" j 
„Tottenham s-a împiedicat- în dru
mul spre semifinală— A fost o 
noapte' de suferință pentru cel 30 (MM) 
do apoetitorl*. „Guardian", scrie’: 
„Echipa Tottenham a fost fericită cu 
razul talul. do'. egalitatei (1—1)idi.IosM U

reșleănă a avui ■ oarecum Inițiativa
.,___ ____

■erei Uiita de lnafnlașl, am zice fără 
taxtanțla, (Pantea, Tâtaru, Iordănea- 
cu,r Șlefănescu); acțlonlnd cu toiul Ia 
țntlmplare. Șuturile la poarta echi- 

’ pal'i'tnQiicheaezc le-am numărat pe 
degete : este oare' firesc ca ’ intr-o 
întreagă repriză să șătezl doar o dată 
la joarta (Negrea, miri. 22) ? Desta 
guri; astfel sttnd lucrurile. Steaua 
poate fl satisfăcuta de rezultat. Ori
cum Insă, repartizarea eforturilor a 
apărut ItiechilabllIL-

■TiTfe'-’TY'.';--. '" ; .•

SURPRIZA Șl 1NCÎNTARE"
românilor a provocat atî: aurpriză 
dt ș! fnclntarc... portarul arădean 
Vtdae, care In jocul de ta Arad s-a 
arăta! aeinsplrat. a .salvat acum e- 
cb.ipa sa din cltcva situații dificile*. 
„Rally Telegraph* arata : .Românii 
au furt pe punctai de n deveni sin-, 
gurii Ț’.râlnl care să învinsă pe Toți1 
tenhaii pe terenul său, la White 
Ilari Lar.e". „După pauză, U.T.A. a 
ji:cnt ;cu mal multă Încredere șl nu
mai o interceptare a balonului de 
către fCyrU Knowles l-a. Împiedicat

. .șȚ.n-^hG?p.din^-.’„.

’ • if>■!
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M1INE, ÎNCEP LA BUCUREȘTI 9 
î

CAMPIONATELE

AU SOSIT PRIMII 0
Cele două g&pHmtnl petrecute la 

Mlereiirea Ciuc. la disputele grupo! C 
a „mondialelor", de hochei, ne-au 
lăsat o impresie puternică, mal ales 
In ceea ce privește modernul șl co- 
dietul „Palat de gbea|ă”. cu care so 
mlndrtsc, pe bună dreptate, localni
cii. Funcționarea perfectă a Itistata- 
tiel fdgoiehnlce șl ■ celorlalte insta
lații șl amenajări anexe, funcționali
tatea patinoarului din Miercurea 
Cluc ne-au făcut să ne glndlm 1a 
„tratele* Iul mai’ mare din Capitală, 
patinoarul acoperit din parcul spor
tiv ,,23 Augusi*. caro, cu începere de 
mline, va ■ găzdui Întrecerile echipe
lor din grupa B a campionatelor mon
diale.

Gazdă șl acum doi ani a „mondia
lelor*, marele patinoar bucurbșlean 
este din nou gata să primească oas
peți. L-am vizitat, deunăzi, pe seară.

încă de la Intrare ne-a întlmplnat 
o mare firmă luminoasă., ta care li
tere de drca CO de cm. de un al- 
taislru caro Incinta ochiul, alcătuiesc 
„cartea de vizită* a bazei sportive : 
„Patinoarul artificial 23 August*.

Hala propriu-zisă oferă o Imagine 
cu toiul inedita. Gradoncle trase ..la 
vtaclu*. o plăcută combinație de culori 
(bănci — tribuna nreael — pereți la
terali). alături de albul Imaculat al 
ghcț'l. alcătuiesc un decor armonios. ■ 
plăcut

Arena do gheață se prezintă In con
diții excelente, grație.punerii la punct 
a instalației frigorifice, prin Înlocui
rea tuturor plteolor șl agregelelor 
uzate. Ilochelștll reprezentativei 
noastre, care tocmai șe aflau la an
trenament. ne-au confirmat Impresia, 
privind calitatea ghetll.

SI ’ vestiarele sportivilor șl arbitri
lor au fost renovate, puțind găzdui 
simultan 8 .echipe. La zugrăvelile _ 
decvate.' In tonuri ’calde, se adaugă 
un linoleum imltlnd parchetul.

Iată-ne și la centrul de presă. Spa
ții largi, recent zugrăvite, o cu-ățen|ș 
doaăvlrșlta. Mobilierul adecvat este 
pregătit »5 ■ fie adus- tn- sălile 
de lucru ale ziariștilor ; tribuna 
presei, numerotată, ettc gata să-și 
primească oaapcțll. Tn ziua vizi
tei noastre la pallnonr;se exoedla co
manda către ministerul do resort 
pentru aducerea onoraturi! telefon- 
telex care va deservi oe cel nesle M 
de gazetari sportivi români sl străini 
acrodltațl oină ta prezent si la caro 
ae vor" adăuga, cu siguranță, alții. 
Comentatorilor de la radio si televi
ziune Ie slnt rezervate 12 cabine de 
transmisie complet renovate.

A fost perfecțlonnta Instalația de 
amoliflcare (stafia șl disounerea di- 
fuzoarelor). pentru a se asigura o

a-

DEHOCHEI (gi

ONDIALE

ips B)

PEȚI
rfectă. Iar la tabela de cro- 

J electronic se fă- 
veriflcări.

— ne-am adresat Iov. 
Iliescu, directorul LE.A.BJ3. 
cum se vede, competiția poate J.A

em de făcut doar u-
.. mici, care scapă ochlu- 

orulul. dar nu $! exlgen- 
tre. In ultima lună s-a lu-’ 
«bit de- intens la re- 
Uregul colectiv al com- 
sportiv „23 Augusl* .șl

audiție 
rionte 
ceau u!

Troian
— după (__ _
fift inccnșă...

— Mal avi 
r.ole ltmiri 
lui vlzțQ 
țelor nou 
crai ‘ dd 
pa raț ii, 
plexului. ____ __ _______ .
cel al se-iorului de Întreținere mun
cind tarS _. ,1 __ __ '
pregătire: patinoarului.

Aș dotiț-. a continuat Interlocutorul
— să refer Insă la un lucru, 
într-o bilă de sport, unde grijă

' lalea sportivilor ex
clude fumatul, ventilatoarele
slnt menite să asigure evitarea „con-’ 
densului" ‘ primenirea curentă o 
aerului. păcate însă, lâ adăpos- 
tuL.. mărimi! patinoarului, numeroși 
spectatori ^tu fumat ca afsrfi la fie
care competiție, viciind norul, lată 
de ce ruRftnintea noastră — șl. desi
gur. și a sportivilor — eâte ca ta se 
evite fumatul. Sperăm că apelul' nos
tru adr< 
țlonat 
oâspey*.

Apartamente 
din panouri mari
După ce în anul 1970 in Ale

xandria și In alte două orașe ale 
Județului ou fost construise pri
mele blocuri cu ajutorul cofroje- 
lbr glisahte, constructorii clb !o- 
culnte teleormăneni aii .aplicat un 
nou procedeu modern și rapid de 
execuție. Este vorba de începerea 
lucrărilor la blocul $11 (cu GO de a- 
partamente) In zona I de locuințe 
din Alexandria, care se execută 
din panouri 'muri prefabricase. Toc 
prin acest procedeu vor fi con
struite anui aresta ta oraș alte 210 
de npartamente.

' te '"Vtete T ■< : te

. Lotul nostru reprezeniat.lv, care 
se progătes’.e ponlnr mediii cu c- 
ctiipa Ungariei, a susținut Ieri după 
amiază la Constanța un Joc de .ve
rificare cat formația lowilă. Fonii. 
Partida s-a Încheiat cu sui rezulta’, 
do'egalitate : l—l (0—0). Au marcat 
Itombrovschl (m!n. 38) șl. respectiv, 
Iqn’-ConsMtnUtKSCu (mirt. DO).

★
Li sediul federației române de 

fotbal,’ lo-l a avut loc tragerea la 
sorți a sferturilor de tinolâ alo „Cu
pe! României*; Sorții au decis să se 
dispute următoarele partide: A.S.A. 
Tg. Mureș — Metalul București ; 
Rapid București — F.C. Gatațl ; Dl- 
lumo Bucuroșii — Polllehrile* Ti
mișoara ; Huli' Petroșani “ “
Cluj.

Toăie adeste nietduri se vor disputa 
miercuri, 2D marile, pe terenuri 
neutre ce urmează a fl Stabilite de 
comun acord dej către echipele par
ticipanta la această’fază a compoil- 
|!aL. ...

ALGER (prin , telex, de la C. Ben
ga). — începu: mtîrț.1, cu etapa A1- 
gcr-TIzi Ouzou (Kl km), care a reve
nit ciclistului polonez Szurkowv.kl, 
„Turul Algarlei* a continuat ieri 
după amiază cu etapa Tizi Oiizou- 
Bedjala. De data acea-sla Învingătorul 
etapei a .fost belgianul Gustav Her
mann (133 km In 3 h 23’02”). urmat’ 
— In neclari timp’ — de Dllter. Pină

’ ™ îi—2:crt!'irtrfeî știri, juriu!. ;
-de’artJTrrtW'ctefinltRWQ MifflfflWatTT \ 
' p." “J ;pdrmita”a. as

nunța tocurile cicliștilor români. Tn 
etapa do marii.' ral, mal bine plasat’ 
dintre al< 
Sudu; s

— In ncolașl timp — de Dllter. Prnă 
;^la r^Uransn’JtejJi^crisțel

'’ptăpel. :oees ’ ce’ nu-rnl T
etapa de marți.' jcSi măi btrte plasat 
dintre alergătorii noștri a fost Andrei 
Sudu,‘ sosii cu grosul plutonului, ta 
2 minute șl 26.de secunde In urma

, J J _■ : • p-J ;cișUgătoculuL

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CON

CURSUL Nr. 12 DIN 22 MARTIE 
1S72 te

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI :
3 001 233 lei, cUn care 1 6®8 722 lei re
port ‘ ■

EXTRAGEREA I : 16 34 1 7 33 3
FOND DE ClȘTIGURI : 1 6S2 711 iei 

din cnre 1 153 1(0 lei report categ. I.
EXTRAGEREA a Ii-a : 12 3 10

21 12
FOND DE ClȘTIGURI: 1108 522161 

din care 533 014 lei report categ. A,

Delegația U.G.S.R. în vizită 
la o uzină din Moscova

— Corespondentul '
■ ■ : l.a 22-,

,,____
Sindicatelor din România, condusă de 
toviirȘjul Vlrtțll Trotln. membru ol 
Cofriltetulul Executiv,, al Rrezldlulul 
Permanent all C.Cîi al P.C.R., preșe
dintele ; Conciliului ', Central al 
U.GKR;. care ta lucrările '
Congresului al XV-leu. si sindicatelor 
sovietice,' împreună cu' ambasadorul 
român. Gheorghe Badrus, a vizitat u- 
zina de articole eleetromecardec ..Vla
dimir lllci".

Tn cadru! unei Inlllnlrl cu reprezen
tanți ol activului dc conducere.’ de 
partid șl sindical al uzinei, ing'nârul-

MOSCOVA 22 ____ .
Agerprcs L. Duta transmite : 
marile, delegația Uniunii Goni

Laborator
de angiologie !

Una din ultimele noutali In prac» ț 
tren medicală clujeană : înființarea l 
undi laborator de angiologie. La- ’ 
boratorul, primul de acest fel dta l 
țară, are menirea, de a depista șl < 
trata operativ, in faza Incipientă,' T 
ambulatoriu, bolile vasculare. Asls- l 
lența medicală este oslgurată dâ un 1 
colectiv de special iști..

Președintele comitetului suyîiralj 
Iuri Fomin, n prezentat oaspeților 
aspecte nle nctlvitații organizației 
sindicale, n uzinei.

Au fost apoi vizitate unele secții, 
muzeul uzinal, precum șl locuri me
morabile dlh Istoria acesteia.
- Tovarășul Vlrgil Trofln a expus 
gazdelor unele aspecte ale vastei ac
tivități depuse do,sindicatele, closa 
muncitoare șl Întregul popor român, 
sub conducerea'••piC.R.. in opera de 
construire a socletațll socialiste mul
tilateral dezvoltate. ' (

.. Secretarul comitatului do partid al 
uzinei. Anatoli Varfolomeev, a mul
țumit delegației sindicatelor din R<j- 
mfinla pentru vizita făcuta.

Expun viitorii 
meșteșugari

■Școala profesională a UCECOM 
din orașul Fălticeni găzduiește o 
Interesantă expoziție. Ea cuprinde 
sule de exponate.

Iluminatul

,1. ‘ ‘ i ‘ J ’ ’ o- y ’• ‘j

cesltatea de a Intensifica activitatea 
creatoare a poporului sovietic tn ve
derea înfăptuirii hotarîrllor Congre
sului ni XXIV-lea al P.C.b'.S.

Congrern.il a fost salutat de condu
cători al unor delegații sindicale 
străine.

MOSCOVA 22 (Agerpres). - 
Miercuri s-au desfășurat la Mosco
va lucrările celei de-a treia xile a 
Congresului al XV-lea al sindicatelor 
sovietico. Delegații la congres s-au 
referit. In continuare, In cuvlntărlle 
lor. la aspecte ale activității sindi
catelor sovietice sl au relevat na-

pentru excursioniști (
Au început lucrările de moderni

zare a unuia din cele mal trumoa'- 
sa trasee turistice din zona munți
lor Blrsel : Predeal — Pirlul Rece — 
Rlșnov. Traseul, In lungime de 19 
km, va pune în valoare o nouă 
zonă de agrement de un pitoresc 
!::<’dii. Construirea acestui frumos ■ 
drum turistic va necesita importan
ta lucrări de drenaj, amenajări de 
curba, devieri — cea mat Importan
tă fiind ocolirea orașului Rișnov i 
prin partea de vest, unde ®e va face > 
legătura cu drumul național Bra- i 
țov—PllestL ’

■I

Traseu al hărniciei j 
și frumosului S

. Intre cârc se 
remarcă Instalațiile electrice pentru 
iluminalul public și de Interior, ar
ticole din fier forjai, sculpturi in 
lemn, confecții etc. Ele sini reali
zate de către viitorii meșteșugari, 
astăzi elevi a! școlii. Exponatele 
se bucură, din partea vizitatori
lor, de aprecieri elogioase pentru 
spiritul inventiv • și ntlgaJn , cetor 

ț care le-au iaonceput șl executat.

In vizită la cei care 
au lansat chemarea

Primari șl secretarii a! unor comi
tete comunale do partid din Judelui 
Arad au fost bospeți al cetățenilor 
din comuna Pechea, cârc nu lansat 
recent chemarea la întrecere către 
toate comunele.din tară. Gazdele au 
prezentat vizitatorilor, ta cadru! 
unul program artistic, filmul „Ul
tima generație de săraci*, ni cănii 
eroi slnt înșiși locuitorii comunei. 

. Apoi, le-nu arătat obiectivele realî- 
, zata plnă In prezent șl proiectele 

de viilor, care prevăd urbanizarea 
comunei lor. A fost un schimb de 
experiență ujll ntțt pentru oaspeți,

<3

i

Castelul... calendar
i Vestitul castel din Zău de Cimpie 

a fost' renovat Sălile, coridoarele, 
taratele șl turnurile castelului con- 
siltuie toi atliea plinele do atracție 
pentru vizitatori. Origlnalo con
strucție a castelului reprezintă o cu
riozitate n arhitecturii. Numărul 

' geamurilor cate egal cu cel al zi- 
I leîor dlntr-un nn. cel ol încăperilor 

este Identic cu cel al săptamlnilor. 
Iar cele 4 turnuri Indică anotimpu
rile. Intrările din exterior sini In 
număr de 12, cite luni stat Intr-un 
an Tn apropierea castelului s® află 
un lac de sute de hectare, consti- 

I, țulrid un loc de agrement.
" ..... . “....... '"J ‘;iK''i'!â8£

MUREȘ

teCARAȘ-te;.(
SEVERIN

Pe o distanță de 40 de km. Intre î 
Roși'a ®! .Caransebeș,, sâ desfășoară J 
ample lucrări in vederea punerii In i 
valoare a terenurilor din aceasta • 
zonă și transformoroa. el ințr-iin 1 
frumos traseu Turistic. La intrarea l 
In Caransebeș, unde cu o lună in ’ 
urmă erau numai tufo șl grbpl. s-a \ 
amenajat un. frumos parc. Iar de-a i 
lungul șoselei care leagă cele două 1 
orașe terenul a fosi curățat com- i 
idei de mărăcini, pipirig, stufăriș. ’ 
Au fost săpate cannie pentru scur- 4 
gerea apel. Tn zilele’următoare.; bc i 
vor planta pomi ornamentali, • după 1 
cnr’e se vor deschide unități' mo- i 
derne pentru pophsurl turistice.

' : ’■ .<•’> '■ ,-V

'1 ZGORj
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Alo!... din 5 cifre
De acum înainte locuitorii munl- 

clpiuIui’Tg..Jiu vor trebui al’se de
prindă cu numerele de telefon for
mate din 3 dfre, ta loc de patru 
cile au fost mal înainte. Pentru 
cetățeni, „operația* este foarte sim
plă, lnlruc.lt vor adăuga cifra 1 
înaintea numerelor vechi. Pentru 
direcția jude’eană de poșta șl tele
comunicații Gorj Insă, o asemenea 
schimbare a solicitat o serie dc’e- 
forturl. A fost nevoie să se monteze 
o noiiă centrală telefonică modernă, 
datorită căreia municipiul Tg. Jiu 
vn beneficia " ’ * ' ' '
telefonice.

Ț
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Caract, Islamabad, Lahore.» Uri Iti
nerar care oferă căiătoruiul’. 6 ima
gine sugestivă asupra Pakistanului. 
Cel .mal mare ora* pakistanez. Caraci. 
fosta capitală n țării. S’-a născut, așa 
cum o arată șl vechea'lui denumire 
— -Kallocht (orașul dunelor) ’ — din 
lupta omului cu nisipurile deșertu
lui. Situat in punctul de confluență 
a numeroase linii' marliime. Caraci 
s-u afirmat de-a'lungul timpului ca 
un important port șl centru comer- , urmate, cea nmi. mare, părui a pupu- 
cinl. Micile întreprinderi -șl ateliere lațicl țării rămlnc și astăzi legată de
de aici au constituit embripnul In- agricultură, depmzlnd In măsură coo-

'.'dtntriel de azi.-’ale ,cărei'rfimlflraț'!! ...............  ’ " ' ’’
cuprind: siderurgie, coiutnicUl de 
mașini, petrochimie, textile ere.

Rolul de centru, politic și adminis
trativ a fost transferat Islamabadului, 
orașul clădit In Întregime p-o un loc 
pustiu. Ia poalele Hlnducușilor. Noua 

;cap!tnlă are pentro pakistanez! va
loare de simbol : ea s-a născut p data 
cu trezirea la .viață n acestor melea
guri rt exprimă in chip semnLHcnHv 
jiăzulnța poporului pakistanez spre' 

',jhn<>ire.r.spre-progres? afirmată euyVTHl' 
‘goare ailtl-lrixtlmpul luptei de ellhembj 
rare de sub , dominația colonială, rit 
șl după proclamarea Independenței

.In august 1M7.•
Lahore Iți dezvăluie, la rindul său. 

o altă fațetă a Pakistanului — boga
tele tradiții culturale ale acestui po
por talentat, caro a liribogățlt patri
moniul, civilizației universale cu crea
ții , ce Înfruntă veacurile. Lahore a 
fost din totdeauna centrul spiritual al 
țării, orașul celor mal vestiți ’artizani, 
al poeților și sculptorilor. în apro
pierea străvechiului fort al ormp.ilu! 
se profilează pe cerul albastru si
lueta unul monument Impunător — 
obeliscul închinat proclamării repu
blicii. Acast net — care a avut loc In 
23 martie 1959. la aproape nouă ani 
de la cucerirea independentei >- con- 
sUtulo unu! din cele mai Importante 
momente din tatorta țării, consfințind 
victoria luptei psooruiui pakistanez, 
pentru existenta liberă, de sine sță-

tătoore. Zidurile fortului din Lahore, 
clurdlte de gloanțe și obuze, stau ntar- 
turte rezistenței opuse colonialiștilor 
care nu o data au încercat sâ Înă
bușe prin forță aspirațiile de libertate 
și Inuependențâ.

Ca fl atltea alte teritorii din Asta, 
Pakistanul a constituit pantru cote- 
nlallștl doar o sursă de materii pri
me, economia sa fiind croita după In
teresele inonojKdurilor străine. Ca 

- urmare, eea-mal. mare .parte a popu-

știe insă că o. suprafață Imensă <fe 
teritoriu este deșertlcfi. In triunghiul 
Caraci. Islamabad, Lahore einl cu
prinse peale 200 de milioana acri de 
pămtal, dar din această suprafață 
doar 43 milioane slnt culUvablli. De 
aceea, ta- planurile do dezvoltare s 
Pakistanului problema extinderii și 
modernizării agriculturii. a fost ta-s 
scrisă printre obiectivele prioritare. 
în cursul,(anilor. In..Pakistan a fosfcodmî 
construita o .văslfirj rotea” dP/IrigățlliinăiB- 

: In special Im bazinul Iixlusuiui. Dâțr: ” 
fiind insă că debitul fluviului, ca ți 
el afluenților «ăl. este foarte diferit 
du ta un anotimp la altul, deplnzlnd 
direct do topirea zăpezilor din Hima
laya. s-a. impus ca o necesitato con
struirea unor mari rezervoare do apă. / 
Două asemenea rezervoare au fost 

v construite ta Tarbcla șl Mangla, pa
' ” ■ ■ - unor Vaa-

.. este.'
pus In valoare potențialul energetic 
al acestui fluviu. Numai hidrocentrala 
de la Mangla are o capacitate Insta
lata de fiOO ntagovațl.

O preocupare constantă a Pakista
nului in anii de după cucerirea inde
pendenței. șl moi ales după proclama
rea republicii, n conslllult-o crește
rea ponderii Industriei in ansamblul 
economiei. Harta Industrială a țârii 

■ est© o dovadă Indiscutabilă In acest 
sena. Au* fost cdrisirulțq zeci de fa
bric! r| uzine : au luat totodată fiin
ță ramuri, industriale noi, Inexistenta 
!n trecui. Actualul plah de dezvol
tare (1070—1075) prevede o dublare a 
investițiilor alocate Industriei, com
parativ cu perioada precedenta.

De o deosebită Importanță In efor
tul de industrializare slnt -măsurile 
întreprinse In ultima vreme de gu
vernul președintelui Zulfikar ,’Ali 
Bhutto, vizirul întărirea sectorului de 
sial in economie. A fosl Instituit con
trolul statului asupra, bănci lor șl com
paniilor de asigurare din țară. Tn. a- 
celoși timp, dteva zed de întreprin
deri și firme nu fost națlonnlizate. 

In discuțiile purtate cu reprezen
tanți al unor întreprinderi și organic 
zațli economice pakistaneze am pu
lul constata un deosebit Interes pen
tru dezvoltarea colaborării, a schlm- 
bujiior comerciale cu România. ȘU- 
mulnta do bunele rotații de priete
nie "dintre popoarele'-romăn șl paȘlx-. 
lanoz. legăturile economice dintre cela 
două țări au cunoscut In ultimi! anr 
o continuă dezvoltare. Pojxwu.1 nos
tru1 urmărește cu caldă simpatie efor
turile depiise de poporul paklstahez 
pentru consolidarea independenței, 
peniru continua Ipflorlre a patriei nai 
șl li urează noi succese pe aceasi 
cala.

.țfîo? j.s

Indus, care permit irigarea u-'io 
te terenuri agricole. Totodată.

X ■
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—„— Sperăm că apelul' nos- 
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unde
IClC hsmiumte lyiupu of, outev- 
jionma de hochei a S.U.A. — 
madalicid cu argint la Jocurile 
olimpici de la Sapppro — a 
rjijlnu: la Gonepa un meci de 
parificare cu reprezentativa 
Elueilei. f/ocftelșiii americani 
au oblicul victoria cu zcorul de 

(iLj, S-O. o—l). Am losț 
iȘfdrmaf! eâ echipa S.U.A. ■ — 
ariepialil pe aeroportul Otopeni, 
aitâsi dtpă-amiosd — este for
mată din 19 lucdtori. dintre care 
10 au prrtidpat ta ..Olimpiada 
atad“.

o La jeienice (Iutx>s!av.ia), itr 
meri andca! de verificare ; Iu
goslavia — Japonia 4—1 '1—1. 
/■•O. 2—0).

CXJPEJLOI11
BĂSCÎIET'"MASCULIN (S’m- 

Bel-

@ FINALA „CUPEI 
la i .i~. 
menihaJ Mllano-Steaua roșie 
grad), disputata In Salonic, in pre
zenta a peste 10 ood de spectatori, a 
revenit, după un meci echilibrat cu' 
multe faze spectaculoase. bâ«chet- 
ballștUor Italieni : 74—70 (47—34).

t

. „CUPA DAVIS". La 
(Jamaica) echipa de tenis 
deținătoarea „Solatierel de „ 
(ntlinit formația Indlilor de Vest, ob- 
țlnlnd victoria cu «torul do 4—1. Tn 
ultimul țoc. Russell (Indllle de Vest) 
a reușit să-1 învingă cu fl—2, 7—3, 
3—6 3—0, 0—3 pa Van DLUen.

(Urmare din pag. I)

cele două țări ta domeniul Industriei 
textile, prelucrării lemnului, minelor, 
cele două părți au preconizat realiza
rea și a altor obiective de cooperare 
In domeniile agricol, al construcțiilor 
navale. Industriei metalurgice — con
comitent cu intensificarea continua a 
schimburilor comerciale. PunJndu-se ■ 
In evidență posibilitățile existente in 
ce privește diversificarea modalități
lor de cooperare, ta cadru! convor
birilor s-a apreciat, de ademenea, că 
înființarea de societăți mixte In do
meniile de Interes comun ar consti
tui o formă dc natură aă eohtribuie 
la ’ dezvoltarea eficientă a cooperării 
oconomlce. Toate aceste Înțelegeri 
deschid perspective favorabile pen
tru extinderea ta următorii âni a 
colaborării dintre cele două țâri pe 
plan economic, lehnicd-ștlințlUc și 
în aito domenii. Izvorllă’din do
rința corntinfi de a conlucra peniru 
â-șl asigura dezvoltarea continuă, 
clădită pe Xundamenlul solid al prin
cipiilor -egalității șl avantajului 
reciproc,, accăslâ colaborare este mo- 
nltă ta ducă nu numai la adinclreă 
legăturilor reciproce, clar șl ta consti-l 
tute un model de relații prietenești, 
tovărășești.’

Vizita a,prilejuit o expresie eloc
venta n relațiilor de solidaritate fl 
colaborare' tot mai ampIS dintre 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Congolez al Muncii — colabo
rare ce se-înscrie ta radrtil cerințe
lor generale de Intensificare a ra
porturilor dintre partidele comu-’ 
niște " șl‘ .toate tortele politice pro
gresiste. ant!lmp«rlaliste - In inte
resul cauzei progresului, democra
ției, llbarlățji. O dovadă concludentă 
In această privință ,a consiitult-o Ini
țiativa conducerii Partidului Conso
lez a! Mundi de a convocn o’ședință 
pledară extraordinară a Comitetului 
Central al acestui partid, la cadrul 
căreia,tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
foal Invitat ta-facă o expunere pri
vind unele aspecte din experiența 
Partidului Comunist Român, din 
preocupările actuale ale partidului — 
expunere care a fost ascultată cu o 
mare atenție și un profund Interes. 
„Satisfacția noastră de a «mnoaște 
direct polltlea Partidului Comunist 
Român este cu allt mal mare, en cit 
noi o prețuim, eu elt această polkică 
a fost înfățișată de gîâsnl său cel mal 
autorizat* — a spus președintele Co
mitetului Central al Partidului Con- 
golez al Muncii' președinte aJ Repu
blicii Populare Congo.

tn cadru] convorbirilor, reallzln- 
du-sc un amplu schimb de păreri a- 
supra activității celor două partide 
care conduc In țările rețoectlveope
ra de făurire a vieții noi. s-a subli
niat ta mod deosebit dropsul fiecărui

partld de ă-șl elabora linia sa poli- ’ venjmeniele pun în evidență 
tlcâ, pornind de la cerințele legilor MBS .... . ’
generale ale dezvoltării sociale fl ba- 
zlndu-se <pe analiza științifică a 
particulari taților fiecărei tari. In ve
derea rezolvării problemelor pe plan un rol (prescind. Declarația comună 
național, corespunzător condițiilor : reafirmă că ~
concrete tn care Lși desfășoară 
activitatea. Allt In 
dt . și in cuvlntărtle rostite, a 
foot pusă In evidenta Ideea că pen
tru ri-sl exercita rolul conducător și 
a obține succese In edificarea noii 
orindulri. este Imperios necesar ca 
partidul să_ coalizeze In fam unita
tea tuturor forțelor patriotice, pro
gresiste ale soclotalll. să asigure, pe 
această bază, adeziunea întregului 
popor la politica «a, Exprimlndu-si

-J® T&s*. 
punderea tuturor statelor pentru .asi
gurarea păcii, securității șl colaboră
rii InîerM’tonalc.’ țârilor mici și mij
locii reyenindu-le In această privință

cele două tari se, 
călăuzesc neabătut in politica lor ex
ternă după principiile Independenței 
și suveranității,naționale, egalității 
tri drepturi, neamestecului In trebu
rile interne, avantajului reciproc — 
principii a căror respectare de că
tre toți .ți față de toți este cheia de 
bo'.ta a bunelor relații Interstatale. 

Stingerea focarelor de conflict, eli
minarea «urselor de tulburări ți 
tensiune sini oblecâlve majore alo 
luptei popoarelor pentru o pace trai-

' ... , ' ■ ; , T /'.■■' ' ' , ■ ' ,
" tel. ..

Prietenia si cohberarea 
româno- congoleză

i

voința de a dezvolta relațiile dlnt-e 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Congolaz al Muncii, pe baza e- 
galllfllll In drepturi, neamesleeulul 
In treburile Interne, respectului re
ciproc. conducători! celor două parti
de au convenit ta stabilească un 
program .concret de colaborare, in
formare ’ reciprocă șl schimburi de 
experiență, cu convingerea că aceas
ta corespunde Intereselor color două 
popoare, cauze! gcneroJo a unlifilil 
forțelor anlilmperlnllste.

Privite de pe orice continent, pre
facerile înnoitoare ce au loc pe pla
neta noastră Învederează creșterea 
rolului și influenței tortelor păcii, 
democrației șl progresului social. E- 
vocind aceste realități aia lumii 
contemporane. Declarația comună 
subliniază cu târle ..necesitatea în
tăririi tuturor detașamentelor frontu
lui nntllmperiallsl. precum șl a'unl- 
ISIIÎ lor de ncllune. In scopul eli
minării politicii Imperialiste de,dic
tat și agresiune, de folosire a ror-> 
tel sau amenințării cu forța, al era
dicării eompleie a colonialismului șl 
neoeolonlallsmulul, pentru a asigura 
respectarea dreptului popoarelor de 
a fî stâplne la ele arata, de a, dis
pune in mod liber de bogățiile na
ționale șl dc a decide singure asupra 
tailor dezvollăill lor economice și 
sociale". în același timp, viața, e-

nlcă. Reaf'rmînd deplina lor solida
ritate cu luptă eroică a popoarelor 
din Vietnam. Cambodgla si Laos, 
conducătorii de stal român si congo- 
lez s-au pronunțat cu fermitate pen
tru curmarea agresiuni! Imperialiste, 
șl respectarea dreptului sacru el a- 
ccstor popoare de a-șl hotărî singura 
destinul, fără nici un amestec din a- 
fară. Cele două părți s-au pronun
țat totodată pentru solu’lonaren pe 
calc pașnică a crizei din Orientul 
Apropiat. In spiritul rezoluție! Con
siliului de Securitate din noiembrie 
1037.

Pe pămlntul acestei tari africane. 
România și-a afirmat focă o dată 
poziția consecventă de solidaritate 
activă și sprijin liotarît fata de-
țările i care . au . scuturai fugul 
Imperialist, fata do lupta ti
nerelor state Independente care mili
tează împotriva colonialismului ți 
neocolonlaUsmului. nentrii consoli
darea independenta! și suveranității 
naționale, pentru valorificarea resur
selor lor materiale șl umane În scopul 
propășirii lor. al ridicării standardu
lui de ,viață al maselor. Relcvlnd cu 
vigoare efi este dreptul Inalienabil al 
tuturor popoarelor de a trăi Inde
pendent șl de a duce luata nrin toate 
m'.iloacele. Inriuriv pe calea armelor, 
pentru a-jl dștlga acest drept, cele

două părți au exprimat întregul lor 
sprijin fata do lupta popoarelor din 
Angola. Mozamblc. Gulneea-Btasau, 
Namibia și alte teritorii-depsindente 
pentru lichidarea jugului colonial, au 
condamnat, uolitlca de apartheid și 
discriminare rasială a regimurilor 
din Republica Sud-Afrlcanfi și Rho
desia. eorind ta mod ferm să i se 
puna capăt.

O problemă acută, do care depind 
progresul și parea omenirii, osie o- 
ccea a subdezvoltării. Soluționarea el 
Impune inlensiliearea eforturilor pro
prii-ale fiecărui stat in curs de dez
voltare. paralel cu extinderea unei 
colaborări Internaționale echitabile, 
fitrâ bariere, și discriminări, precum 
șl datoria țârilor avansate economl- 
ceștc. de a contribui la prosperitatea 
țărilor rămase In urmă pe aeest’plan. 

. Realizarea securității ta Europă, pe 
baza - principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional si cu partici
parea tuturor statelor interesate, ar 
contribui la crearea unul climat do 
pace șl destindere Internațională. In 
care sini Interesate nu numai po
poarele arestul continent, ci toate po
poarele lumii — Idee sub Un ia lă cu 
pregnanță de cel doi șefi de etate.

Exprlmind voința și Interesele po
poarelor lor. comune cu ale tuturor 
popoarelor, conducători! României 
Îl R.P. Congo s^au pronunțat pentru 
ncelarca cured înarmărilor șl reali

zarea dezarmării generale, miihi- 
feiltadu-țl sprijinul pentru convoca
rea conferinței mondiale de dezar
mare. cu participarea tuturor state- 
tor. Evidențiind rolul O.NjU In 
menținerea păcii și dezvoltarea co
laborării Internaționale, cele două 
pârj au" salutat ca un act de În
semnătate Istorică restabilirea drep
turilor legitime ale R.P. Chineze In 
această organizație, , pronunțsndu-sa. 
totodată, pentru .admiterea In O.N.U 
șl în alte organisme inlemaîtoaale o 
celor două stele germane, precum 
șl a altor țări

Bogat ta semnificații, dlalottul ro- 
mflno-conHolez la cel mal înalt nivel 
va continua șl In viitor. Așa cum ie 
arată in Declarația comună, prețțsdta- 
tole NIcolao Ccbussscu a Invitat pe 
președintele Marten N'Gouabl să facă 
o vizită oficială de nart'd sl de «lat 
.In țara noastră, invitalle care a fosi 
acceptată eu plăcere.

Poporul nostru Iși exprimă deplina 
BBtlșfacțle șl aprobare fată de rezul
tatele rodnicț ale vizite] tovarășului 
Nicolne Ceaușescu In Republica 
Populară Congo, cu convingerea pro
fundă că ea constituie o contribuție 
de xeamfi Ia dezvoltarea Si întărirea 
prieteniei șl colaborării românp-con- 
Roleze 'ln Interesul ambelor I5ri. el 
tuturor forțelor antlimnerlallste. . la 
marea cauză a pârii șl progresului.

teri ta țară : Vremea a 
neral frumoasă, cu cerul 
mal moli' senin ta sudul țării. Viului 
a suflat In general slab. Temperatura 
aerului la ora 17 oscila Intre 5 grade 
la Sullna și 2D de grada la .Țurnu- 
Severta. In cursul dimineții, ta Do- 
brogea. sudul Moldova! șl Tn BAră- 

• gan 3-u semnalat ceață- In Bucu
roșii : Vremea a fost frumoasă.,. 
Viului a suflat In general slab. Tem
peratura'maximă a fost do 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
24, 2.j șl 26'marile â.c. In țară : Vre
mea se va menține In general fru
moasă. cu cerul variabil. Izolat, i in 
nordul țârii,, se vor _____ 1_
slabe. Vinlul va sufla slab pină i'ta 
potrivii. Temperatura in scădere 
ușoară, mal ales Tn nordul țării. Mi
nimele vor fl cupriiwtaire minus 4 
și 6 grade. Ier maximele Intre 12 și 
20 de grade. Pe alocuri, dimineața, 
se vn produce ceață. Tn Tin cur ești r 
Vremea va fi in general frumoasă, 
cu cerul variabil, mal mult senin. 
Vlnt slab pină la potrivit. Tempera
tura Tn scădere u-oară. ta a doua 
parte a intervalului. Dimineața M 
va produce ceata slabă.

reprezeniat.lv
26.de
Congrern.il
lnlruc.lt
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d’elhgațilto? ftȘ.F.* sJ P.C.F.. in-ea- 
... căreîh reprezentanții celor

..unei eventuale poziții comune* în 
n"s.>">rvkș!l h*n «•» tafnvMfliin'iiihil Ir» “O’!

de membrii delegației ■ române de n

Parlamentarii romani

și-au încheiat vizita în Iugoslavia
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Ședința Biroului Executiv 
al Prezidiului U. C. I.

iw ■ ii'Sli ? i

„Colaborarea multilaterală
i :

i, ■■ i

taiintt Statelor fcte A toni,, 8

Schard Nixon, a priait m ian Hm, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Repuiilicii Socialiste România

WASHINGTON 22 — Coresponden
tul Agerprea C. Aloxandroalo trans
mite : Marți după-arnlazfi. președin
tele Statelor Unite. Richard Nixon, 
l-a primit la Casa Albă na Manea 
Măneacu. vicepreședinte b! Consiliu
lui de Slnt nl Republicii Socialist® 
România.

Manea Măr.c.au a tremsmls pre
ședintelui Nlxon un salut din purtaa 
președintelui ConsRiMtil de Stat 
al Republicii Socialiste România, td- 
vartțul Nlcolae Conușescu. Mulțu
mind, președintele Nlxon a transnls 
salutul său președintelui 
Ccaușescu

în cadrul convorbirilor s-a evocat 
rolul deosebit pa care l-au 
asupra dezvoltării relațiilor _ ___
cele două țări intîlnirlîe dintre pre
ședintele Nlcolae Ccaușeseu șl pre
ședintele Richard N!so:i. S-n expri
mat «ațlgfacjia pentru ctutsuI favora
bil al acestor relații, bazate pe de
plina egalitate. avantaj â 'respect 
reciproc. Cu acest prilej a avut loc

un schimb de,păreri asupra siadiu- 
lul actual al relațiilor bilaterale ro- 
niăr.o-umcricnno. al schimburilor e- 
conornlce. cooperării InduslrlaTe si 
tehnlco-șilințificc. exprimlndu-se do
rința de a sa Întreprinde noi măsuri 
in scopul folosirii posibili taților de 
dez-voitare In continuare a acestor1 
letalii. ■ . . 1 , - ■
' .în cmrsta .■întrevedcriJ au'fost abor
date,' de' așentenea, ■ linele probleme 
ale vieții internaționale, exurlmin- 
dtț-se cbnvlnseYea. că. dezvoltarea re
lațiilor ' roniâno-anaericane va contri
bui la Înțelegerea șl reonararea intre 
ainte.

r.»i .întrevedere au participat Her
bert, Stoln.", prețedln'eie conrilltata 
'consilierilor economici. Alexander 
Jlulg. locțiitor^ al asistentului pre- 
redlntelta pentru problemele seeurl- 
tSțlî 'hațlpna’.e'.' precum șl. Cornelia 
Bogdan. ambaradoniT României la 
Washington.
-Convorbirile s-au deifășural In

tr-o atmosferă cordlnlB.

.. • — Agen-
'tln Tnnfug Informează că. miercuri, la 
Brioni. în prezența președintelui lo
sip Broz.TIțb. a avut loc cea de-a 7-a 
ședință n Biroului Executiv al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Au fost examinate' unele 
probleme legale de politica externă 
lugoniavă.

*
Agenția Taiiiug anunță că, după 

două zile de dezbateri, miercuri au 
luat snfțlt lucrările celei de-a doua 
conferințe a Uniunii sindicatelor din 
Iugoslavia. Partlcipanțli au edop’ ‘ 
un document privind rolul sindic 
‘teior In actualele corn 
conomico ș! politice

£■

In calitatea sa de președinte
U.C.I. șl al R.S.F.I., losip Broz Tito a 
hotarit convocarea pentru 28 marile a 
unei sesiuni comune a Prezidiului 
U.C.L și a Prezidiului R-S.F.U în ca- / r> i.
druJ căreia va, fi ['examinata situația 
internațională a R.S.F. Iugoslavia,

*
Delegați! au sprijinit propunerea 

ca președintelui loîlp 1.1 roz Tilo să 1 
se confere, pentru o doua oară, or
dinul .de- „Erou naț!ortal“.

în încheierea lucrărilor a luat cu
rtatul Dușan Petrovlcl,. președtatale 
Consiliului Uniunii Sindicatelor 
Iugoslavia.

FERENDUMUL
PARIS 22 (Agerpres).1 Partidul . P.S.F.. a declarat că Biroul Executiv 

sodolIM francez a optat mat’d eeara. a fost unanim in aceasta propunere!
In cursul unei reuniuni a Biroului Informează nseptia France Presse.
Executiv, pentru abținerea de la vot . .Mitterra::.! a anunți o reuniune 
in cadrul referendumului ce uraneâ- a delegațiilor 11S.F. șj P.C.F.. in ea- 

cm r„ drt.il «train roprezenlantll celorT3 , a ”art!t!e sludtazS posibilitatea
poiiJcal Fran,ei privind lărgirea „usol eventuale poziții comune* In
Pieței comune. La sfirșilTil reuniunii. problema referendumului de la 23 
Franqbia Mitterrand, prlm-sacreta- al aprilie. .' j.
" . Ir f ‘ - -

jtat

ctdLIțil sociale, e- 
din țară.

* - * ’-py î ’S*'

DiaEog franco - austriac
PARIS 22 (Agerpres). -- Președin

tele federal ai Auiitriel. Franz Jonae. 
.aflat înt.--o vizită oficiata In Frânta, 
a avut o,acrie da Întrevederi cu pre
ședintele Georges Pompidou, cu pri
mul ministru Jacques Chaban-DelriMS 
®i cu alte oficialități; franceze. In toas
tul pe care l-a rostit la dineul, oferit 
In onoarea președintelui atislriac,
Georges Pompidou jl-a exprimat ®a-4s’ rintl". Referitor la conferința gerte- 
tlsfacțltr pentru faptul că pozițiile ral-eu rowan a Pentru «rcu-iinte si 
Franței șl Austriei privind convoca
rea unei conferkițe; pentru securitate 
și cooperare europeană converg. „Ca 
ș! noi, a declarat președintele fran
cez, dumneavonstrâ doriți să vedeți 
eliminata divizarea, eiiiiiiiieiiiiilv.i 'șl 
sini bucuros să constat convergenta 
pozițiilor noastre". Ln rindul său. 
Franz Jonas a adm un elogiu politici! 
de independență a Franței/ El a adău
gat că Austria „este hotărllă să par
ticipe activ, pe măsura posibilităților 
șale, la politica de destindere, secu
ritate, pace șl cooperare pe continen
tul european". ;

*•
BONN 22 (Agerpres). — Evodnd 

tatr-un interviu acorda! cotidianului 
î’iiwă» ' . ■ ,

vest-german „Nftio Ruhr Zeltung” 
evoluția -relațiilor ’ Est-Vast, can
celarul austriac. Bruno Kreisky, a 
subliniat importanța tratatelor în
cheiate de R.F. a Germanie! cu 
Uniunea Sovietică și cu Polonia. 
„Fărt un asemenea acord, a decla
rai eL nu poate fi vorba in Europa 
de o adevărată destindere în eu-

ral-curopeana pentru securitate ți 
cooperare, Krolsky a declarat că 
guvernul său nu se opune organi
zării el la Helsinki, arăUnd. în a- 

.celașl timp, că Vlena este gata «țț 
fie gazdă a conferinței propriu-zisa 
enu o celei pregătitoare.

SITUAȚIA DIN ULSTER 

în discuția premierilor

RASISMUL-O AMENINȚARE 
LA ADRESA PĂCII

NAȚIUNILE UNITE Z! (Ager- 
pres). — Organizația Națiunilor Uni
te a marcat Ziua internațională de 
luptă pentru lichidarea dl3c-ln:!nărl! 
rasiale — 21 niârtto — prtntr-a șe
dință corhună h pcnahBmelo? siilo 
Ititârditato cu examinarea proble
melor apartheidului, rasismului șlr 
cOkOnlaUsmulul. La reuniune a luni 
cuvintal secretarul general al O.N.U», 
Kurt, Waldheim, wire, deplinglnd 
faptul că în anumita părți ale
lurnH, ::t special In Africa, _șe
aflâ ta putere regimuri ce pro
movează in mod conștient o po
litică de discriminare rasială șl
apartheid, u chemat organismele 
O.N.U. sâ-?l Intensifice lupta pentru 
înfăptuirea egalității intre ras®. Pen
tru respectarea drepturilor omului. 
Rasismul, n spus Wpldhelm. consti
tuie, nu numai o nedreptate socială, 
dar și o sursă, de încordare si con
flicte, o amenințare Ia adresa păcii 
și scCTiritățîi Internaționale.

APELUL O.IJ.A.
■’ . '■. - '• ’ ■ ■ ' : ■' i ' ■■ :;
ADDIS ABEBA 22. (Agerpres). — 

Cu prilejul Zilei internaționale pen
tru eliminarea dJscrlmlnfiril .rasiale. 
Organizația Unității Africane s dat 
publidtâțJt' un apoi în care dheamâ 
la Intensificarea sprijinului acordat 
mișcărilor do eliberare din sudul A- 
frlciî In lunta lor împotriva politicii 
de apartheid, informează, agenția 
Reuter

SPANIA

Comunicat sovieto-afgan
MOSCOVA 22 (Agerpres). — în «lluația din Indochina, arfilînd 

comunicatul publicat la încheierea p-?u.> ---- -■  
.vizitei sale Ln Uniunea Sovietică os [Sonate numai prlnlr-n reglementare 
urată că primul tninlslru ol Afga- politic.!, pe baza rtstpectarli dreptu- 
nlștahuliil. Abdul Zahir, a fost pri- iui inalienabil al popoarelor ' ’ 
mit do Leonid Brejr.cv ț;j a '?■ 

s Alexei -Kooighln. Șefii 
celor două guverne, releva coinuni-
< •. .........:: : ■_
dezvolta și întări yi pe viitor rckițîlto

mil do' Leonid 
convorbiri cu ;

catui, și-au reafirmat intenția de a 

do prlcionlc. bunii vecinătate. încre
dere .reciprocă șl colaborare multi
laterală sovțeto-afganc. Guvernul 
Afganistanului, subliniază comuni
catul, la cunoștință, cu satisfacție 
da dorința Uniunii Sovietice do a-1 
acorda asistență economică și teh
nică In-Îndeplinirea actualului plan 
cincinal do dezvoltare a tarii șl do a 
tncbela' un acord corespunzător, pe 
baza înțelegerii realizate , in cursul 
actualelor convorbiri.

Cele două părți au sahllniat ci o 
cale eficientă de .instaurare a păcii 
trainice In Asia, o constituie respec
tarea principiilor coexistenței pașni
ce intre state.

Comunicatul reafirmă convingerea 
părților că ținerea unei; conferințe 
gcneral-europene in problemele 
securității șl colaborării va contri
bui la normalizarea in continuare a 
situației in Europa, Ia lichidarea 
scindării continentului in gropari 
iniiiiar-politlcc șl ta întărirea păcii 
generale.

Pâr ți ie b-su pronunțat pentru re- 
glemantarea grabnică a crizei din 
Orientul Apropiat pe baza îndopll- 
nirU; tuturor , prevederilor rezoluției 
Consiliului de Sncu-tiate din 22 no
iembrie I8S7. Ele și-nu exprimat în
grijorarea s-erlo^rta în legătură

U.S-______avui chineze de a dispune alngure de 
c-"' soarta lor. fără amestec străin.

Leonid Brejnev, Nikolai Podgornl!' 
și Alexcl Kdsîghln eu acceptat In
vitația de n face o vizita în Afga
nistan..- • -„■_________________ ‘ ,

Consultări 
cehoslovaco-polone 
PtÎAGA 22 (Agerpres). — In co- 
unlcatul privind vizita iui Ștefan 

Olsowșkt, membra ol Biroului Poii- 
. He al C.C. al P.M.U.P., ministrul de 

externa al R.P. Polone, La Praga se 
arata ca in timpul corusuitarilor cu 
țlohuslav Chnonpek, miniștrul-de ex
terne cehoslovac, au fost examinate 
relațiile bilaterale, părțile apreciind 
pozitiv evoluția dinamică a colabo- 

. rării- dintre colo două țări. A foit 
examinat, de ascnwhqa, un larg cerc 
de .probleme internaționale actuale 
care' Interesează cele două părți, O 
deosebita atenție a foist acordata pro
blemelor legate de convocarea con
ferinței general-europanc pentru 
securitate și colaborare. Cur prilejul 
vizitei, Stefan Olszowakl a fosl pri
mit de Gixslav Husak,, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Cehosiovaria, 
Vi de Luboniir Strougal, președin
tele guvernului . R.S. 'Cehoslovaca.

I

munlcatul privind vizita iui Stefan

Neath și Eaulkner
LONDRA 22 (Agerpres). — Primul 

ministru nl Irlandei de Nord, Brian 
Fatakner, a sosit la Londra pentru a 
purta convorbiri cu șeful guvernului 
Morii Britanii. Edward Heath, asupra 
■®Huațlcl din Ulster.1 La discuții' au 
participat ministrul britanic de In
terne. Reginald Maudllng, în respon
sabilitatea caruin intră UlsleruV.și‘ 
mlniMruJ apărării, lordul-Carrington.

Primul ministru britanic a prezen
tat mult discutatul ..plan de pace* rș- 
ferlior ta situația din provincie, do
cument ce urmează n fi publlcnl. 
după cit se [>are, spre sfințitul aces
tei săptamlnl.

ÎN CIUDĂ REPRESIUNILOR

Mișcarea protestatară
se intensifică

estafirator ta corn- 
plexul proces de .uni- . 
ficare a toiuror accs- 1 
iar forte dv opnsilie'. 

fu. tneercirea de a 
statali valul do greve ț 
ți ma-iijestaili' -,K>pu- . 
tare, autoritățile re- > 
curg la noi presiuni. 
Zilele (recutc s-a a- . 
ncmiât câ întreprinde- ț 
rile fi instituțiile in t 
care se continuă în- ’ 
treruperea lucrului i 
vor fi trecute sub con- j 
tmp militar. Sdhtie- ’ 
role ndralc „F-mpren- l 
sa National Baran0 J 
au fort complet mill- \ 
taricalc, prin impu- t 
tcrnlelrea dtaâ ' .Mi- ’ 
nlilcnilai Marinei. Ca ț 
urmare, acțiunile re- < 
'Bendicafiue ale mun- j 
citărilor cad de acum' i 
intanfe suHl'lncldanla ’

Vizita delegației M. A. N.
cu

premisă a victoriei 
procesului revoluționar"
SUBLINIAZĂ PUBLICAȚIA 

„UNIDAD" DIN PERU
LIMA 22 (Agerprcs). -- Colabora

rea uiullilateială cu țările socialiste 
este o premisă Indispensabilă a vic
toriei oricărui proeea revoluționar In 
lupta pentru obținerea eliberării de 
sub dominația Imperialista, pentru 
dezvoltarea sodal-eeononiici a țării 
— scrie publicația „UNIDAD" — or
gan al 1’artidului Comunist Peruan, 
în acessl sens, afirmă „Xlnîdad". co
laborarea ...Perului cd'.aceșto țâri s-a 
adlrieit .continuu. Ca majoritatea ță
rilor latino-americane, Peru s-a 
convins, la rindul său, că relațiile 
comerciale sau in domeniul dezvol
tări! economice eu țările socialiste 
se întemeiază pe principiile egalită
ții în drepturi șl avantajului reciproc, 
relevă „UnidadA

DEMOCRATICE IN ECUADOR
QUITO 22 (Agerpres). — Secreta

ra] general al C.Q al Partidului 
Comunist din Ecuador. Pedro Saad, 
a chemat tineretul să 0e nlAuirl de 
muncitori, țărani șl forțele patriotice 
din rindurile armatei pentru,realiza
rea unor reforme democratice in 
țară. Pedro Saad a Salutat progra
mul guvernului L.ara In domeniul 
agriculturii, subliniind necesitatea 
transpunerii cit mai curind in reali
tate a unei profunde reforme «- 
grace. în acest seas, a «pus el.run 
rol deosebit revLne tuturor forțelor 
progresiste din Ecuador.

I . î . ■

(Agerpres). -Ț Mî- 
.,j al Marii, Britanii, 

Anthony Barber, a prezentat iii Co
rpora Comunelor proiectul de buget 
al țări! pentru anta flașnetar 1972—

................

După reuniunea Consiliului ministerial al Pieței comune

Dosarul agricol famine deschis
In ce privește fixarea prețurilor. Din 
aceasta cauză, reuniunea miniștrilor 
agriculturii a fost prelungită cu 
Încă o zi, urmînd ca, In cazul în
tocmirii unul dosar agricol, acesta 
să fie supus consiliului ministerial 
în'.r-o soduno ulterioară. ■ -

Consiliul ministerial al C.E.E. a 
luai, de asemenea, în dezbatere re
vendicările celor pește 7 (KM) de 
funcționari care lucrează in diver
sele organisme comunitare, precum 
șl planul miniștrilor de finanțe pri
vind relansarea Uniunii economice 
și monetare a C.E.E, Au fost dtacu< 
tatei de asemenea, probleme referi
toare la cea de-a treia oontefință a 
Națiunilor Unite pentru comerț 
dezvoltare, ale cărei lucrări se vor 
desfășura la :Santlago de Chile, 
luna viitoare, precum •,! raporturile 
C.E.E. cu Algeria.

BRUXELLES 22 (AgerpresJ. — 
Marți seara «i-au încheiat iu Bru
xelles luatarili} de două zile ale sa
id un ii Cdnsll îtflul ministerial, al 
C.E.E. O parte din' principalele pro
bleme Înscrise po ordinea de zi a 
consiliului au rămas ncsoluționatâ.- ' 
între aceșlca figurează dosarul agri
col, care însumează două dintre cole 
‘mai dificile probiame actuale . ale 
comuni tațil> Este" vorba do fixarea, 
pină la ! aprilie, a noilor prețuri 
agricole pentru campania 1872—1£R3 
șl de fixarea fondurilor finan
ciare destinate aplicării curioscuțuluj

' „plan Manțhblf de „mod’e.rii>iz3re“‘ a . 
agriculturii comunitare. Dosarul a- 
gricol nu a putut fi supus aprobării 
Consiliului ministerial al C.E.E., 
îhtmeit el nu a fost definitivat 
Încă de mlnLțtril agriculturii, care 
nu au reușit să ajungă in o decizie 
asupra propunerilor Comisie! C.E.E.

avea prilejul să cunoască mai în
deaproape munca rodnică șl preocu- 

lie oamenilor muncii de aid, ac
tivitatea desfășurată de organele 
puterii de stat din aceasta regiune, 
caro, Inlr-un timp relativ scurt, a cu
noscut o puternică dezvoltare In do
meniile industrial și agricol. îir ridi
carea nivelului da trai material ;i 
cultural al populației.;

Membrii delegației parlamentare a 
-J avut apoi o convor

bire la sediul consiliului regional
în cursul după-amlezli. oaspeți! ro

mâni au vizitat orașul „Lfibbenav 
centru energetic și turistic aparținlnd 
complexului Spreewald, renumit prin 
pitorescul său și împrejurimile aces-

■ tuia.' ■' ’ ■ . . >' ,'
țț înainte .de a. părăsi LUbbanau. ‘.ova

re- S* râsul Ștefan Voltec și membrii de
legației parlamentare române au sem
nat In cartea de onoare a orașului 

Seară, președintele Consiliului re
gional Cottbus; Irma Usehitamp. a 
oferit un dineu in cinstea delegației 
M.A.N. Au participat reprezentanți ai 
consiliului regional adunării regio-

Agerpres V. Crișu transmite : De- deapi 
legația Marii Adunări Naționale a părih
Republicii Socialiste România, con- tivit?
dusă de tovarășul Ștefan Voltec, care 
se află în RJD. Germană Intr-o vi- 
ziia oficiala, a sosit miercuri .la

, Cottbus, Important centru al indus
triei carbonifere șl energetice a R.D. 
Germane. Parlamentarii români M.r: 
însoțiți de Gerald GBtUrig. președin- 
lele Camerei Populare, Karl-Hclaz țării noastre au
Șcholmelster,' membru al PrczîdluM blre la sediul c
Camerei Populare, alte persoane ofi
ciale dîn R.D.G., precum șl de, a 
basadorul României la Berlin, Wh 
lae Ghenea.

La sediul consiliului regional, oai- 
pețll români au fost salutați cu deo
sebită cordialitate -de președinitie 
consiliului, Irma Usehkamp, <•■•••• ” 
relevat bucuria șl satisfacția ori 
lor torale. ale puterii de stat, a ! 
terilor regiunii Colibus de a prinI 
vizita delegație! Marii Adunări Ns- 
țlonnlc.

Mulțumind pentru primirea eălda- 
roasă, prietenească, făcuta delegației 
parlamentarilor români, Încă do"§lâ'5.. 
intrarea pe teritoriu] regiunii Cotltns, nale, persoanele oficiale care Însoțesc 
tovarășul' Ștefan Voltec a subliniat, delegația parlamentarilor români, 
la rindul său, Mtlsfacjla Impărtajilâ Tovarășii Irma Usehkamp șl Ștefan

BELGRAD 22 — CornspondcBtiil 
nostra G. lonescu transmite : 
legația Marii Adunări Nație ... 
Republicii Socialiste România,

Ședințele Comisiei pentru

țrf Iugoslavia.

n : De- 
lonak a 

r--™.--«r.jjj-.-îT— -’la. 'fO:1 - 
dusă de tovarășul MIhal Dalea, pre
ședintele Comisiei' pen tru poȚlk'
externă, șl-a încheiat miercuri ® 
In‘ Iugoslavia.

Miercuri, delegația româ.-ifl. hao- 
țltă de ambasadorul României la t ’

Belgrad, Vaslle Șandru, a fost oas
petele Novi Sadului, capitala pro
vinciei autonome socialiste Voevo
dina. Aftl, membrii delegație! s-aii 
Intîlnit cu Sllpan Marușlcl, vice
președinte al Adunării Voevodinei, 
cu Mflutinovlcl Mîlolko, președin
tele Comisiei pentru re’nții interna
ționale a Adunării, și eu uiți repre
zentanți oi Adunării Voevotiir.ei.

Oaspeți! romflni au vizitat apoi 
două unități fruntașe ale agricultu
rii din Voevodina, gospodăria agri
colă socialista .,Pionir“ din Sirbo- 
bran și Combinatul agricol „Pano- 
nla“ din localitatea Baclka Topoia.

După vizitele făcute la acest® 
centre agricole, delegația română a 
părăsit Novi Sadul, pleclnd' 
București

0 >
1973. La capitolul cheltuieli sin pre
văzute 10.02 miliarda lire strline, 
cu 2,174 miliarde mal mult delt to
talul cheltuielilor din exercițiu fi
nanciar precedent Reține denția 
S!W choltulelllor mjluițo.
carp șa cifrează la 2,028 nțțiardp, 
lire aterllne, fiind cel mai nuțe bu
get al Angliei în timp de țiee.

Luînd cuvbilul, liderul o,ozl;iei‘' 
laburiste, Harold Wilson, a foreciaî. 
că guvernul conservator ,.:r.i a fă
cut nimic deosebit pentru o reme
dia situația gravă in care ea ilă in
dustria;’ oamenii muncii șl iscieta- 
tea britanică®. Wilson a raflrmat 
opoziția categoricii a partiduM la
burist față do Introducerea-n Ma
rea Britanle a sistemului T.V.A 
(taxa pe valoarea adăugată, legisla
ție in vigoare în Comunitara Eco
nomică Europeană, la care tratează 
șă adere șl Mareo Britani In- 

’ ceplnd de Ta I Ianuarie 1079.
Dezapro&rea noului bugelal An

gliei a fost exprimata șl de |!țl vor
bitori, printre care Victor Feather, 
secretarul general al T.U.C. (Con
gresul sindicatelor britan se), șt

bltorl, printre care Victor

gresul sindicatelor britanic). 
Jack Jones, liderul celui nai mare
sindicat din Anglia 
din- transporturi -și 
necâlLDcalL

nl mu
al m'u

i rd tarilor 
d lorilor

SCRISOARE ADRESATA
SECRETARULUI GENERAL 

AL O.N Ur
DE CĂTRE REPREZENTANTUL 

PERMANENT AL U.R.S.S
. , NEW YORK 22 (Agerpras). -~ Re- 
preZșntantiiJ permanent al U.ILS^. la 
O.N.U., Iakov Malik, a adresat secre
tarului, general al O.N.U. o scrisoare 
in care atrage atenția asupra faptului 
că Secretariatul O.N.U. nu a distri
buit. încă, tuturor țărilor rezoluția 
Adunării Generale !n problema con
vocării unei conferința mondiale da 
dezarmare, contrar conținutului ®i 
sensului rezoluției. In caice se mibli- 
nl'ază că conferința este deschisă’ pen
tru toate statele. Această ’ atitudine 
discriminatorie față de țările cara nu 
slnt membre O.N.U. — arată r:cri- 
floaren — are drept scop să împiedice 
parilclporeo la conferință a unor tari 
care joneă un rol de seamă In lupta 
pentru Întărirea securității lnlema- 
țlo-.a.'e șl pentru dezarmare., cum slnt 
R. D. Germană. R. D. Vietnam. RlPj&fef 
Coreeană șl Bangladesh. ■

® ’H safe
Adjunctul minisirdui in- 

dustrioi consirucțiior de 
mușini al Românieț Mih£d 
MartJnej.ru. aflat In vizita in IL D. 
Germană, a avut o Intre’edere cu 
Rudi Georgl. ministru] coștrucțillor 
de mijloace de transport șTmașinl de 
prelucrat al R.D.G. Cu atest prilej 
au fost discutate problems privind 
dezvoltarea colaborării totnlco-ș’.îin- 
Hfice bilaterale in domeniu construc
țiilor de mațlnl-uneîto și de auto
mobile. precum și In donrnlul teh
nicii agricole și al tehnicii Hîn indus
tria alimentară.’

Tîrgul intemoțiocal de Ia 
Leipzig s! a lrîcSlis :fW,ii p^niio. 
I-i ediția din acest nn au participat 
9 223 do. fițjme din do țfî j ale lumi!»

Camera Reprezeiîaaliloi 
g S.U.A. 3 ^Prâhat paiectul de 
lege privind devalorlzarei cu 7,ffl) la 
suta a dolarului, realizați prin ma
jorarea prețului aurului le La 33 la 
3® dolari undo. Adoptat ieja de Se
nat, proiectul de lege n fc®t înaintat 
spre semnare președlnSalul Nixon.

Martlnewu. aflat in vizită in IL D. Inlensiticarca de către Statele Unite 
a războiului de agresiune in Cam- 
bodgia șl trimiterea recenta în a- 
ceaslă țară de noi unități intervenție- | 
niște salgoneze. sprijinite de aviația 
șl artileria S.U.A., au fost condamna
te cu vigoare In declarațiile date pu
blicității de M.A.E. al Republicii 
Vietnamului de Sud șl M.A.E. a! 
R.P.D. Coreene. în aceste, declarații 
se cere guvernului S.U.A. sa pună 
capăt Intervenției și agrea'unli sate’-jh 
Cambodgla șl în Indochina, aă fie 
retrași neîntlrzlot din Cambodgla’mi
litarii S.U.A. șl al allaților lor șl să 
înceteze sprillnul acordat regimulul- 
martonetfi de la Pnom Penii. Proble
ma cambodstană trebuie soluționată 
numai de către poporul cambodgian 
însuși, pa, baza programului politic 
al Frontului National Unit din Cam- 
bodiȚla — subliniază declarațiile 
citate.

(Agerpres)

Rudi Georgi. ministrul <
. __ ly-*

prelucrat al R.D.G.'Cu ai
In proS’.ema Orientului Apropiat. Aș
teptăm ca misiunea sa ®fl fie reacti
vata dt mal curind, Iar rezoluțiile 
O.N.U. îndeplinite, pentru a se pu
tea ajunge la o soluționare justă“. 
Reprezentantul egiptean a subliniat 
necesitatea ca toaie rezoluțiile adop
tate să fie rcspectâte ®1 traduse in 
viață, pentru ca pacen să tic reali
zata .in Oriental Apropiat. '

Espoziția_„Stâidii și cor- 
care prezintă 

... 1__ v' Instalații laser,
mașini de caJcuL. aparatură foto; in
stalații pentru prelucrarea informa
țiilor, a fost deschisă miercuri in 
parcul „SokoJnlki“ din Mosrova.»La 
vernisajul expoziției americane au 
fost prezențl EȘiaterlna Furțeva. mi
nistrul culturii id U.R.S.S., Andre! 
Smlmov. adjunct a! ministrului afa
cerilor externe, îl o." i ti Boritov, preșe
dintele Prezidiului Camerei ,de« Co
merț și Industrie n U.ILS.S.. șl ' al'.e 
persoane otlriole sovietice, ih'onnca- 
ză agenția TASS.

R. D. Germana și R. P. D. 
Coreeana*8U ™ BK>r(l
In’.erguvernainental privind dezvolta
rea colaborării bilaterale economice 
șj. tehnice. ,

Președintele Republicii 
Zambia, Davjd IȘIB?- 
n primit delegația guvernamentalâ a 
R. P. D. Chreene, condusă de Klm 
Gyong Ryon, ministrul finanțelor, 
care efectuează o vizita de prietenie 
tn Zambia Cu acest prilej — relevă 
agenția A.CT.C. — a avut loc o con
vorbire prietenească, In cidru] căreia 
conducătorul delegației -epireeno a in- 
mlnal președintelui zamblan un me
saj din partea lui Kim k Ssn, secre-

-f.i H 3-^ '«O ?
_________________

Leonid Bîejnev, s®Bre|ar ș®5 
neral a! CC. al P,C.U.S„ !-a primit 
pe Vâsli BHnlt. membru ăl Prezidiu
lui, secretar al CC. al P.C. din Ce
hoslovacia, aflat In vlzltfi lu Mos
cova. la Invitația C.C. al P.C.U.S.

Restabilirea relațiilor di
plomatice între .Ungaria și 
Pakistan. «n'-vjia

cel“îa s 
să restabilească relațiile diplomatica. aparaturii cosmica.

întâlnire Kehl —• Bohr.
Michael Kohl," gecreîar do slat la 
Consiliul de Miniștri al R. D. Ger
mane, și E-gbri Bahr, secretar de stat 
la Cancelaria federală a R. F. a Ger
maniei, s-au InlUnli la Bonn pentru 
o. nouă rundă1 de tratative..de. două 
izlla Treferițparo " 
cord- „.'8en'eraly,:>EOT_.„ 
persoane șl'de bunuri Intre R.D.G. șl 
R.F.G.,. Informează agonția vosl-ger- 
mană de i>rota D.P.A.

Consiliul de Stat al R. P.
Polone 3 hc>î^a”’t miercuri. In con
formitate cu .prevederile Constituției- 
polon-eze, să convoace prima eastuno 
a noului Seini, ales la 19 martie, la 
data de 23 martie 1072. „informează 
ugentlo P.A.i».( ■ | , , . ' ‘

Reprezentantul special31 
secretarului general n! O.N U pen
tru Orientul Apropiat. Gurinbr 
jarring.’a conferi! marți cu noul re
prezentant permanent al Republicii 
Arabo Egipt- la Națiunile Unite, 
Ahmed Asnat Abdel Megu’d După 
Imrevedereț. Ș Mîeguld a dedarat : 
„Am expus din nou- ambasadorului 
Jarring poziția guvernului egiptean

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București. Tlaț® Sclntell, Toi. 17«10,
Calce Grîvlței

redau amploarea Ute
re:: creseindi a' ccj:u- 
n'Uor protezffltar.c ele 
muncliurllof și ,s(u- 
dcnflior. acțiuni care

în întreaga Spa
nie poliza s-a purtat 
crhibruta! ca studen
ta și muncilorii caro 
au Încercai să organi- . . .. . , . ,,
:c:a demotutrafH. de se bucură de un spn-
protest Impolriâfl ucl- jln din ce in ce mal
derii celor doi muri- marc din parfeq celor
citorl din orașul El mai iiferlte pdîuri so-
larrol. claie. Rdspunrind a-

Madrid, polifia peiuliii Partidului Co
ti urmărit ;i crestat manii! r’;n Spania, se
un numdr de sfu- dac.ooltă astfel o largă
dcn{l._ Fccuitafile u- mișcare de zoiidarito-
nitîersi'âSilor din ftja- ta cu lupta justă a
drid, Vciencfa, Bilbao, muncitorilor de la Ei
Santiago de Compo- t'errol. Zilele drama-
stela, Barcelona si tlcc din orășelul din
Ovledo au râmaa In- v.ord-veitul Spaniei.

i chlsc. puternicele acliunl
l ...O predică scrisd muncliorejfi da la
Ide preolii din Ei Fer- țantierele navale Ba

rul și aprobata de : ■ |

episcopul Manue! A- de clrf din

i folosirea forte! pentru dfsfăioarâ în present
; soluționarea conflie- în Spania șl care cu-
i taior de muncâ..." prinde In i.’.. ’
i lată citeva <”-----
’ ultimele relatări de ce fi progresiste
i cjențilior de pre’d tre cale mai ra
- despre everdrr.enle'.c ' muncitori, studentl, ■■■ —
k din Spania după sin- profesori, criiril. me- vcndlcatice

’ aptimuncitore.ască de prescr.tcnti a!
I fa El Ferro', in curiul lui, ofitc-l. O
i căreia au fost uri?!
ț doi muncitori ți răniți

numeroji alții. Știrile^

» A

ia Hahr. secretar de stat 
i federală a IL F. a Ger

tie tratat!_____ ____
j la Încheierea unui a- 

nsupra traficului de

rol ți aprobata de zen cu fort un punct
. ’ de cir/ din ccenstd

renjo iplcsics acusă ișișcare socială ce se

..... . ... rindurile tare ți pol fi iu:Ie- 
lată clteva dintre sale forte democrat:- cate la Curtea mar

ee fi progresiste dlri- Hală.
cariate : Intennficcrca misefi-

ri! protestatare si re- 
; dovedeș

te insă câ forțele de
mocratice nu ie fard 
intimidate îi con
tinuă lupta.

V. PAUhîESCU

geroasa represiune dicl, comercialii, -e- 
preccr.îcnli ol clsru- 

> miș
care tociold In care 
rmrtUlul comunii! se 
manifeită ca lactor

In-slnie sub. incidența , 
'regulamentelor. mill- ț

I 
î

ii

V

rea colaborării bilaterale economies 
și tehnice. . '

tar general a! C.C. al Partidului Mun
di din Coreea, șeful stalului R. P. D. 
Coreene.

Giivemul Danemarcei s 
anunțat eă va înceta ®ă subvenționeze 
exporturile daneze spre coloniile pnr- 
tugițeze din. Africa și spre Republica 
Sltd-Africanh. O declarație In acest 
sena a fost făcuta de ministrul de 
externe danez, Knud Andersen, ia 
întoarcerea sa din vizita de două tfip- 
tamlnl făcuta In estul Africii. Pe de 
altă parte, el a precizat că guvernul 
țârii sale- va acorda mișcărilor de eli
berare africane un ajutor umanitar 
In valoare de tl.â milioane coroane 
daneze.

fîcord economic ungmo- 
briiOUÎC. economic șl co
mercial pe termen lung intre Ungaria 
ș! Anglia și acordul bilateral de cola- 
bo:ar@ in domeniile economic, indus
triei și tehnic au fost semnate la 
Budapesta. Agenția M.T.1. mențio
nează că partea engleză s-a angajat 
să2eliriilne treptat restricțiile dlscri- 
mlnateril existenta față de Importu
rile din Ungaria.

Proiec’.iil noii constituții 
a Suediei,care urai6Ma 88 in!rj- 
ciriascâ actuala lege fundamentală, 
adoptata in ilE'J. a fost prezentat 
după studii care au durat 18 ani, de 
Comisia const!tuțipnata suedeză. Pro
iectul noii constituții va fi supus spre 
aprobare Itatsdagulul In 1973, urmi nd 
ti Uitee în vigoare In 1975. Potrivit 
noii constituții, suveranul suedez ur
mează să renunțe Ia majoritatea pre
rogativelor sale ; el nu va mai avea 
dreptul de a num! ps primul ministru 
In căzui unei crizxs guvernamentale, 
nu va mai fi comandantul suprem al 
forțelor armate șl nu va maj fi imun 
in fața, legii»

0 delegație sovietica,con- 
dusȘ 'de V. Promlslov, președintele 
Comitetului Executiv ai Sovietului 
orășenesc Moscova, a fifcul o vizită 
in R» F. a Germaniei, la invitația pri
marilor orașelor vesi-ger 
Kdin, Dortmund, Dili 
MQnchen. . !

1
Cotastâofâ aeriană. ComJ1- 

fille meteorologice nefavorabila au 
determinat prăbușirea, zilele trecuta, 
In Aden a unui avion comercial Iugo
slav. Închiriat de autoritățile egiptene, 
anunța agenția M.E.N. Constatările 
slnt conținute Intr-un raport al unei 
comisii de anchetă egipțene, care s-a 
deplasat la locul catastrofei, relevă 
agenția. cl'Jnd o retataro apăruta In 
ziarul „Al Gumhurla“.

rmane Bonn,
Isseldorf șl

egipteană a sosit la Pekin
î'

PEKIN 22 — Corespondenta] Ager- 
pres 1. Gălătetmu transmită : 
Mlercur! a sosit la Pekin delegația 
guvernamentalii egipteană, condusă ■ 
de Mahmud Riad, cotislller pentru 
.problemele externe șli reprezentant 
special al președintelui Republicii 
Arabe Egipt, care face o vizită de 
prietenie in Chino. La aeroport, de- 
Sa a fost Inllmpinata de vlcepre- 

d Li Slen-nlen, Ci Pîn-fel, mi
nistru] afacerilor externe, Pal Slan- 
kuo, ministrul comerțului exterior, 
alte persoane oficiale chineze» în 
aceeași zi, L! Sien-nlen. Ci PIn-fel ș! 
Pai Slah-ituo au avut convorbiri cu 
Mahmud Riad.
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