
ieri cu succes

n
•ilii

4

I

Dl
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te zărește panora-

ÎN PAGINA A III-A

i lor externe, Bujor AlmAșan, 
ral minelor, petrolului șl geo- 
șl celelalte persoane oficiale

® Toasturile rostite la dineul oferit de 

președintele României

© Plecarea din Kinshasa

se desfășoâi sub semnul prieteniei,
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Solemnitate primirii la Lusaka, capitala țării, a de- 
■■■iIF "ir"....  ' —

I , ' '

monstrat csși această nouă etapă a itinerarului african

I • ■ •

stimei și Espectului reciproc.

Președintei# Consiliului de Stat 
ăl. Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a so
sit, joi, în - Republica Zambia, 
unde, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeseu, efectuează o vizita ofl- 
eîolă la Invitația președintelui a- 
cestel republici, dr. Kenneth David 
Kaunda

Zborul de la Kinshasa plnă la 
Lusaka durează aproximativ patru 
ore. Granița znmbiană este trecuta 
In dreptul localității Ndole, poarta 
marii centuri a cuprului (Copper- 
belt), principala bogăție minieră a 
țării, rezervele identificate aici, 
circa' un miliard de tone, reprezen- 
tînd o pătrime; din totalitatea cu
prului mondial. Plnă în I960, a- 
ceastă bogăție se afla în stftpînlrea 
monopolurilor străine.

în acel an, ti nărui stat zambian 
a luat sub controlul său cornpanîi- 
1«. care se ocupau cu exploatarea 
cuprului, au fost adoptate, de a- 
semenea, șl alte măsuri de națio
nalizare, de natură să permită În
făptuirea unui deziderat vital al 
poporului acestei țări africane — 
valorificarea marilor ' resurse . do 
care dispune in interesul propăși-1 
rll patriei. In dreapta Itinerarului 
parcurs, orașul Kltwe, important 
centru d# prelucrare a „aurului 
roșu”, a cărui producție situează 
Zambia pe locul trei In lume. Sa 
survolează, de asemenea, în
tinderi nesfîrșlie de savane șl pă
duri tropicala 
l în depărtare se zărește panora-

^■i orașului Lusaka — capitala țfi- , , .. . s
rll — așezare în plină dezvoltare, treceri revista compania de onoa- 
cu peste 350 &00 locuitori.

La Lusaka, ca șl la București — 
orașe situate pe aceiași fus orar — 
,#ste ora 16,00.

Avionul prezidențial, escortat de 
la frontiera țării de reactoare ale 
forțelor armate zambiene, aterizea
ză pe aeroportul Internațional al 
capitalei.

în întlmplnarea oaspeților ro
mâni au venit președintele Znm- 
blel, cir. Kenneth David Kaunda, 
șl soția sa, Betty Kaunda Sa află, 
de asemenea, la scara avionului, 
vicepreședintele Republicii Zam
bia, Malnza Ghana, cu soția, mi
nistrul afacerilor externe, Elijah

EMiidenda, comandanții armatei 
’ lene, terțe!or aeriene și poll- 

K. Chlnkvll, W. Zuze șt 
precum șl Aurel Ardeleana; 

sudorul; Românie! Ia Lusaka, 
șljF. Lusaka, ambasadorul Zam- 

|la București;
I coborirca dlh avion, pre- 

șeilele Nicolae Ceaușeseu șl to- 
i Elena Ceauy.șcu sirii sa
cii cordialitate' de Kenneth 

I Kaunda șl soția sa Cel do! 
le stat Ișl string mina cu căl- 
se îmbrățișează. Fetițe zam- 
oferă oaspeților buchete de

a reliefat voința celor două state 
de ă dezvoltă relațiile de colaborare 

prietenească, spre binele popoarelor lor, 

ăl păcii în lume

SEMNAREA DECLARAȚIEI
k i « *< 1 ] / • r» ■

lexandru Tujon, ambasadorul Re
publicii Socialiste România In Kin
shasa, Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Ștefan Andrei, consilier al pre- 
ședlntelui Consiliului de. Stat, 

ședintelui Consiliului de Stat, Vn- 

comerțului exterior. Emlilan Man- 
clur, director în Ministerul Aface
rilor Externe, Sergîu Celnc, direc
tor a. 1. în Ministerul Afacerilor 
Externe, Florian Stoica, director 
general adjunct In Ministerul Co
merțului Exterior ; din partea zal- 
reză : Karl-i-Bond Ngunza, mem
bru al Biroului Politic al Mișcării 
Populare a Revoluției, ministrul 
afacerilor externe șl al cooperării, 
Umba-dl Lulele, ministrul minelor, 
Mala Nkumu, ministrul afacerilor 
sociale, Ndongala Tadl Lewn, mi
nistrul economiei naționale, Engulu 
Bongabongo Bakokela Lakongo,

Joi s-a ooiuumat ultimul act al 
vizitei președintelui Consiliului 
da Stat al . României, Nicolae 
Ceaușeseu, In Republica Zair. 

■ în cursul dimineții, în salonul’o- _______ _ ____ _____ __  ___ w
flclal, împodobit cu drapelele celor Constantin Mlteo, consilier al pre- 
două țâri, al Palatului prezidențial - ■ -...................................... —
din Ngallema, președintele Consi- ‘.tile Bfiuță, adjunct al ministrului 
Ilulul de Stat al Republicii Soclu- .i —»~-i »r~„
liste România, Nicolae Ceaușeseu. 
și președintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko, au semnat De
clarația comună româno-zalrezâ.

La ceremonia semnării au asis
tat tovarășa Elena Ceaușeseu șl 
doamna Marie Antoinette Mobutu. 
Au fost de față : din partea româ
nă, Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri șl ministru 
al' comerțului exterior, Cornellu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almhșan, ministrul mi
nelor, petrolului șl geologiei, A-

COMUNE
ministrul lucrărilor'publice, Knny- 
inga OnsinduJ, ministrul agricultu
rii, Eketebi Moyldlba Mondjolom
ba, vlcemihlstru al afacerilor ex
terne și al cooperării, Blsenglmana 
Rwema, director n.l Biroului pre
ședintelui, Boklngl Embeyoio; am
basadorul Republicii Zair la Bucu
rești, Mutuale Tshlkuntshe, direc
tor general al afacerilor politice în 
Ministerul Afacerilor Externe și 
al Cooperării, Kalume Mwana Ka- 
hambwe, director general ol coope
rării In Ministerul Afacerilor Ex^ 
teme șl al Cooperări!. ;

După semnare, cel doi președinți 
șl-au strîns cu căldură mîlnlle, 
s-au îmbrățișat

în încheiere, conform protocolu
lui zalrez, ministrul afacerilor ex
terne, Karl-i-Bond Ngunza, a dat 
citire textului declarației comune, 
care a fost subliniata cu puternice 
aplauze.

. pentru Identificarea de zăcăminte 
minerale ..la Mokambo.și Ln pro
vincia No'rd-Vcst. Exprimîndu-ne 

j lapidar, putem spune că relațiile 
noastre s-au dezvoltat continuu'*. 

„Pentru ceea ce a tar.it Româ
nia pentru Zambia, pentru ceea ce 
președintele Ceaușeseu a realizat 
pentru poporul sau, țara noastră 
îi ya rezerva cele mal înalte ono
ruri" — relevă „Zambia Daily 
.1^,1, , JUMI1UIILIM c.< . *

nil manifesta respeciul'. ce se cu- 
znmblene, prezențl pe .aeroport;' '.vine acestui mare conducător și-l 
saluta cu entuziasm și’însuflețire, vor face .pretutindeni primirea cea 
ps solii poporului român. ninl călduroasă.

Ca și ,1a aeroport, străzile capita- în editorialul său publicat pe 
",X?. ,pri:ua ,s«Klaă;.eptid’Jt8^Ti^<a ât 

plnă la reședința rezervata oaspe- Zambia*' arată, printre altele :
țll.or, la Palatul de Stai (State „Astazl. Zambia primește pe unul
House) sînt împodobite cu steagu-'” . .. .. .
tije românești șl zambiene, cu por-' 
tretele celor doi șefi de stat Lai 
chemarea Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale șl a organiza
ției sale de tineret, Lusaka s-a pre-, 
gătit sărbătorește, în mod deosebit, 
pentru a-șl cinsti oaspeții.

Cotidianul Rambla Dally Mali" 
relevă că „locuitorii capitalei nu nu 
precupețit nici un efort pentru a' 
primi pe președintele Nicolae 
Ceaușeseu, tot așa cum președin-, 
tele Kenneth David Kaunda a fost' 
Inlimplnat In România, cu prilbjul 
vizitei sale la București11. Subli
niind contextul acestui eveniment 
pe care 11 reprezintă vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușeseu, coti
dianul zâmbi dn arata ci£, de’ln.do- 
blndlrea Independenței. Zambia a . ■ , , „ , . ..
explorat căile, pentru accelerarea Homâniel sodallate .șl conducăloru-
dczvoltaril.! îndreptlndu-se către Iul său, tovarășul Nicolae Ceaușeseu,
prietenii săi, „prieteni In rindul a politicii promovate In viața in-
cărora se află românii". „într-o ternațională în sprijinul dezvoltării-
perioadă scurtă, relațiile noastre de sine stătătoare a tuturor popoa-
prletenești nu dus ln rezultate celor, pentru pace și cooperare, a
foarte - ’bunel Datorita ' aceste! ■ J în' ‘ ‘ « «
prietenii, putem acum să spe- tiu
răm că vom ajunge să exploa
tăm propriul nastni petrol. Româ
nit ne acordă asistența lor pentru 
a descoperi noi bogății pe terito
riul nostru. El fac prospecțiuni

pentru a saluta pe conducătorul 
partidului șl statului nostru. Ei în
conjoară ca dragoste pe tovarășul 
Nicolae Ceauștsscu, pe tovarășa : 
Elena Ceaușeseu, pe .ceilalți oaspeți 
romiirii, le oferă flori, aclamă în- ’ 
delung pe conducătorul, partidului.' 
și stalului nostru.

, Tradițiile acestor meleaguri, de 
cinstire a unor oaspeți stimați,' iș!
găsesc expresia tu' pitorești dansuri' lull — tu,vw, 
folclorice prezentate la aerojiort. Mali", subliniind că toți: zambie- 

Numeroșl locuitori nl capitalei' aii manifesta respectul ce se cu- 
znmblene, prezențl pe aeroport.' '.vine acestui mare conducător și-l 
saluta cu entuziasm și’ însuflețire, vor face .pretutindeni primirea cea

Iri editorialul său publicat pe

arata, printre altele : 

dintre lideri!' cel mol distinși ni 
riețli, internaționale, președintele 
României, ț Nlboliie Ceaușeseu, care 
se bucură de respect deosebit in 
liimc“.

România șl Zambia — arata zla-' 
rul — au stabilit relații bilaterale 
trainice. Avem speranța ca, în 
timpul vizitei în Zambia, președin
tele Ceaușeseu ya explora cu pre
ședintele Kaunda diferite domenii 
în care România ne-ar, putea, acorda 
asistență tehnică șl de altă natură, 
îiunbla se mlndrește că poa
te saluta pe , acest mare uma
nist și om de stat de talie In
ternațională, care este președintele 
Nicolae Ceaușeseu".

în această atmosferă de Interes 
general, de stimă și prețuire a

șei le

■3.
dm
ble

... ,»v4.-.rn . ....
..v^il statului...romârț . p-ezinta M «iita lungul,întregului,parcurs 
apcgazdelor pe Ion Pățan,/rice- n’"" ’* 
prenlnle al Consiliului de M1- 
nlșfi. minis teul comerțului exte- 
riorCornelIu Mănescu, ministrul 
afaeiior externe, Bujor Almășan, 
minerul minelor, petrolului șl geo
logi șl celelalte persoane oficiale 
ronte care II Însoțesc în această 
vizi

terea și diversificarea schimburilor 
comerciale, a cooperării economice 
și tehnice In interesul reciproc al 
celor două popoare. S-a hotarit, de 
comun acord, ca instituțiile co
respunzătoare din cele două țări 
su întreprindă măsurile necesare 
peHtetL.cpnraetizarga. Âcțiuniloț de 
cooperare convenite in domeniile 
economic, social șl tehnic. In acest 
context au fost menționate rolul 
șl importanța activității Comisiei 
mixte guvernamentale româno-zal-

Cemonta primirii continuă cu 
prezj tarea onorurilor militare. 
Cei ii președinți se află pe un 
ppdln de onoare. Se intonează 
imntde stat al României, în timp 
ce tiolorul românesc este ridicat 
pe u Înalt catarg, alături de dra- 
peluEomblel ; se trag 21 de salve 
de aihcrie.

“O fcompanle a regimentului 
„Zairia- prezintă armele.

Predlntele Nicolae Ceaușeseu, 
însoți de comandanții forțelor ar
mate țrestre, aeriene și ale poliției,

re, soi tind drapelul de stat al 
Zamliț

Kegeth David Kaunda pre- 
rintăjjapoi, președintelui Nicolae 
Ceaușșcu și tovarășei Elena 
CeaușKU pe membrii guvernului, 
celelaij personalități ale vieții po
litice, jconomlcc șl culturalo zam
biene. Inflate la aeroport, precum 
și pe &.1I misiunilor diplomatice 
acredljțl ta Lusaka.

Merorii ambasadei șl al colo
niei renâne din aceasta țară, unde 
numerșl specialiști Ișl aduc con
tribuții la realizarea unor proiec
te de czvoltare a economiei na- 
țlonale.zamblene, au venit ale!

tceput vizita președintelui Consl- 
„ului de Stat al Republic! 1 Socia
liste România
r In achastă atmosferă de respect 

șl prețuire, conducătorul partidului 
șl statului nostru a fost salutat In 
ziua soalrii sale la Lusaka

-V; ri/K/

oferită de presei 
Zâmbiși

Joi seara, președintele Republi
cii Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda, șl soția sa, Betty Kaunda, 
•u oferit o recepție în cinstea 
președintelui Consiliului de Stal 
ai Republicii Socialiste România, 
.Nicolae Ceaușeseu, șl a tovarășei 
Elena Ceaușeseu, în grădina Pa
latului do Stat

La recepție, care «-a desfășurat 
într-o ambianță prietenească, cor
dială, au participat vicepreședintele 
Republici! Zambia, Malnza Chona, 
cu soția, ministrul afacerilor ex
terne, Elijah H. Mudenda, ministrul 
minelor șl dezvoltării minări tulul, 
Humphrey Mulemba, ministrul re- 
suroeloe naturale, Solomon Kaluțu, 
al ți membri al guvernului, precum 
(d înalte personalități civile șl ml-

11 tare, rtllltanțl si Partidului Unit 
al IndețMidenței Naționale, repre
zentanți al vieții publice, șefii mi
siunilor diplomatics acreditați la 
Lusaka, corespondenți ai presai 
locale șl

Aa'luat parte, de asemenea. Ian 
Pățan, Cornellu Mănescu, Bujor 
Almășan, alta persoane' oficiale 
romine, precum șl Aurel Ardelea
na, ambasadorul ' României In 
Zambia, șl J. F. Lusaka, ambasado
rul Zâmbi® în România

în timpul recepției, președintele 
Kenneth David Kaunda șl pre
ședinte'® Nicolae Ceaușeseu au 
rosti, alocuțiuni.

In Încheiere au fost intonate 
Imnurile de stat ale celor două 
țări?

-

H’J

străine.

1... ....

In timpul vizilei de miercuri 22 martie la Complexul

Ministerul Comerțului Exterior; 
—■ din partea zalreză: Karl'-l- 
Bond Ngunza, membru al Biroului 
Politic al Mișcării Populare a Re
voluției, mlnlștral afacerilor ex
terne șl nl cooperării, Umba-di 
Lutete, ministrul minelor, Mata 
Nkumu,. nil nistrul . afacerilor 

.. .'Sociale,.. .Ndongala ;Tad IJLey?a,.
—   — ..T.,— minîstijuî economiei națlona-

întroprinderl economice și lîșeză- 1(îr Engulu Bangabongo Baku-
kela Lakonga, ministrul lucră
rilor publice, Kzmylnga Onslndal, 
ministrul agriculturii, Eketebi

nistru al afacerilor externe șl al tehnică, stabîîindu-se ridicarea nl- 
eooperăril; Blsenglmana Rvvemă, dl- velulul președinției acestei comtali 
rector al Biroului președintelui, Bo
klngl Embeyoio, ambasadorul Re
publicii Zair la București, Mutuale 
Tshlkuntshe, director general al n- 
faccrilor politice In Ministerul A- 
facerilor Externe și al Cooperării, 
Kalume Mwana Kahambwe, direc
tor general al cooperării în Minis
terul Afacerilor Externe al Coope
rării. ■ *

Ce! doi șefi de stat au avut un 
amplu schimb de vederi cu privire 
la stadiu] șl perspectiva dezvoltării 
relațiilor dintre Republica SoctalLs- 
tă România șl Republicii Zair, pre
cum șl la unele probleme ale situa
ției Internaționale actuale.

Cu acest, prilej, cele două părți 
au relevat evoluția pozitivă a ra
porturilor bilaterale dintre Repu
blica Socialista România șl Repu
blica Zair. Ele au apreciat că a- 
ceasta evoluție corespunde intere
selor celor două țări șl popoare, ca 
și cerințelor păcii șl înțelegerii in
ternaționale. Ele au scos in evi
dență Importanța vizite! președin
telui Republicii Zair, general de 
corji de armata Mobutu Șese 
Seko, In Republica Socialista 
Romănla, în 1970, a convor
birilor . avute cu acest pri
lej, pentru o mal bună cunoaștere 
reciprocă și pentru întărirea legă
turilor prietenești dintre cele doiiă 
țări șl popoare.

Președintele Consiliului do Stat 
al Republicii Socialiste România șl 
președintele Republici! Zair au sub
liniat ixtsibllltațlle existente pentru 
extinderea relațiilor romăno-zaire- 
za șl s-au pronunțat pentru creș-

La Invitația președintelui ’Re
publicii Zair, general. de corp de 
armată Mobutu , Șese Seko, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii SociaLlsle România,. 
Nicolae Ceaușeseu, împreună cu 
doamna Elena Ceaușeseu, a făcut 
o vizita .oficială In Republica Zair 

Țnțtș''2L și ; 23 ;rnartte„l?72,."... ■?.
înalțli oaspeți români 'au vizitat 

minte culturale din Kinshasa. 'El 
au întilnlt pretutindeni o primire 
călduroasă, expresie a sentimen
telor' reciproce de prietenie care ------- -r.------------ ------- -------- -
animă poporul român și zalrez Moyldlba Mondjolomba, vicc-mi- reze de cooperare economică șl

■ _ 4 i __ -i r „'„Ui-12 Ci ■i'ia’h'rt I Xfi ef’si nfllnri tHIHI rarftn ■nS—iIntre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
Romănla, Nicolae Ceaușeseu; șl 
președintele Republicii Zair, ge
neral de corp do armată Mobutu 
Șese Seko, au avut loc convorbiri 
care s-nu desfășurat înlr-o atmo
sferă' de cordialitate șl înțelegere 
reciprocă.

La convorbiri nu participat :
— Din partea română: Ion Pățan, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al comerțului 
exterior, Cornellu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petro
lului și .geologie!, Alexandru Tu
jon, ambasadorul Republicii So- 
ctaliste* România la Kinshasa, 
Gheorghe Oprea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stal, Ște
fan Andrei, consilier al președin
telui Consiliului de Stat, Constan
tin Mltea, consilier al președin
telui Consiliului de Stat, Va- 
slle Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Emî- 
llan Manciur, director in Ministe
rul Afacerilor Externe, Sergiu Co
lac, director al. In Ministerul 
Afacerilor Externe, Florian Stoi
ca, director general adjunct in

' 'la rang de ministru, precum șl ne? 
cesi ta tea convocării, Intr-un viitor 
apropiat, a ceiei de-a doua sesiuni' 
a acestei;!.
. Relcvtnd importanța schimburi
lor pe plan politic între cele două’ 
țări, în vederea unei mai bune cu-, 
noașleri reciproce și apropierii în
tre popoarele lor, generalul de; 
corp de armata Mobutu Șese Seko, 
președinte fondator al Mișcării; 
Populare a Revoluției, a adresat 
președintelui Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, invitația ca o de
legație a P.C.R. să participe la lu
crările primului congres ordinar al 
M.P.R., care va avea loc la Kins
hasa In cursul lunii mal 1072, In
vitația a fost acceptata. Cei doi 
președinți" nu convenit să inițieze 
și să dezvolte noi contacte și 
schimburi Intre partidele politice'’ 
conducătoare din cele două țări.

De asemenea, ei eu exprimat do
rința reciprocă de a întări și am
plifica colaborarea în domeniile- 
învățăm In tul ui, sănătății publice, 
sportului șl formării de cadre.

Ce! doi președinți șl-au reafir
mat convingerea că dezvoltarea re
lațiilor dintre toate statele, Indlfe-ț 
rent de sistemul lor social, conM- 
bule la asigurarea progresului con
tinuu, al fiecărui stat șl al întrejdi 

■ umanități, la Instaurarea unul cH-! 
mat favorabil păcii și securității 
Internaționale, Ei au apreciat că 
deosebirile existente în abordarea 
șl rezolvarea problemelor Interne}

(Continuare în pag. b IlI-a)

Excelențel Sale
Domnul ION GHEORGHE MAURER

PrețeAlnt«la Conriliului da Miniștri el Republicii SoclaUstt România

BUCUREȘTI

Doresc să adresez Excelenței Voastre mulțumirile mele sincer# pentru 
amabilul meaaj de felicitare.

RAFAEL PAASIO
Prim-ntinlslru ai Finlandti
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prevăzut, Jncfi de pe acum, câ Ia 
sflrșllul trimestrului In curs produc
ția realizată de ele va ti inferioară 
sarcinilor planuluL Față de această

' I ; i 
depășite _ substanțial, în același 
timp, ele clnt de natură eă demon
streze că afirmațiile de genul „Nu 
putem Îndeplini planul de produc- lin» tnr» tnr»?,-Tvi i S „I . — «r. . . !

Mal slnt 8 zile plnă la Încheierea 
primului trimestru al anului. Cum se 
prefigurează, In unitățile industriale 
din Capitală. Îndeplinirea planului de . _____ ________ _______
producție pe perioada ianuarie—mar- situație, subliniez că biroul Comite- țle" p'e primul** trimestru^ af'anu-
Ue . Am avut, pentru început, o tulul municipal București al P.C.R. a iul tn curs" nu au acoperire practică.
------ . —«vorbire cu tovarășul Dlml- luat din timp o scrie de măsuri adoc- I - ■*------ ■ ■«curta convorbire . ______
Me Ancuța, secretar al Comitatului 
municipal București al P.C.R., care 
ne-a spus :

— Analizele economice efectuate de 
specialiști din Întreprinderi și cen
trale Industriale, sub îndrumarea șl 
conducerea organelor de pai" " ' ‘
concluzia certă că planul l 
(Ia globală șl marfă
a.c„ pe ansam
blul Industriei 
Capitalei, va fi 
îndeplinit si de
pășit Aceasta 
coneluzle era, de 
altfel, previzibi
lă .și are o totală 
acoperire în prac
tică, în eensid că 
entuziasmul și 
hotărlrea cu caro 
muncitorii, ingi
nerii șl tehnlcta- 
nll din majorita
tea- Întreprinderi
lor -12” - .
la chemările la 
întrecerea socia
listă pe acest an 
elnt o garanție ■ 
realizării exem
plare a sarcinilor 
de plan șl a an
gajamentelor a- 
mimate In anul 
1072. Depășirile 
consemnate pe 
totalul industriei 
Capitalei. In pri
mele două luni 
— cintl planul la 
producția globală a fost îndeplinit în 
proporție dq 10X2 la sulă, tar la pro
ducția marfă s-au obținut suplimen
tar 200 milioane lei — dau certitudi
nea înregistrării unor rezultate supe
rioare prevederilor șl la sflrșitul tri
mestrului.

Tot la fel de adevărat este faptul 
că rezultatele de ansamblu ar fl fost 
și mal bune dacă planul de producție 
pe două luni din anul curent s-ar II 
Îndeplinit Integral tn toate întreprin
derile. Mă refer la Fabrica de ma- 
șlnl-unelte și agregata (care nu a 
realizat planul la producția globală 
de-clt In proporție de 07,9 la «rută). Ia 
uzina „Vulcan* (cu o restanță de 21.4 
la sută față de prevederi la produc
ția marfă) șl Ia alte unități 
triale. O asemenea stare nec

irtld, oferii 
la produe- 

pe trimestrul I

luat din timp _ r__ __________
vata fiecărui caz In parte, astfel in
cit, In toata întreprinderile, produc
ția obținută de la 1 ianuarie șl plnă 
la «flrșltul zilei de 31 marile n.c. să 
fie cel puțin egală planului pe tri
mestrul I din acest an. Imperativul de la care ---i-—“> ■ - -
nul de ț _ _________
trebuie să fio realizata Integral

I ' ’

ire pornim este acesta : pîa- 
producite șl angajamentele 

’ ............................ 1 In

La Fabrica de mașlni-unelte șl agre
gate, restanțele față de planul de 
producție au la bază, in esență, pri
mirea frecventă a unor piese cu de
fecte de turnare, ceea ce provoacă 
greutăți In prelucrarea lor ulterioară. 
Importante pierderi de timp de lu
cru, deci do capacități productive, 
precum șl utilizarea necoreapunză- 
loaro a unei părți din forța de mun-

INDUȘTRIA CAPITALEI ANUNȚĂ
■ț»

au rfispune

apărut pericolul de a nu îndeplini in 
Întregime planul da producție la ra
dioreceptoare. Cauza 7 Neaoslrea la 
timp a unor materiale din Import. 
Ce măsuri s-au luat pentru Înlătura
rea consecințelor unei asemenea si
tuații nccoreapunzătoaro 7

— Pe baza unu! contract încheiat 
recent la export am trecu», la fabri
carea unor seturi de radiorecep
toare care — poiriv.lt Înțelegerii cu 
beneficiarul extern — vor fl montate 
In străinătate, ne spunea kig. Ștefan 
$uteu, directorul generai ai uzinei. 
Desigur, am întreprins și alte acțiuni 
prin care vizăm Îndeplinirea planu

lui trimestrial a- 
tlt la producția 
globală și marfă, 
cit șl la flecare 
sortiment . Tot
odată, ne preocu
pă asigurarea. În
că de pe acum, a 
unor condiții, op
time de producție 
pentru perioadele 
următoare — mai 
■ies In dome
niul aprovlzlonă- 

. rU tehnlco-mate- 
riate — astfel in
cit" in trimestrul 
II aă nu mai exis
te nici un fel de 
probleme care să 
afecteze Îndepli
nirea planului de 
producție.

Aceleași preo
cupări susținuta 
le manifestă, a- 
e.im conducerile 
și colectivele, in 
Întregul lor, de Ia 
uzina „Vulcan” 
și Întreprinderea 

11Xâl . ..Acumulatorul" —
unități In care, deocamdată, din cau
za unor dificultăți ivite In aprovi
zionarea cu materii prime șl mate
riale, îndeplinirea Integrală a planu
lui de producție pe ac&t trimestru 
nu este absolut sigură----că șl tn
alte Întreprinderi aflate Intr-o situa
ție asemănătoare.

Există numeroase Întreprinderi 
bueureștene care prollmlnă, pe bara 
rezultatelor bune de plnă acum. În
cheierea cu succes a planului pe 
primul trimestru. La urina „Danu
biana" se estimează că planul tri
mestrial In producția globală șl 
marfă va fl depășit cu cite 3J la 
sută, Ia U.1L1'_3I.().A.S. — cu cite
3.9 la sută, la „Energoreparațll" — cu 
16,7 la sută șl, respectiv, 4,4 la 
sută, rezultate sensibil superioare 
prevederilor prellminlndu-se șl ta 
uzina „Grlvlța roșie", „Autobuzul", 
Uzina de pompe, „EleclroaparataJ", 
întreprinderea de prefabricate „Pro
gresul" șl In multe altele. Esențial este 
ca In flecare întreprindere să ss in
vestigheze sl valorifice toate posibi
litățile menite să ofere garanția rea
lizării întocmai a pianului de produc
ție pe trimestrul I a_ c. Fiecare oră,

1
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AȘTEAPTĂ VALORIFICAREA

țla marfă) șl la alte unități indus
triale. O asemenea stare necorespun
zătoare de lucruri evidențiază faptul 
că, in aceste Întreprinderi, nu s-a 
abordat cu deplină răspundere înfăp
tuirea sarcinilor de producție — ju
dicios dimensionate, pe, măsura posi
bilităților de care dispun — nu s-nu 
creat, din timp, toate condițiile pen
tru realizarea riguroasă a fiecărui 
sortiment contractai, a Întregi! pro
ducții planificate.

— în ce comtau, concret, principa
lele cauze care au determinat apari
ția unor situații economice nefavora
bile, de genul celor Ia care v-ați re
ferit 7

— Sintetizlnd, e vorba, pe de o 
parte, da deficiențele ce s-au mani
festat Intr-o serie de unități bucureș- 
tene (mal ales din industria con
strucțiilor do mașini șl Industria u- 
șoară), In domeniul asigurării unei 
aprovizionări normale cu materii pri
me si materiale — alei se include șl 
problema colaborării dintre diverse 
întreprinderi — șl a forței de muncă, 
sub raportul mLmăruIul^stngJui^; !>£, 
meserii șl nlyelulul/de .calificare-.Un. 
număr redus de unități Industriale aii

flecare Întreprindere — mică «au 
maro, indiferent de profil ! Această 
eerlnță tts pune cu atlt mat acut cu ’ 
cit analiza atentă a cauzelor cere au 
determinat neindeplinirea. In unele 
situații, a producției planificate in 
primele două luni din acest an șl 
formularea unor aprecieri de ’ genul 
„nu putem Îndeplini integral planul 
pe trimestru" — relevă că așa-numi- 
telc obstacole nu slnt chiar de neîn
vins.

într-adevăr, investigațiile noastre 
confirmă aceste aprecieri. Bunăoară, 
in acele întreprinderi rare au luai un 
demaraj bun In realizarea planului 
pe lunile Ianuarie șl februarie există 
reale posibilități pentru ea primul tri
mestru al anului In curs să fie în
cheiat cu rezultate superioare pre
vederilor, Iată In acest sens citavo 
unități care s-au evidențiat prin re
zultatele Înregistrate in lunile Ianua
rie și februarie. La uzina de utilaj 
chimic „Grlvlța roșie” planul la pro
ducția globala a fost realizat fn 
proporție de 103.1 la «ută, lor 
ta producția marfă — de 1111) la 
sută ; uzinele „Electromagnetica" șl 
„U.R.E.M.O.A.S.” au consemnat pro
porția de 103,8 la sulă la producția
glo’iilă ; la Uzina da mecanică fină 
Indicele de îndeplinire s-a ridicat la 
103 la sută la același -Indicator ; la 
,,Pollcolor*, „Btotarm", „Enerjjorcpa- 
ra|H“ s-au obținut, de asemenea, re
zultate superioare, la Fabrica de e- 
lemente de automatizări procentul 
de realizare a planului la producția 
marfă fiind chiar de 124.7 la sută ; la 
Uzinele „Eleclroaparataj". „Tim
puri noi” șl In multe alte Între
prinderi Industriale planul la pro
ducția marfă șl la producția globală 
a fost depășit cu multa procente.

1*4'
Omul căruia

i se supun stâncile
tn ziua aceea de în

ceput de primăvară, 
clnd Andrei Ion in
tra prima oară fn 
schimb la sectorul 
„Olt", l-am privit cu 
oarecare neîncredere. 
„Optsprezece ani de 
muncă In subteran 7 
ne întrebam zîmblnd 
sceptic. Se cam lau
dă acest șef de echi
pă venit tocmai de Ia 
FlllpeștlJ de Pădure. 
O fl încurcat- lunile 
cu anii”. Totuși, ni
meni nu făciLse vreo 

. glumă. văzîndu-I om 
cu părul încărunțlL 
Așteptam însă să ne 
convingem dacă spu
sese tsau nu adevăruL

„Secretul secretelor
— tml răspunse el — 
constă In amplasarea 
gurilor în funcție de 

ria rodi, crearea 
acelui gol-fiimbure. 
în Interiorul frontu
lui ; stabilirea dis
tanței și adîncimll 
găuritor, folotslrea Ju
dicioasă a mijloacelor 
de rupere — cantita
tea do exploziv șl bu- 
rarea găuritor — slnt 
lucruri caro in mese
ria noastră ro Învață 
In ani îndelungați”.

Din prima lună, e- 
chlpa a depășit pla
nul. Comunistul An
drei Ion clșilgase în- 

_ ________  ; crederea oamenilor. 
A început lucrul la La el In echipă, apoi 

tn brigadă, nimeni nu 
se pllngea că-1 rupt 
de muncă Sarcinile e- , 
rau împărțite Judi

ce

Ino suitoare. Rocă 
drădtfi. Se Mteau 23 
—30 de găuri șl 
băgau 13—18 kg de . .
exploziv, dar cantlla- cloa. fiecare știa 
tea de rocă dislocată are de făcut și la sa-
nu ora cea scontată, larlu oamenii Ieșeau
După cîtava zile, ml- bine. După termina

rea lucrărilor la sec
torul „Olt”, brigada
Iul Andrei Ion a tre
cut la altele : „Slpoș", 
„Fagul cetății", „Ga
leria 1£T. DLn eele, mai 
„rele” fronturi de lu
cru știe să tacă fron
turi bune. Niciodată

se

nu dă Îndărăt. Da 
multe ori-rtmlne șl 
In echlmbul următor, 
pentru a lua măsuri 
de prevenire a unor 
surpări El înfăptu
iește cu pasiune, Iri- 
dlrjlre și o tnare pri
cepere ceea ce parti
dul cere fiecărui mi
ner și. tn primul rind 
nouă, comuniștilor : 
să «mulgem pămlnlu- 
lul bogății cit mal 
mari pentru dezvol
tarea economiei na
ționale.

De la acest miner 
am învățat taine ale 
meseriei pe care nlel 
în ani Întregi de școa
lă nu le înveți. Am 
Ințeleș efl roca nu 
ește mereu aceeași, 
că pentru a o Invln- 

, ge trebuie să lupți cu
ca. a-o înfrunți; alt-' 

se supune, 
ori vorbim 
despre co- 

Andre] ion.

ci. Dar aceste nei

La Bacău a Început o amplă 
acțiune de propagandă tehnfco- 
economlcă organizată de consi
liul Județean al sindicatelor șl 
cabinetul Județean pentru pro
blemele de organizare ștllnțl- 
flcâ a producției șl a muncii. 
Cu acest prilej, au avut loc o 
consfătuire privind „Contribu
ția mișcării de invenții șl Ino
vații la realizarea sarcinilor de 
plan, introducerea tehnicii noi 
In procejul de producție ți, creș
terea eficienței economice” șl 
un schiinb de experiență pe 
tema „Rolul propagandei In 
răsplndlrca celor mal noi cu
ceriri ale tehnicii”. Pentru zilele 
următoare. „Eco!ehnIca-'72* pro
gramează In toate centrele 
muncitorești din Județ nume
roase simpozioane jd colocvii 
pe tanc specifice activltățllur 
de producție respective.

mărul rebuturilor, s-a întărit 
spiritul de ordine la locul 
muncă.

de

ILFOV.

Un nou șantier

n creația miudcaU originală sl 
orsalft. Printre primele pro-Â1V(____ . ,__

ele ale cabinetului figurează 
jcătulraa unor discoteci șl fono- 
ici la cămine culturale șl clu- 
url muncitorești din județ.

^VASLUI a
t

nerul Andrei Ion per
fora mal puține găuri 
și folosea mal puțin 
exploziv, iar rezulta
tul ruperii era supe
rior. Nu ml-am putut 

curiozitatea, 
să-mi des- 

„secretul*.

«‘Spini 
certndu-1 
tălnuie

fel nu ți
De multe 
în echipă 
munlstul
Lui 1 se supun 
parcă sUndle, des- 
chlzlnd astfel calea 
spre minereurlle de 
care țara are nevoie.
C. GODOC1 
minor, orașul Bălan, 
judejul Horghiia

Trei orașe 
cu același destin

Produselor tradițio
nale — «panelul, pla
cajul, furnirul de la. 
Deta, țiglele de la 
Jimbolia — U s-au‘ a- 
dăugat sortimente noi. 
Unele, modeste in a- 
parență, cum slnt fu- 
ioarele produse la 
noua 1 
pentru prelucrarea tul- 
pinelor de clnepd din 
Sinnlcolau-Mare, a- 
fung. prin calitatea lor, 
să fie solicitate 
multe țări ale lumii. 
De altfel, întreprin
derile din aceste trei 
localități slnt Intens 
angajate In comerțul 
exterior al ISrli. Fie
care dintre ele Ifi pre
vede pentru actualul 
cincinal extinderi fi 
dezvoltări de capaci
tăți productice, 
taica de furnir, 
ri placaj din 
!>um5osr4, este

----------.--------nu au apă
rut peste noapte. Iată, de pildă, ca
zul pieselor turnate. Cine le furni
zează ? Uzina constructoare do ma
șini din Reșița, șl, mal ales, uzina 
vecină — „23 August”. Cum sa vede, 
sini unități subordonate Ministerului. 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
Ce împiedică reunirea de către mi
nister a factorilor de răspundere do 
la uzinele amintite șl centralele de 
resort, In scopul stabilirii de măsuri 
serioase, energice, care să fie aplicate 
imediat, pentru a nu mai da ocazia 
eonducert! F.M.U.A.B. să spună că 
mi are condiții, că Inllmplnă difi
cultăți de ordin obiectiv etc., «ele. 7

■Ne oprim asupra unul alt caz : fa
brica „Tricotajul roșu”.

— Nu cred că vom realiza Integral 
planul de. producție pe trimestrul I 
a.c. — ne-a spus Iov. Alexandru Hll- 
senrad, Inglner-jef al acestei între
prinderi. .

Considerăm că inginend-șef al a- 
cesiei fabrici s-a cam grăbit să preli- 
mlne anumite restanțe. Dar să vedem 
ce justificări se aduc. Ne-am notat 
mal multe, dintre care principală ar 
fl realizarea in această perioadă a 
unor sortimente ■cu o complexitate 
tehnologică mare, dar cu o valoare 
moi’ scăzută. Sugerăm conducerii u- 
nitățll o Importantă rezervă de creș
tere a producției. încă Insuficient va
lorificată : asigurarea unei producti
vități superioare, pe baza îmbunătă
țirii normării muncit în luna fe
bruarie a.c., de pildă. Indicele mediu 
de îndeplinire a normelor a fost de 
peste 191 ia sută, în timp ce produc
tivitatea munci! a Înregistrat creșteri 
neînsemnate.

Există o multitudine de alte resur
se interne prin care se poate asigura 

jieaițtarea Integrală a^glanului4 do 
□J'ojiflSîte- ultima ®g&d|£’.'r 
Sci'aShl, la uzina “ „ y ■

ices-
a

flecare z! trebuie folosite cu maxi
mum de valoare pentru producție. 
Conducerile centralelor industriale 
șl ministerelor de resort organi
zațiile de partid au datoria de 
mare răspundere de a sprijini efectiv 
șl energic comitetele oamenilor mun
cii, conducerile întreprinderilor în 
soluționarea problemelor.’n suspensie, 
în înlăturarea neajunsurilor det mo
ntant, de n mobiliza colectivele din 
unitățile resianțlere la un efort ma
xim pentru Îndeplinirea integrală a 
planului de producție pe acest prim 
trimestru și In lunile următoare ale 
anului............;

'Dan MATEESCU
■'{! ' f-?vz','-? ți.- v ■ '. ■,' -F <3 ■..

1-.-;

MARAMUREȘ

Centre urbane 

de sănătate
După ce, recent, a fost dat In 

folosință spitalul cu i 200 de 
paturi, in Bala Mare s-a trecut 
Ia reorganizarea întregii aslă- 
tențe medicale din oraș. în a- 
ctsl context se înscrie Înființa
rea unor noi centre de sănăta
te — Înzestrate cu aparatură mo
dernă șl cu laboratoare, cere 
serves© 3—4 circumscripții me
dicale — In care personalul sani
tar poate acorda, în grup, o a- 
slstență mai calificat#, mai ope
rativă. în prezent, se află In 
faza de organizare Încă șase 
centre de sănătate pentru cetă
țenii din cartierele „Progresul" 
șl „Rețiubllcii", precum și pen
tru salarLațll unităților econo
mice din municipiu. Această 
formă de organizare este me
nită să contribuie la apropierea 
serviciilor medicale de cetățeni,; 
la simplificarea formalităților 
de acordare a asistențe! ihedi-

............ ‘ 1 ........... l acea-cale sl la ImbunfitâțlrM 
teici

SATU MĂRE
I

; O inițiativă

lăudabilă

în Județul Ilfov s-a der.chis 
un nou șantier de desecări șl 
irigații, care vizează redarea tn 
circuitul agricol a circa 1 2M 
hectare aparllnfnd cooperative
lor agricole din Slobozia, Malu, 
Stănețtl. Șantierul (ace parte 
din sistemul național de irigații 
din perimetrul Glurglu-Răzml- 
reșll, care va cuprinde. In final,

o

Lucrări t 

de îndiguire 

a Birladului
-----,------------------- „J UIMU,

o suprafața do aproape 100 04K) în aceste zile se desfășoară In 
de hectare Pe cele 1 200 hecta- ritm Intens lucrările de Indlgtsi-wv ru.ii mienn luvraniv uu.jiuu.Huu-
re. de mal muițl ani băltea apa re șl de schimbare a unei părți 
șl creșteau doar stuf și papură. ■ ■
vor fl dislocați 160 OM mc pă 
mint, din care mal bine de 
mfllnte prin munca patrioth 
cetățenilor.

Însemnate din albia riulul Blrlad 
; țț B afluenților săi. In urma a-
■ Ju_ eestel ample acțiuni, vor fi fe- 
lcâ 0 rite de Inundații mal multe loca

lități ?1 vor fl redate circuitului

ialomița^

Bucuria copiilor
Cel mai mici locuitori al ora

rului Slobozia au toate moti
vele să se bucure. Noua clădiră 
a creșel șl grădiniței, cu 340 de 
locuri, țl-a deschis porțile. Să
lile de clasă șl de Joacă, terasa 
pentru recreație, dormltoaroîo 
și anexele creează o ambianță 
plăcută. în curlca complexului 
se vor amenaja Băii de dnsă In 
aer liber și un bazin cu apă.

ngrlco-l mii de hectare de teren. , 
Pină In prezent nu fost Inăl- , 
țațe diguri pe o lungime de peste , 
5 km In zona orașului Vaslui. 
Totodată, a fost săpată și noun 
matcă pentru cursul Birladului. 1
De asemenea, continuă lucrărilo ;
In zona cuprinsă Intre Vaslui șl 
Crasna ș! se lnsămlnțenză cu ,r 
iarbă digurile ridicate ta cota I 
Anală. . ■ I

MRGEȘV

însemne

urbanistice
^COVASNA?

„Ora fetelor"
în comuna Ozun, in flecara 

marți, fetele din comună se a- 
dună la bibliotecă, la „ora fe
telor”. în cadrul orei tor, fetele 
discuta, In mod organizat, pro
bleme gospodărești, de clică șl 
comportare. Toi tn cadrul aces
te! „ore” care, de fapt, durea, 
ză mai multe... ore, tinerele dlr 
comună participă ia activități 
practice de cusut, brodat, cro?e 
tat.' Tot In bibliotecă, locul io 
da IntilrJre. s-a_,de®chta o expo 
zlțle de.artfi populară cuprinzln 
cele mal frumoase broderii șl cu 
sățurl lucralejtr țimp’Jl ..orei f« 
teloe..,^....^,. ..

• ;;; J

Izvorul de Costeștl tși contu
rează, pe zi ce trece. însemnele 
urbanistice. în centrul . comunei 
a intrat In funcțiune o Instala
ție de apă. Tot aici s-a trecut la 
amenajarea unei piețe cuprin
zlnd unități de aprovizionare, 
intre care șl un abator. în cu- 
rlnd se va construi un modern 
bloc de locuințe pentru agro
nomi, medici șl cadre didactice. 
Acestora li se vor adăuga, tn fi
ni I următori, noi edificii sociale 
șl culturale

* ", ■ . 3!’ ' ■ 1 s’. r “ ' ■

In fiecare comuna

o pepinieră,
NEAMȚ 4

cooild |i canalizare, 
precum fl amenajarea 
unor spații verzi.

Ne impresionează 
plăcut fi noul in co
merț. Prezentarea mo
bilei fi aparatelor e- 
lectrica de uz casnic, 
serviciile din unitățile 
alimentației publice 
pot satisface acum si

pariuri mai preten
țioase.

Cine n-a mal trecut 
de mult prin acest 
colț de țară poate să 
constate numeroase 
noutăți. Desigur, mai 
avem destule de tă
cui, dar vechile noas
tre tlrguri bănâfene 
se dezvoltă fi se In-

frumusețează. Trei o- 
rațe intr-un colț în
depărtai al țării cu 
același destin, care 
nu este altul declf cel 
a! tuturor localităților 
României socialiste.

in

Mircea
ȘERBANESCU 
Timișoara

Cu excavatoarele
grădină...

' în luna decembrie a anului tre
cut, do la- uzina „Unto“ Satu- 
Mare a pornii spre toate organi
zațiile de tinere: <Un unitățile lit- 
dusiriaie ide' județului o Inițla- 
llvă-chcmtire aub genericul „Fie
care tlnăr — participant activ, 
exemplu la tocul de muncă". în 
scurt timp, entuziasta chemare a 
fost îmbrățișată de peste 15 MO 
uterișU din $1 de întreprinderi. 
Da la începutul anului și pfnă ' 
In prezent (față do aceeași‘pe- 
rtoadă s anului trecut) a «căzut 
de peste două ori numărul ab
sențelor ncmollvate șl al. abate
rilor de la disciplina in produc
ție, s-a redus considerabil nu-

Cabinet muzica
I-a Piatra Neamț a fosi luni 

guraț cabinetul muzical Judi 
țean,‘ care lșl propune să spr 
JLno mișcarea artistică de am 
tori. Cabinetul dispune de j 
bogat materiei documentar : 1 
,crtri de muzicologie șido m 
todlcă muzicală, partituri, cuî 
Seri de folclor, discuri și' bei 
de magnetofon cuprinzlnd Inr 
gist rări de opere reprezentații

o livadă!
în județul Buzău e-a inițiat o 

largă acțiune de dezvoltare a 
fondului silvic șl de plantare a 
pomilor fructiferi. Se urmă
rește, în principal, valorificarea 
terenurilor degradate. în flecare 
comună s-nu luat măsuri pentru 
crearea unor pepiniere silvice 
cu o suprafață de cel puțin două 
hectare. în zoneto pomicole Bp- 
zinnu șl CWău se vor planta 
peste 40 OOCJ pomi fructiferi. La 
aceste acțiuni o contribuție 
deosebită o aduce tineretul 
prin prestarea de muncă volun
tar-patriotică.

cuțle a terasamantcJior 
la linie Fabrici de 
spirt Ghidigeni, jude
țul Galați. Pe baza 
unei convenții Încheia
te cu consiliul popular 
comunal Ghtdigcni sl 
coiadueerea, C.A.P. se 
stabilise ca pămlnlul 
neceșar la terasamente 
să fie excavat dintr-un 
deal neproductiv din 
marginea satului Tăl- 
pău. Dar șeful echipei 
caro s executat lucră
rile, contrar prevede
rilor convenției șl 
legii, care lnterzk® ca
tegoric risipa de teren 
productiv, a Intrat cu 
excavatoarele In gră
dina unul vecin — 
Rtisu M. Gh. — șl apoi 
Jntr-a mea. dlalrugmd 
<0 m de gard. Excavfl- 
rite făcute nu dfetocat 
colul fertil pe b supra
față de peste 10 ari. Do 
trei 
leg

ani. In loc să cu- 
diterlte produse

pentru nevol'e fami
liei șl chiar pentru va
lorificare, trebuie să le 
cumpăr șl să plătesc 
impozit degeaba pe a- 
cest teren.

împotriva samavol
niciei săvlrșite, m-am 
plina conducerii șan
tierului 61 C.C.F. Iași, 
am cerut sprijinul 
consiliului popular co
munal care, de a.seme-
nea, se aG5 In litigiu 
cu această întreprin
dere pentru că nu ®l-a 
respectat obligația de 
a taluza niște maluri 
care prezintă pericol 
de accidente și dau o 
Înfățișare urltă intrării 
In sat. Prin adresa 
semnală de tov. big. 
Cezar Burghelea ml 
s-a răspuns că „șan- 

. Herul DMlru Ișl asumă 
obligația de a amenaja 
acest teren la termi
narea lucrărilor"., „in 
primăvara anului 1971, 
cl nd . vor exista condi
ții prielnice de lucru

și vom putea intra cu 
mașinile șl utilajele 
pe acest .amplasa
ment". Șl ca să mă 11- 
nUtoagcă 1» deplin, 
răspunsul se Incncte 
cu următoarea reco
mandare : „Nu este 
cazul de a reveni me
reu cu sesizări, deoa
rece no! r.e cunoaștem 
obligațiile".

Dar acesta asigurări 
s-au dovedit vorbe 
goale. A trecut anul 
1871, lucrările n-au ter
minat. constructorii 
31-nu luat tălpășița, 
Iar obligațiile asumate 
n-au fost Îndeplinite.

Ce trebuie să mal 
fac. oare, pentru a de
termina salariațli a- 
cestel unități să-și În
deplinească 
de a drege 
stricat 7

!

Ioan T.

obligația 
unde au

INDUSTRIA JUDEȚULUI 
BOTOȘANI

I BOTOȘANI (Corespondentul 
” „Sdnteli", N. Zamfirescu). —

I Oamenii muncii din întreprin
derile Industriale ale județului

1 Botoșani raportează IndepUnl-
I rea cu 8 zile înainte de termen

a planului producției Lndustrlă-
i le pe primul trimestru al aces

tui an. In telegrama adresată 
C.O. al P.C.R., tovarășului Nteolae

I Ccaușescu, do către comitetul 
județean de partid, ee spu
ne, printre 
obținut este 
hotărlie depuse

LOVIN 
jâron cooperator, 
comuna Ghidigeni, 
judoful Galați

Vfl scriu despre o 
tonă din.cimpla mă
noasă a județului Ti- 
m-lf. In care slnt am
plasate trei orașe : 
Jimbolia, Stnnicolau- 
Mare, Deta. Aceste 
vechi localități au de
venit intr-un timp re
lativ scurt adevărate 
centre urbane noi, cu 
carie perspective de 
dezvoltare. E de Ia 
sine înțeles că noua 
lor condiție nu a ve
nit lnlImpMtor. Toate 
cele trei localități cu
prind industrii de in
teres republican, la 
care lucrează mai mult 
de jumătate din nu
mim! locuitorilor res
pectivi. Cu ani in 
urmd aveau doar în
treprinderi modeste. 
Aceste unități au lost 
larii extinse ți mo
dern frate, spo rin du-și 
simțitor capacitățile de 
producție.

cuprinsă de schele. La 
fel și fabrica de ih- 
călțăminte din Jimbo
lia, . care c-a cunoaște 
o importantă creftere 
a numărului el de 
muncitori In acest an. 
Deznoltdri notabile sub 
raportul mecanirârii

Întreprindere fi automalirdni pot fl 
elucrarea tul- intilnite fi In uniia-

Nava și căpitanul ei 
au ieșit la pensie

In industrii locală clujeană 
noi sortininte de bunuri 

de la g
CLUJ (Corcsjxmdentul ,jSn- 

teil", AL Mureșan). — In tie 
nouă întreprinderi ale Incs- 
Irlel locale a județului tuj 
sa fabrică peste două mi'de 
sortimente, in majoritate «li
nuri de larg consum, care tn- 
tribuie la mal buna ațxvl- 
zîprmre a pieței. In aceiași thp, 
industria locală clujeană exbr- 
tă produse In posta 20 de ări 
din Europa, America, Af.ca. 
Asia și Australia. In prnul 
trimestru din acest an. lucito
rii din acest sector de activate 
al Județului au depășit pinul 
producției globale șl mărfi cu 
peste 10 milioane lei.

Pentru 1072, Industria Ibală 
clujeană ș!-a propus reallirea 
a 200 noi sortimente de irauri 
de larg consum. întreprinorile 
„Bobtina" din Dej și „Chlrica" 
din Cluj, do pUdă, au «Un» 
gama pieselor do mobllăstll, 
toarte solicitata pe piața Atâr
nă și la export. La rlrtdulsău, 
întreprinderea „Electronclul" 
din Cluj a Introdus în fablca- 
țle noi corpuri de Uutnind șl 
tuburi fluorescente. Mare a- 
cestei unități este inscrlsâ ii pe 
ingeniosul aparat de prăjii cor
ne, cunoscut sub numele de 

~ Juto
. ușurtnlu-le

—___ _ ... momentul de față
■ ■ • ' ■ "... - *, " ‘C ■ i

i

consum
se proiectează un aparat simi
lar, dar mal economic si mal 
practic. Tot o noutate si toi la 
această Întreprindere este „Cris
talul de Cluj*, realizat experl- 

'mental de un colectiv al Insti
tutului da chimie al Universită
ții din Cluj la InLreorinderea 
..Chimica”. '

O pondere însemnată In pro
ducția industriei locale clujene 
a județului o deține Între
prinderea do Industrie locală 
,.LI„I.C.“ din Cluj, care aste 
considerată un fel de „mecanld- 
sef ol acestei ramuri a econo
miei județene. Aici sa produc 
mașini-unelle pentru prelucra
rea lemnului, printre care strun
guri. fierăsira le-circula re. tle- 
răstraie-pangllcă, utilaje pen
tru prefabricate din baton și al
tele, care slnt livrate industriei 
tocate șl din alto județe, pre
cum șl la export Tot Bld 
se realizează cazanole de tip 
AMI-1 șl AMI-3. pentru încălzi
rea locuințelor cu un număr 
redus de apartamente. Nu pu
tem încheia seria produselor 
noi ale industriei locale clujene 
fără a aminti de noile modele 
de covoare de tip oriental, rea
lizate de Întreprinderea „Somc- 
®ul“-Gheria și de articolele de 
porțelan ale întreprinderii „Vlă- 
dcasa“-Huedln. >

altele : „Succesul 
rezailtatul mumii 

, ,___ r — j de comuniști.
de toți lucrătorii din industria 
județului, pentru înfăptuirea 
Indicațiilor reieșite din cuvin- 
tarea pe care ați rostit-o. Iubite 
tovarășe Nlcolae Ceausescu, la 
conferința pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi șl 
centrata industriale șl de con» 
strucțIL adevărat program de 
acțiune al organelor și organi
zațiilor de partid, al tuturor co- 

i’ lectlvetor de muncă, pentru
! continuarea procesului de Indus-
( triălîzare a țării pentru moder-

1 nlzarea industrie! șl a construc
țiilor pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de Con
gresul al X-lea al partidu
lui. Valorific!nd condițiile de 
rare dispunem, moblllzind re- 
cervelc interne șl sporind ■ preo
cuparea pentru creșterea efld- 
cnțel economice, p’nfi la sflr- 
jltul lunii martie vom obține o 
producție suplimentară care re
prezintă 11.8 1a sută față de 
tnrclnlle de olan pe acest tri
mestru. care țe va realiza a- 
proape in totalitate pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Vor fi produse, peste olan. 10 
tone fire lip bumbac, confecții 
In valoare de 15 milioane lei. 
□Iese de schimb pentru tractoa
re jl mașini agricole In valoare

■ ;!c 1,5 milioane lei. 3 117 tone 
tnhăr. ifl tone unt șl altele. în 
icest fel ne manifestăm recu
noștința pentru grljn pe rare 
o poartă conducerea partidului 
jl statului nostru față de dezvol
tarea permanentă oconomlco- 
wclală a județului Botoșani”.

Portul Galați, tn ba- . uransportlnd pe dru- 
zlnul Docurilor ge află muri —*
In reparații i 
flotei noastre de pa
sageri ji mărfuri, Fără 
voie, privirile Iți elnt 
atrase de decanul tor 
de vlrstă. vasul de 
pasageri „Anghel; Sa- 
llgny". Ancorată la 
cheu. Intr-o liniște Im
presionantă, această 
navă — care poartă 
numele renumitului 
constructor- romăn — 
$l-a încheiat cariera, 
încerci un senrimentde 
duioșie la glndul că, 
după aproape SO de 
nnl, aeest „pasager” 
va fl dus la dana de 
valorificare.

Navele au o viață a 
tor, frumoasă dar as-

?11 „Sa- 
Intens.

. __ 1 întinse de apă
nave ale mii șl mii de tone de 

—. mărfuri șl 8 milioane

comandant, căpitanul 
Ion Baban I Nava și 
căpitanul au Ieșit la 
pensie după o activitate 

■ îndelungată 1 Prima 
după 00 de anL al doi
lea după 10 1 Cel doi 
— vas sl marinar - 
fi-nu întocmit dosarul 
de pensionare... Și. 
datorită Inițiativei Oi- 
recțlel navigația! flu- 
vlaie-Galațl, In wnn 
de omagiu, data res
pectivă a fail consem
nată In „Registrul is
toric" al vapoarelor, In 
cartea pe ale cărei file 
slnt înscrise faptele de 
teamă ale marinarilor

„Infragll”, care vine In dl 
rul gospodinelor, ușurtrdi 
muncă. In momermărfuri ș! 8 

de călători.
Membrii 

Iul și-au luat 
bun de la nava . 
care au Indrfiglt-o atlt 
de mult. El au re
trăit, parcă aievea, cli
pele lansări! ta apă, 
rind. asemenea unul 
pescăruș, vasul .a tă
iat eu euraj ' apele 
învolburate ale oâtri
oului nostru Danublu. 
Au retrăit orele, zilele 
șl aăplămlnile zecilor 
de călătorii. Greutatea 
momentului a fost du
blată Insă do o co
incidență rară : o dată 
cu vasul șl-a încheiat 
cariera șl vaiorwul lui

SUCCESELE COLECTIVULUIechlpaju-
L rămas 

petea industrială „Cera
mica" ji la fabrica de 
nasturi din Jimbolia.

. înnoitoare 
«Ini oldblle' ji In ncl- 
mfuT tradițional al a- 
cestor localități. Apar 
tot mai multe fațade 
geometrice, colorate 
pastel, ale blocurilor 
moderne, cu un grad 
sporit de confort. E- 
lectricifaiea pătrunde 
tot mai intens, se ex
tind străzile de nișei 
urban, continuă lucră
rile de asigurare a lo
cuințelor eu apă pt>-

In • Semne

Uni- 
panel 
Deta, 
acum

UUI1KJIBISU 

prii. La tel 
ligny”. A trăit

Ignat ȘTEFAN 
tehnician,
Direcjia navigajiei 
fluviale-Galafi

DE LA U. MIM.N. COPȘA MICĂ
'®' IUC- .

itn
„Slntem hotărlțl să răspun

dem prin fapte. să realizăm 
producție peste plan". Sintetic, 
acesta a fost răspunsul niurid- 
torilor de pe platforma 'Indiu- 
trlală Copșa Mică la holărfrșa 
Consiliului de Miniștri apărulă 
In ianuarie anul acosta privind 
adoptarea unul cuprinzător pro
gram pentru reducerea poluării 
atmosferei șl Îmbunătățirea 
condițiilor de muncă In > unită
țile economice din orașul de pe 
Tirnava Mare. La numai clojă 
luni de atunci, colectivul Uzinei

metalurgice de metale neferoa
se Copțd Mică vine cu un răs
puns concret : Îndeplinirea pla
nului trimestrial la producția 
globală cu 12 zile mal devreme, 
ceea ce va determina realiza
rea suplimentară, plnă la ®flr- 
șltul lunii martie, a I «154 tona 
produse metalurgice «1*1 487 tona 
produse chimico. în acest tel. 
U.M.M.N. Copșa Mică se Înscrie 
In acest anin fruntea listei în
treprinderilor din Judelui Sibiu 
cu planul trimestrial îndeplinit 
înainte de termen.
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DINEULUI OFERIT DE PREȘEDINTELE ROMÂNIEICU PRILEJUL

Toastul președintelui

Mobutu Șese Seko

9

Ud

W

(Urmare din pag. I)

dedeosebire
po-

,1.
U

pre- 
elo- 
mle

ședințele Consiliului de Stal al Re
publicii Socialiste Romania, Nicolae 
Ceaușescu, și de tovarășa Elena

in dus

Domnule președinte,
Doamnă,
Excelente,
Doamnelor șl domnlior.
CetAțene șl cetățeni.

' E

din punct 
sine cam

Mobutu, cel doi șefi de stat au 
rostit toasturi, pe care le publicăm 
în acest număr al ziarului.

Ceaușescu, In onoarea președintelui 
Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, 
și a doamnei Marie Antoinette

de 
e- 
de

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Socialiste România

MOBUTU SESE SEKO
Președintele Republicii Zair 
general de corp de armată
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KINSHASA

După ceremonia semnării decla
rației comune, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, precum 
și membrii delegației române, 
însoțiți de președintele Mobutu 
Șese Seko, doamna Marie Antoi
nette ■ Mobutu și de personalitățile 
zalreze prezente, s-au Îndreptat 
spre aeroportul N'DJlli, aflat 
la peste 30 km de Kinshasa.

Pe întregul traseu, mii de lo
cuitori al capitalei au rezervat 
conducătorului stalului o nouă ma
nifestare spontană de simpatie ; el 
au scandat lozinci în cinstea prie
teniei dintre popoarele român șl 
zalrez, a conducătorilor lor, l-au 
înttmpinat pe oaspeți cu frunze de 
palmier — simbol al bucuriei.

Pe aeroport, pavoazat sărbăto
rește, o mare mulțime de oameni 
l-au ovaționat și aclamat tot timpul 
pe șeful statului nostru.

După Intonarea Imnurilor na
ționale ale României șl Zairului, o 
unitate de gardă a prezentat

în aplauzele șl uralele celor pre
zențl, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți români îșl iau rămas bun 
de la Bo-Bollko Lokonga, președin
tele Adunării Naționale, Klthlma, 
membru al Biroului Politic și se
cretar general al Mișcării Populare 
a Revoluției, Karl-l-Bpnd Ngunza, 
ministrul afacerilor externe, Bu- 
Iundwe, ministrul de interne. Stat 
prezențl pe aeroport membrii Bi
roului Politic al Mișcării Populare 
a Revoluției, al Biroului Adunării 
Naționale șl al guvernului, primul 
președinte al Curții Supreme, pro
curorul general al republicii, mem
brii Comitetului Național Execu
tiv al M.P.R. șl al conducerii or
ganizației de tineret. Este de față, 
Boklngi Embeyolo, ambasadorul 
Republicii Zair la București.

l’-F.

111 1

Sînt prezențl’ șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Kinshasa.

La scara avionului, președintele 
Republicii Zair șl! soți a sa salută 
cu căldură . șl cordialitate pe 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, membrii delegației ro
mâne, care la ora 11,00 (ora 
locală), ora 12 (ora Bucureștlulul) 
au plecat* Ia bordul avionului ofi
cial, spre Lusaka.

S-a încheiat, astfel, a patra eta
pă a vizitei conducătorului partidu
lui și statului nostru pe continentul 
african. O vizită scurtă dar — așa 
cum aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — o vizită deosebit, de 
utilă* Încheiată cu rezultate bune, 
care corespund intereselor celor 
două popoare. Convorbiri active, , 
fructuoase, care au finalizat noi po
sibilități de cooperare multilatera
lă Intre România șl Zair.

Excelenței Sale Domnul general de corp de armată 
MOBUTU SESE SEKO

Președintele Republicii Zair

Părtstad pămîntul Republicii Zair, dorim să vă exprimăm încă o 
dată calde mulțumiri pentru primirea prietenească, plină de ospitalitate 
do care ne-am bucurat în timpul șederii noastre în frumoasa dumnea
voastră țară.

Avem convingerea că vizita făcută, convorbirile rodnice pe care 
le-am purtat vor aduce o ' nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor 
de pricteile și colaborare dintre Republica Socialistă România șl Repu
blica Zair, In interesul celor două popoare, al cauze! păcii, cooperării și 
înțelegerii internaționale.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră șl po- 
porului zalrez prieten cele mal bune .urări de fericire și prosperitate,porului zalrez prieten cele mai bune urări de fericire și prosperitate, 
de noi.succese ta dezvoltarea economică șl socială a țării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al ' Republicii Socialiste România

La centrul de teJecomurricalli tpafiale de la N’Sele

■un venit inaljilor oaspeji I

Intr-o declarație pe care ml-a 
făcut-o la încheierea vizitei, Karl- 
1-Bond Ngunza, membru al Birou
lui Politic al Mișcării Populare a 
Revoluției, ministrul afacerilor ex
terne șl al cooperării, sublinia': 
„Președintele Zairului prețuiește 
foarte mult vizita președintelui 
Ceaușescu. Vizita a marcat încă o 
dată principiile pentru care se pro
nunță cu fermitate România : dez
voltare nestingherită, relații între 
toate statale, fără deosebire de re
gim social ori concepții Ideologice". 
Arttînd eă președintele României 
este primul șef de stat socialist care 
vizitează tlnărul stat Independent 
Zair, ministrul a declarat că 
partea zalreză este foarte mulțu
mită de vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Ea a fost bogată în re
zultate — așa eum demonstrează 
declarația comună — și a pus ba
zele unei noi porniri în relațiile ro
mâno-zalreze.

După cum am anunțat în numă
rul de ieri al ziarului, la dineul o- 
ferit miercuri la Kinshasa de pre-

Nicolae Ceaușescu
Stimate domnule președinte,

. Doamnă Mobutu,
Doamnelor și domnilor,

Este pentru mine, pentru soția 
mea și colaboratorii mei din dele
gație o deosebită plăcere să vă 
salutăm In aceasta seară, la r.ee.d 
dineu prietenesc, ca oaspeți al Re
publicii Socialiste România — deși 
ne aflăm pe teritoriul Republicii 
Zair.

Din păcate, vizita noastră a fost 
scurtă ; dar — așa cum am spus 
ș! aseară — sper că, nu 
mult, vom avea prilejul de a cu
noaște șl alte centre economice, po
ntice, sociale ale republicii dum
neavoastră. Totuși, eu apreciez că, 
deși scurtă, această vizită a fost 
deosebit de utilă, că ea se încheie 
cu rezultate bune, care corespund 
Intereselor popoarelor noastre.

■Nu aș dori să mă opresc acum 
asupra înțelegerilor la care am 
ajuns In cadrul convorbirilor pe 
care le-am. avut ieri și astăzi, atlt 
noi, ca- președinți, ca șefi de 
partide, cit și membrii delegațiilor 
noastre. Doresc să menționez însă 
<ta în cadrul convorbirilor s-au 
realizat noi înțelegeri, caro merg 
pe linia celor ce am stabilit cu 
prilejul vizitei dv. în România — 
șl care deschid noi perspective pen
tru o cooperare multilaterală și 
rodnică Intre țările noastre, coo
perare care se bazează pe respect 
șl avantaj reciproc, pe principiul 
neamestecului in treburile interne. 
Subliniez aceste lucruri pentru că 
am observat că dumneavoastră le 
repetați mal des declt mine ; de 
aceea, vreau să vă asigur că în re
lațiile cu toate țările — și deci șl 
cu țara dumneavoastră — noi por
nim de la respectarea strictă a a- 
ceistar principii. Noi dorim ca șl 
România să re bucure de înfăptui
rea acestor principii din partea 
al>jr .state Jn relație cu ea' — "și 
ocolași lucru facem și vom face șl 
noi !n relațiile cu alte state.

.Desigur, cred că nu se poate 
vorbi că România și Zairul ar avea 
cumva Intenția să s« amestece una 
în treburile, interne ale al teta. 
Dimpotrivă, cred că noi vom dez
volta colaborarea noastră, respec
ted cu strictețe aceste principii și. 
In același timp, fiind convinși că 
lărgirea colaborării aflt intre noi, 
rit ți cu alte state corespunde in
tereselor reciproce, condițiilor ac
tuale de dezvoltare a societății o- 
meneșU, Intereselor colaborării in
ternaționale și păcii In lume.

lata de ce eu apreciez că virila 
pe care am făcut-o în aceste riie 
în țara dumncavoaslrfi se încheie 
cu rezultate bune. Sper că ea. va 
fi urmată de noi IntlLnlri, atit 
între președinții celor două țâri, 
rit șl Intre diferiți reprezentanți — 
fie pe linte de stat, fie pe linie de 
partid — că aceasta va contribui la 
mal buna cunoaștere șl la în
tărirea și dezvoltarea colaboră
rii. De altfel, așa cum v-am 
asigurat, partidul nostru va trimite 
cu plăcere o delegație la congre
sul partidului dumneavoastră șl 
vom aștepta și noi — clnd vom u- 
vea congresul — o delegație din 
partea partidului dumneavoastră.

Nu aș dori să mă opresc asupra 
unor probleme’ internaționale, de
oarece abia aseară m-am referit la 
ele. Ceea ce aș dori să menționez 
și acum este faptul cft convorbi
rile pe care le-am avut au de
monstrat că sintem animați de do
rința de a ne aduce , contribuția la 
lichidarea colonialismului șl neo- 
cblonlaUsmulul, a politicii de forță 
și dictat ta relațiile Internaționale, 
de a contribui la realizarea ta lume 
a unor relații de colaborare intre 
toate statele, fără 
orlndulre socială.

România și Zairul, 
vedere al populației, 
gate — au peste 20 milioane 
locuitori; diferența este că supra
fața țării dumneavoastră e mult 
mai more declt a României. Insă, 
pinA la urmă, nu pămlntul este 
holAHtor, ci oamenlL De altfel, în
totdeauna — atlt în trecut, cit șl 
astăzi șl In viitor — oamenii vor 
fi acela care vor hotărî dezvoltarea 
economică și serială a popoarelor , 
șl asigurarea unei păci trainice pe 
pămînt. De aceea consider că ță
rile noastre șl Împreună cu noi și 
alte țări, de aceeași' mărime — , 
cum obișnuim noi românii să spu- ‘ 
nem, țări mici șl mijlocii — vor 
acționa și ele cu mai multă fermi
tate pentru a-șl aduce .contribuția 
la toluțlonareâ marilor probleme 
internaționale. Desigur, nu igno
răm nici un moment existența țâ
rilor mari, deosebirile de orin- 
dulre socială ; dor, în același timp, 
noi pornim de la faptul că astăzi 
este necesar să se țină seama de 
interesele tuturor popoarelor, să

se asigure participarea la soluțio
narea problemelor a tuturor state
lor. Numai așa este posibilă pacea, 
este posibil progresul omenirii !

Trebuie să spun cu satisfacție 
că, în discuțiile pe care le-am a- 
vut, am constatat că punctele noas
tre de vedere merg în aceeași di
recție, deși există deosebiri de pă
reri.

Iată de ce doresc să menționez, 
la acest dineu, satisfacția noastră 
pentru rezultatele vizitei, ale con
vorbirilor șl înțelegerilor la care 
am ajuns.

Vom duce cu noi și vom informa 
poporul român despre preocupă
rile poporului dumneavoastră, des
pre rezultatele pe care le obțineți 
in făurirea unei economii Indepen
dente, puternice — șl vfi dorim să 
obțineți succese tot mai mari ; pen
tru că orice rezultate bune în dez
voltarea economiei dumneavoastră 
sînt. în același timp, șl rezultate 
ale tuturor popoarelor care se pro
nunță pentru egalitate în drepturi, 
pentru Independență națională.

Doresc să ridic acest pahar și sfi 
toastez pentru prietenia dintre Ro
mânia și Zair, dintre partidele 
noastre ; să urez poporului zalrez 
multă prosperitate, multă fericire 
șl multă, multă Independență ! 
(Aplauze).

Doresc sâ toastez în sănătatea 
domnului președinte, a doamnei, 
în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor !

Pentru colaborare șl pace între 
toate popoarele lumi! I (Aplauze 
puternice).

ROMlHO
liniat, în acest sens, necesitatea 
întreprinderii unor ăcțlun! concre
te, imediate, în vederea aplicării 
declarațiilor și rezoluțiilor O.N.U. 
privind decolonizarea, politica de 
apartheid și discriminarea rasială 
șl au salutat ținerea ia Addis A- 
l>eba, pentru prima dată pe conti- 
neîihil-african, a sesiunii Consiliu
lui de Securitate al O.N.U., dedi
cată acestor probleme.

Cele două părți au apreciat că 
este Imperios necesară lichidarea 
decalajului existent intre statele 
avansate din punct de vedere eco
nomic șl țările tn curs de dezvol
tare, conslderind cA este vorba de 
o problemă vitală pentru progresul 
întregii omeniri, i>enlru cauza păcii 
șl cooperării In lume. Ele au sub
liniat că Lichidarea acestui dcoolaj 
cere eforturi susținute penlru va
lorificarea deplină a resurselor 
materiale șl umane de care dis
pune flecare țarii, conjugate cu 
o largă colaborare internațională 
pentru eliminarea obstacolelor șl 
discriminărilor din relațiile econo
mice, accesul fără restricții al fie
cărui stat la cuceririle tehnioo- 
ștltațiflce moderne, remedierea de
teriorării condițiilor schimburilor 
cdmerclate, precum șl creșterea e- 
ftcncitățl! O.N.U. în sprijinirea sta
telor in curs de dezvoltare.

Exprlmînd îngrijorarea lor pro
fundă în legătură țu persistența u- ' 
nor conflicte armata și forare de 
încordare In, diferite părți ale lu
mii, c.ire amenință pacea și secu
ritatea Internațională, cele două 
părți s-au pronunțat pentru rezol
varea pe cale pașnică a diferende
lor. In acest context, ete au reafir
mat necesitatea Încetării oricărei 
Intervenții străine în Indochina, 
astfel în cit popoarelor vietnamez, 
camlxfdgian șl laoțian să 11 se a- 
sigure dreptul sacru de a-și alege 
în mod liber calea de dezvoltare, 
conform , aspirațiilor lor legitime. 
De asemenea, ele s-au pronunțat 
pentru reglementarea politică a 
conflîctolul din Orientul Apropiat, 
în conformitate cu prevederile 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1907.

Cel doi președinți au înregistrat 
cu ■ aaUățacțlo eforturile depuse 
în vederea consolidării păcii în 
Europa, văzînd în aceasta o con
tribuție la cauza generală a pârii 
șl securității pe plan mondial. 
Totodată, el au subliniat că secu
ritatea Internațională trebuie să 
fie concepută ca un sistem de an
gajamente ferme șl de măsuri 
concrete, care sA ofere fiecărei 
țări garanții pentru dezvoltarea

precum ți ta interpretarea eveni
mentelor Internaționale, nu tre
buie să constituie un obstacol ta 
calea dezvoltării unei colaborări 
fructuoase intre țări și po
poare. Ei au declarat ■ că, ta 
realizarea, acestor țeluri, raporturi
le interstatale trebuie sA s® bazeze 
pe respectarea principiilor indepen
denței și suveranității naționale, e- 
gnlltății in drepturi, neamestecului 
ta treburile interne, avantajului re
ciproc, al excluderii forței șl ame
nințării cu forța, precum și a pre
siunilor de orice natură, al respec
tării dreptului fiecărui popor de 
a-șl hotărî ta mod lllxcr destinul.

Cele două părți au subliniat, de 
asemenea, că reglementarea marilor 
probleme internaționale poate fl 
trainică și viabilă numai In măsu
ra In care se bucură de .adeziunea 
voluntară a tuturor țărilor intere
sate. In acest context, ele au.rele
vat rolul crcscind pe care îl au de 
jucat în viața internațională' con
temporană toate țările, indife
rent de mărimea și potențialul lor.

Cele două părți, examlnlnd evo
luția situației de pe con'.Jnenzu! a- 
frican, au salutat cu căldură rea
lizările doblndlte de popoarele A- 
fricii ta dezvoltarea lor economică 
șl soclal-politlcfl, aportul lor pozi
tiv în dezbaterea ș! soluționarea 
problemelor de interes mondial. He 
șl-au manifestat și cu acest prilej 
simpatia și sprijinul față' de efor
turile țărilor africane pentru apăra
rea și consolidarea independenței 
naționale, pentru promovarea unor 
relații de bună vecinătate între sta
te, pentru progres economic și so
da], împotriva colonialismului . ți 
neocolonialismului.

Republica Socialistă România șl 
Republica Zair condamnă asupri
rea colonială, reafirmă dreptul 
inalienabil al tuturor popoarelor la 
independență șl suveranitate națio
nală, deplinul lor sprijin față de 
lupta dreaptă a popoarelor din An
gola, Mozamblc, Guineca-Blssau, 
Namibia șl din alte teritorii depen
dente, pentru scuturarea '■ jugului 
colonial, pentru libertate șl progres. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mobuta Șese Seko nu 
condamnat cil fermitatediscrimina
rea rasiala și politica de apartheid 
a regimurilor rasiste minoritare din 
Republica Sud-Atrlcană și Rhode
sia și s-au pronunțat pentru lichi
darea neîntirzlată a ultime
lor vestigii ale colonialismu
lui. Cei doi președinți au sub-

Stat foarte fericit, domnule 
ședințe, de cuvintele atît de 
gloase pe care-le-ați adresat 
șl, prin persoana mea. întregului 
popor zalrez.

Stat ineă șl mai fericit, domnule 
președinte, de promisiunea pe care 
ne-ațl făcut-o de a reveni anul vii
tor, deoarece, vedeți, domnule pre
ședinte, Kinshasa nu este toată Re
publica Zair, și poporul zalrez ar 
fl foarte fericit să afle că veți re
veni pentru a lua contact cu rezul
tatele sale, cu rezultatele sale vii 
și cotidiene.

Stat de asemenea, foarte fericit 
de prilejul pe care l-ați oferit po
porului nostru de a primi pentru 
prima dată un șef de stat socialist. 
Aceasta corespunde cu ceea ce eu 
proclam în flecare zi, voința noas
tră de a trăi în pace cu toate po
poarele lumii. Indiferent de calea 
pe care aceste popoare și-au ales-o 
pentru dezvoltarea lor.

în România, mal înainte — în 1070 
— .șl acum, datorită ocaziei pe care 
ne-ați oferit-o de a' vă vedea, noi 
am avut multe convorbiri în cali
tate de șefi de state și. de partide, 
$1 din toate aceste convorbiri, după 
cum bine ați spus, a reieșit această 
serie de acorduri pe care chiar inli
ne ie vom semna.

Domnule președinte,
Din tot ceea ce ați spus reiese 

această voință de a vedea pe toți 
oamenii rare populează globul că 

trăiesc în pace. Aceasta este șl do
rința poporului zalrez, care cu
noaște foarte bine prețul pentru 
pacea pe care a recîștlgat-o. Cred că 
v-am spus, printre altele, domnule 
președinte, după convorbirile noas
tre, că deși nu vorbim aceeași lim
bă ne-um înțeles, și aceasta spune 
totul Nu se semnează și nu se în
cheie acorduri declt între oameni 
de bunăvoință, oameni care trebuie 
să se înțeleagă, în pofida unor deo
sebiri, poate șl de opinii ; Insă 
nu este acum ocazia, ta cadrul 
acestui toast, pe care* tl doresc 
scurt, să discut despre acestea.

In numele poporului meu, dom
nule președinte, regret că vizita 
dumneavoastră a fost allț d» 
scurtă; dorim ca anul viitor să 
puteți vedea poporul zalrez la lu
cru, nu numai la Kinshasa, care 
este capitala sa. Cu prilejul viito
rului nostru congres, cel dinții pa 
care îl ținem de cînd a fost creat 
partidul nostru, delegația dumnea
voastră va avea prilejul să vă facă 
un raport fidel asupra gradului a- 
Uns de mllltanțil noștri In ce pri
vește patriotismul lor pe calea a 
ceea ce noi numim „Salongo” — 
dragostea de muncă — pentru a 
construi o tară tot mal frumoasă și 
tot mai mare.

Iată, aceasta este înțelegerea șl 
părerea noastră asupra probleme
lor. Mă folosesc de acest prilej pen
tru a solicita întregii asistențe să 

. ridice paharul în sănătatea dum
neavoastră. domnule președinte, a 
doamnei, căreia îi adresez salutai 
cel mal respectuos, tuturor mem
brilor delegației duțnn ea voastră ;

Pentru prietenia dintre popoarele 
român și zalrez ! (Aplauze).

pașnică, Intr-un climat de destin
dere, înțelegere și cooperare.

Președintele Nicolae Ceaușescu' 
și președintele Mobuta Șese Seko 
au apreciat că este necesar să se' 
intensifice negocierile pentru de
zarmare șl să se întreprindă ac-' 
țiunl concreta pentru realizarea 
dezarmării generale și, in primul 
rind, a celei nucleare.

Ei au relevat că încetarea 
cursei înarmărilor, interzicerea 
folosirii armelor atomice, înceta
rea producției și lichidarea stocu
rilor acumulate, eroarea de zone 
denuclearizate, abolirea blocurilor 
militare, ca șl alte măsuri de 
dezarmare ar contribui la instau
rarea unul climat de încredere șl 
securitate intre națiuni, ta reali
zarea păcii In lume, a progresu
lui economic șl social al omenirii, 
la creșterea sprijinului aeorda.1- 
țărllor în curs de dezvoltare, j '

Cele două părți au reafirmat a-/ 
dezlunea lor sinceră la principiile1 
șl scopurile Organizației Națiuni-1,: 
lor Unite șl au subliniat neceslta-a 
tea continuării eforturilor tataror" 
statelor pentru ca O.N.U. săjre-, 
flecte In mod adecvat realitățile' 
lumii contemporane șl să-și spo-,' 
rească capacitatea de a promova 
înțelegeri și soluții conforme cu 
aspirațiile legitime ale popoarelor, 
cu Interesele păcii șl securității 
internaționale.

Cele două părți ‘ au exprimat 
convingerea lor că vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, in Republica 
Zair reprezintă o iio’.iă șl impor
tantă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor prietenești șl de colabo
rare Intre cele două țâri și 
poare.

Subliniind Importanța contactelor 
personale, cel doi președinți ‘ nu ■ 
convenit să efectueze un nou schimb 
de vizite ; , președintele Nicolae 
Ceaușescu a acceptat invitația pre
ședintelui Mobutu Șese Seko ele a 
vizita din nou Republica Zair, pen
tru a cunoaște mai îndeaproape po
porul acestei țări șl a aprecia rea
lizările sale. Datele vizitelor reci
proce urmează a fi stabilite.- In 
cursul anului 1073.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republici! SoctaUste România, 
Nicolae Ceaușescu. doamna Elena 
Ceaușescu, precum și personalită
țile care l-au însoții au exprimat 
președintelui Republicii Zair, ge
neral de corp de armată Mobutu 
Șese Seko, guvernului și întregului 
popor zalrez calde mulțumiri pen
tru primirea cordială șl ospitalita
tea prietenească ce le-au fost rezer
vate In tot timpul vizitat
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Să fie grăbite lucrările de semănât și plantat
în grădină, .să sb închei® amenajarea sohriifod
Printre numeroasele lucrări agri

cole care se execută in această pe
rioadă, un loc important II ocupă se
mănatul șl plantatul legumelor în 
cimp, amenajarea soleriilor șl plan
tarea lor. Tonte actele lucrări pre
zintă o mare însemnătate, deoarece 
de timpul clnd sa execută șl de ca
litatea lor depinde in maro măsură 
obținerea unor producții' marl de le
gume, eșalonate In timp, astfel ca să 
se asigure o aprovizionare ritmică.

Condițiile cHmatlce din această pri
măvară — temperaturi ridicate in 

noaptea mercurul 
scăzind sub zero.

Joi după-tuniazâ a avut loc in sala 
Ateneului Român din București n- 
dunarea festivă prilejuita de anl- 
varuarea a 90 do ani de la nașterea 
lui Nicolae THnlescii. Adunarea a fost 
organizată sub auspiciile Academiei 
de științe eoclnle si apolitice. Minis
terului Afacerilor Externe, Asociației 
da drept Internațional si relații 
Internaționale țl Institutului român 
pentru ralațUle culturale cu străi
nătatea.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Emil Boci nara,, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.CJU vice
președinte al Consiliului de Stat, Ml- 
ron ConstanUnescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv ai C.C. 
al P.C.R-, președintele Academiei de 
științe nodale ți politice, Mlron Nl- 
colescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, Teodorpubllcll Socialiste România, Teodor 
Marinescu, șeful secției relații ex
terne a CC. al P.C.R., George Ma- 
ooveacu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Virgil Cazaeu, 
prim-adjimet al' ministrului edu
cației- și invățâmlntaltil, Ioan Ce- 
terclil, președintele Consiliului Le
gislativ, Maria Groza, vicepreședin
tă a Consiliului National al Fe
meilor; Avram Bimaclu, președintele 
Comisiei constituționale a Marii 
Adunări Naționale, Grlgore Geamă
na, vicepreședinte al Asociație! de

i

Caracterul universal șl indivizibil 
ol păcii, exprimat de Tltulescu prin 
cuvintele „pacea adevărată nu poate 
fi declt mondlalA", Impune cu slrta- 
gențâ participarea tuturor statelor, 
mari, mici ț! mijlocii, pe bază de 
deplină egalitate, la rezolvarea pro
blemelor internaționale care nu mai 
poate ti astăzi apanajul unui număr 
restrins de etate.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de pro
blemele securității europene, arătlnd 
că, in concepția țârii noastre, secu
ritatea europeană, deși pornește de ta 
problemele și Interesele continentalul 
nostru, nu trebuie să urmărească 
scopuri egoiste, nu este Îndreptată 
împotriva nimănui, fiind o parte a 

■ securității mondiale. Ea este o Iniția
tivă destinată sâ apropie popoarele 
de pe continent pentru ca ele afl se 
poată consacra cu mal multă fermi
tate și consecvență Împlinirii obtiga- 
țlLlor lor de membri al comunității 
mondiale tn' scopul dezvoltării șl pro
gresului.

O premisa esențială pentru suc
cesul eforturilor avlnd ca scop crea
rea unul sistem trainic de securitate 
în Europa este ca toate statele să 
pornească de la realitățile continen
tului, de la profundele transformări 
care au Intervenit In viața lui, de la 
recunoașterea șl respectarea frontie
relor existenta, de ta necesitatea sta-

cursul zilei, 
termometrului 
grade — au ftait cn în unele locuri 
să ®e manifeste rețineri In ce pri
vește executarea lucrărilor de sezon 
In grădinile de legume. Or. specia
liștii afirmă că unele specii legumi
cole trebuie insămlnțate șl plantate 
tocmai in această perioadă pentru ca 
semințele, beneficiind do umiditatea 
solului, să poată germina Așa alnt 
mazărea, spanacul, ceapa, usturoiul, 
rfdădnoasele, varza timpurie șl al
tele. Care «ie stadiu! acestor lu
crări ?

Din datele Centralei pentru produ
cerea, valorificarea șl Industrial Iza
rra legumelor si fructelor rezultă că. 
pină la 21 marile, In cooperativele 
agricole mazărea de grădină a fostt 
insâmlnțatâ pe 72 la suîă clin supra
fețele prevăzute : spanacul — 24 ia 
sută, ceapa — 24 ia sută, rădăclnoa- 
sele —■ 52 la sută, tar plantatul verzal 
timpurii s-a făcut pe 10 Ityauiă din

suprafață» în general, lucrările slnt 
mal avansate In județele din cimpta 
de vest a țârii, unde timpul s-a în
călzit mai devreme. Se constată Insă 
mari diferențe intre suprafețele fn- 
sâmlnțate și -plantate de la un Județ 
la nitul, chiar Intre cele care au be
neficiat de condiții climatice asemă
nătoare. Semănatul raazâril no face 
pe baza unor grafice, astfel ca pro
ducția să se obțină eșalonat șl, pe 
această bază, «i se poată prelungi pe
rioada de prelucrare la fabricile de 
conserve. Totuși, rezultatele obținute 
de unele județe tint sub aceste gra
fice. în timp ce In Județul Arad se
mănatul mazărll s-a făcut pe Dl la 
sută din suprafețele prevăzute, în 
Județul Bihor acestea reprezintă nu
mai 67 la sută. Diferente s! mal mari 
există Intre Județele Brăila șl Galați ; 
în primul, suprafețele Insămlnțate cu 
mazăre de grădină au ajuns in 63 
la sută, iar In al doilea la numai 
37 la sută. Este necesar ca In fiecare 
unitate agricolă să se respecte în
tocmai graficele de Insămințare a 
mnzării.

Dintre legumele care se plantează 
în cimp in iuna martie un loc Im
portant 11 ocupă varza timpurie, tn 
acest an. datorită măsurilor tehnice 
șl organizatorice luate, nu fost obți
nute răsaduri de bună calitate, mare 
parte din ele fiind produse în ghivece 
nutritive, ceea ce asigură o prinde
re mal bună șl grăbește vegetația 
culturii, producția obțlnlndu-xe mal 
timpuriu. Normal ar fi fost ca io 
această dată plantarea verzel In cimp

— plantă care rezistă temperaturilor 
ecăiute . din cursul nopții — aâ 
fie aproape Încheiata. Or, șl nici 
m mențin aceleași diferențe do 
la un Județ la altul : Timiș — 67 la 
sutâ din suprafețele prevăzute a se 
cultiva, iar Ln județul Bihor numai 
16 La sulâ ; in județul Ilfov s-au 
ptantat 37 ta sulă din suprafețele 
prevăzute a «ț cultiva cu varză tim
purie. iar la Județele Ialomița șl Te
leorman — numai 5 șl, rejrpectiv, 7 la 
sută. Evident. In cazurile amintite 
nu condițiile cil matico au fost cele 
care au determinat râmlnerca In 
urmă, d lipsa de preocupare pentru 
executarea acestei lucrări.

O atenție mai mare trebuie acor
dată Inaâmlnțaril și plantării cepei, 
lucrare care a Intlrzlat îndeosebi In 
Județele Dotj — 11 la sulă din supra
fețele planificate, Teleorman — 15 la 
sută, tar in județul Olt această lu
crare de abta a început. Specialiștii 
apreciază că, indiferent de condițiile 
dlmătice, semănatul șl plantatul a- 
ceslela trebuie Încheiate ’ in timpul 
cel mai scurt. De asemenea, trebuie 
grăbit plantatul usturoiului. în depo- j
zlte există incă Importante cantități 
de usturoi de sămință care nu este | 
solicitat de lutilățile agricole. Pentru 
a prelntlmplna slluaîlLle din anil pre- '■ 
codeați, cînd tot după o producție 
abundentă de usturoi unitățile agri
cole e-au reținut să-l mal cultive, 
consecința fiind lipsa acestui produs, 
este necesar ca In fiecare Județ să se

In vederea obținerii legumelor 
timpurii au fost amenajate sau sint 
In cura de amenajare suprafețe În
semnate de solarii, Pinâ la 21 martie 
au și fost acoperite cu folii de polieti
lenă 5-1 la sulă din suprafețe, iiwr.ă- 
rile fiind mol avansate in Județele 
Brăila. Bihor, Mehedinți. Ilfov, iar tn 
Județele Arad, Bihor, Ilfov șl Argeș 
a șl început plantarea tomatelor in 
rotar 11. La Centrala pentru produce
rea, valorificarea șl industrializarea 
legumelor și fructelor o-a apreciat 
r.eceaLtalea ca, in zilele care urinea
ză, si se termine de acoperit toate 
sotarlUe pentru a da posibilitate solu
lui să ®e Încălzească. Din moment ce, 
rfteva rile la rind temperatura solu
lui din solarii ce menține constantă, 
trebuie să se treaeă La plantat. Lntra- 
dt, in unele Județe, mni slnt de ame
najat unele suprafețe cu solarii, este 
necesar ca organele de cpecialltate 
să acorde sprijin tehnic și materia] 
unităților respective, astfel ca plan
tatul răsadurilor să se ]>oată face la 
timp, condiție botSritoare țientru ob
ținerea unor recolta timpurii șl ded 
realizarea unei rentabilități ridicate 
în acest sector.

Este necesar ca organele șl wri. 
ganlzațlLle de partid să antreneze pZgj 
toți lucrătorii ogoarelor să acorde 
cea mal maro atenție
tutor lucrări'.o.- de sezon in Legumi
cultura.

executării tu-

esle necesar ca In fiecare județ să se 
urmărească realizarea suprafețelor
propuse a fi plantate. lon HHRTEG

ilfov: Pentru recolte hune
la sortimentele timpurii

prahova : jărănii lucrează in grădini, 
specialiștii stau mai mult in ședințe

drept Internațional și relatil-‘-lnteP‘!‘ -lg
naționale. Valter Roman, directorul - - ;9. 
Editurii Politica, • Mlhnea Gheorghiu, '1 
prim-vlceprescdlnte ol I.R.R.C.S., 
Constantin Vlad, vicepreședinte al 
Academiei de științe «octale șl po
litice, directorul Institutului de ști
ințe politie® și de studiere a pro
blemei naționale, Ștefan Niiulescu,

uzinele de utilaj ruor icuciconurc, u reușii sa auca ia
„Grivița roșie" șt Ion Mazllu, MU- b u aceagîfl aețiune. ^mnlr.d
dent la Facultatea de drept. — ■-------> —

In sală se aflau membri al condu
cerii unor ministere și instituții cen
trale, oameni de știință șl cultură, 
profesori universitari, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai presai ro
mâne și străine, un numeros public.

Au asistat șefi al mtaluniloc diplo
matice acreditați la Bucjireș'4 șl aJtl 
membri ai corpului diplomatic.

Adunarea a fost prezidată de tova
rășul Miron Constanlinescu.

Despre personali la tea lui Nicolae 
Tltulescu a vorbit tovarâșul George 
Macoveocu. . , ,

Ne-am tnlllnlt astăzi, sub cupola 
Ateneului Român — a arătat vorbi
torul — să dăm c!:tal!re memoriei u- 
nula dintre cel mal străluciți repre
zentanți ol diplomației românești, 
romarcabll cm de fitat și patriot, 
Nicolos TRulcscu. In luna aceasta 
«-au Împlinit nouăzeci de ani de la 
nașterea fontului ministru roman ai 
afacerilor externe.

Animat do un patriotism luminat, 
Intuind sensul vrenuirilor pe care 
lo trăia, poaedînd capacități excep
ționale, Nlcolao Tltulescu, acest re
marcabil om de stat, a susținut și 
pconwat interesele naționale per
manente ale României, după cum a 
apărat principiile fundamentale do 
drept internațional privind relațiile 
dintre etate. Desigur, acțiunile salo 
au fast In mod «jiectlv Influențate 
de limitele determinate de aparte
nența sa de clasă și do condițiile In 
care a activat, dar, cu toate acestea, 
nt n-a impus ca una dintre cele 
mal reprezentative personalități ale 
diplomației europene și mondiale 
din perioada Interbelică.

Pacea Însemna, pentru Tltulescu, 
„o stare de spirit alditultă dân în
credere, -.din Înțelegere redprocă d 
din nădejde in ziua de mîlne". As
censiunii torțelor potrivnice pâdL 
precum șl pregătirilor care urmăreau 
revizuirea tratatelor Internaționale. 
Tltulescu le opunea ideea eforturilor 
comune ale tuturor statelor pașnice, 
grupate intr-un sistem de securitate 
colectivă, capabil sâ împiedice osice 
acțiune care ar fi amenințat pacea 
ți Independența statelor.

Diplomatul twnân a militat consec
vent, cu mullâ pricepere și convin
gere, pentru Interzicerea războluiul 
„ca instituție legală". împotriva orică
rui act de agresiune. Tltulescu 
a adus o însemnată contribuție 
la definitivarea proiectului de defi
niție a agresiunii prezentat de U- 
nlunea Sovietică In cadrul Confe
rinței dezarmării de la Geneva

Pornind de la principiul Indivizibi
lității păcU, Tltulescu a ajuns la con
cluzia că securitatea efectivă a po
poarelor nu putea fi realizată decit 
prlntr-un statem de acorduri, de an
gajamente Internaționale, care, cu
prinzi nd marea majoritate a sta
telor, si nu fie dirijate împotriva 
nimănui, să prevină și să opreas
că orice act de agresiune; „De 
la național, prin regional, la uni
versal" era cuylnlul de ordine ai 
iul Tltulescu pentru a defini nece
sitatea colaborării și metodele ei. El 
a fost unul dintre principalii făuri
tori șl animatori al pactelor regio
nale de securitate și colaborare din 
bazinul Dunării șl zona Balcanilor.

Tn continuare, vorbitorul a subli
niat că Nicolae Tltulescu a fost un 
susținător convină al colaborării in-

ternațlonale, care trebuia sâ se ba
zeze pc respectarea suveranității îl 
integrității teritoriale @1 efi fie con
formă normelor de drept Internatio
nal. La cooperare trebuiau să parti
cipe toate țările interesate, indiferent 
de mărime șl putere, contribuția țâ
rilor mal miel fiind de cea mal mare 
importanță politică, pentru că aces
tea cunoșteau mni bine exigențele 
păcii, fiind mal expuse pericolului 
de agresiune. Condiția esențială a 
participări! unei țări la o opera in
ternațională intr-un mod util jl con
structiv era salvgardarea Intereselor 
sale naționale, pe care numai ea le 
putea aprecia In deplina șl iibera sa 
suveranitate, precum șl a unei ega
lități depline intre parteneri. Orice 
Încercare de ..directorat0 al marilor 
puteri, cum a fost proiectul „pactu
lui în patru" (Franța, Anglia. Italia 
șl Germania), orice tentative de a 
dispune do soarta altor națiuni nu 
de a le impune holărlrl Ia care de 
sâ nu fi consimțit nu puteau fi declt 
respinse șl declarata contrare spiri
tului de colaborare șl prietenie între 
națiuni.

. Cooperarea lnternațlonalâ era atrtns 
legată, în concepția strălucitului di
plomat român, do necesitatea Între
ținerii unor raporturi de bună veci
nătate cu toate statele, indiferent de 
mărime șl sistem social Activita- 

stpa sa susținută șl
' reglementarea 1

;și? Inchelerem-f____ _
de prietenie șl asistență mutuală cu 
primul' stat socialist constituie o ilus- .— _______ _ ___
tiare elocventă în acest sens. Nicolae In mod Inevitabil la conflicte șl ten- 
Titulescu ora conștient de înalta sem- siunl.
nlficațle a statornicirii unor relații Tp prezent, se conturează o con

cepție teoretic închegată șl practic 
realizabilă cu privire la edificarea 
sistemului do securitate «l cooperare 
in Europa. Avem In vedere în primul 
rlnd asumarea unor- angajamente li
ber consimțite din partea tuturor 
statelor care să Împiedice folosirea 
forței sau amenințarea cu forța in 
relațiile dintre ele. Apare Insă evi
dent că numai asumarea do obligații 
nu este suficientă. Ea trebuie com
pletată cu masuri concrete caro să 
asigure respectarea acestor obliga
ții. In arest tei, fiecare țară ar aven 
garanția deplină efl se află la adă
post de orice act do agreaiune, că 
are asigurate condițiile necesare 
pentru o dezvoltare liberă in confor
mitate cu propria sa voință. Siste
mul de securitate, astfel organiza: ar 
crea condițiile ccic mai prielnice 
pentru o largă cooperare Intre suit», 
pe baza principiilor dreptului inter
național și ale eticii re trebuie sâ 
domnească In viața internațională 
Este vorba de un proces in care, por- 
nlndu-se do ta realitățile prezente, sa 
urmărește înlocuirea ctalemuiui aciuai, 
bazat pe divizare In blocuri șl echi
librul torței, cu un. sistem fondat pe 
relații noi de Încredere ți colaborare 
nestlngherltă. Europa ar deveni o 
vastă zonă a bunel vecină tați, in care 
cecuritatea ar favoriza cooperarea, 
gfiMndu-se In rindul el Inlârltâ prin 
cooperare.

Dezvoltarea relațiilor

permanentă pen- billril de relații diplomatics? cu cele 
‘ Ysitofturflbr ‘ câ ‘'’itouâ fitaie-germane și ,a .normalizării 

ren unul arorti ' ' relațiiloreu șl intre ela, "deoarece ori-’ 
itențâ mutuală cu ce tendințe de a nu lua In seamă sau 
t constituie □ Ilus- de n. contesta aceste reali'.ați duce

normalc, prietenoșii cu Uniunea So
vietica și, in pofida opoziției cercu
rilor reacționare, a reușit ®ă ducă la

la 0 Iunie 10M acordul prin care ' se 
stabileau relații diplomatice Intre 
România șl U.R-S.S. Așa după cum n- 
precla el însuși, reluarea raporturilor 
diplomatice intre cele două țări a 
constituit „unul din cele mni impor
tante acte" din viața sa politics. Ti- 
tulescu s-a situat astfel alături de 
cele mal progresiste forțe ale poporu
lui iiMtni. in fruntea cărora se afla 
Partidul Comunist Român, Ințeieglnd 
că aceasta corespundea In cel mal 
Înalt grad Intereselor majore ale țării, 
intereselor păcii șl securității

După ce a analizat evoluția eveni
mentelor din Europa Centrală la mij
locul anilor treizeci, factorii interni 
care au dus Ia eliminarea lui TRis- 
lescu din guvern in august 1838. vor
bitorul a arătat că chior .șl după a- 
căastfi dată politica externă a Româ
niei a continuat un Ump liniile 
generale ale politicii Iul Titaleacu. 
mențlnlndu-se In' cadrul alianțelor 
tradiționale. Ulterior, accentuarea 
tendințelor de dreapta, izolarea și 
presiunile asupra. României au de
terminat Împingerea el în război ala
iuri de Germania.

Europa postbelică — a arătat in 
continuare George Mocovescu — a 
cunoscut adinei transformări ca ur
mare a victoriei socialismului in 
iwufi țări do pe continent Dar 
Europa se găsește încă In prezența 
unor probleme generale de cal de-a] 
doilea război mondial iar faptul că șl 
astăzi. după 27 de ani. nu există un 
tratat de pace intre fastele puteri 
beligerante arată întreaga complexi
tate a imaginii polltloe a continen
tului.

Ceea ce prevalează Insă In ultimii 
;ani este cursul constructiv, -----— 
bll dezvoltării unor relații 
Intre state, destinderii șl 
dl.

Ca parte Integrantă a 
partidului comunist și 1 ' 
ale cfirel laturi — in

Cooperativele agricoie din județul 
Ilfov vor cultiva anul acosta In so
larii circa 2D0 ha cu tomate, ardei gras 
șl iute, vinete, varză. Din practica a- 
nltor precedențl s-n desprins oor.riu- 
zla că obținerea unor rezultate bune 
de producție șl financiare 1a cultura 
legumelor în solarii depinde de rea
lizarea unor recolta rit mai timpurii.

In acest an, datorită experienței, șl 
rezultatelor obținute în decursul 
anilor, alnt asigurate condiții mult 
mai bune pentru producerea lofțume- 
lor timpurii în solarii. Foita do po
lietilenă pentru acoperirea solnritlor 
este asigurată In totalItale, răitadurHe 
heoasore slnt produse in sere șl in 
solarii Încălzite. Speclallșlll au indi
cat ca, în aceasta' șflptâmirJî. xâ se 
termine de acoperii solari Re ș! de la 
caz la caz, in funcție de .temperatură, 
tril se inceapfl plantatul. Ln ziua de 
21 martie. împreună cu tov. ring. ’..Ni
colae Stoica, directorul general, al di
recției agricole Județene, ș! cu iov. 
Lng. Eflimic Vosile«cu, directorul 
Ll-’.VX.F., am vizitat mal multe coo
perative agricole j>entru a vedea sta
diul de pregătire a solariiloc.

Cooperatorii din comuna MovlUța 
cultivă 10 ha legume timpurii Ln so
lari!. Răsadul este gata rti se aștepta 
doar timpul prielnic pentru plantai. 
Din cete 10 ha cu solarii, 6 sini aco
perite. Se aprecia că p!nă ta finele 
acestei eâptâmlnl sau cel mai tirziu 
la Începutul ftăplAmLaii viitoare fiii 
Înceapă plantatul tomatelor. Și ia 
cooperativa din Clocîrlta se lucra du 
zor la pregătirea rsolulul și plantatul 
verzui In dmp. Dar din role 5 ha cu 
fiolaril doar 0.3 ha erau acoperite. 
S-a Indicat antrenarea cooperatorilor 
la lucrările de acoperire a sotarlllor 
ți pregătirea soMitl pentru a se pu
tea Începe plantatul fn cel mni scurt 
timp. Cooperatorii din Mala au 3 ha 
cu solarii șl 1 ha răsadnița cu Încăl
zire tehnicii pentru producerea răsa
dului necesar legumelor timpurii. Șl 
ad răsadul era asigurat, numai că 
acoperirea solaritor era întlrzin’Ji.

Am îmllnit ți cooperative agricole 
in caro consiliile de conducere șl 
specialiștii nu dovedesc suficientă 
preocupare pentru cultura legumelor 
in solarii. La Slneștl a început aco
perirea celor 2 ha at «olarii, dar lu
crările Înaintau foarte încet. Din dis
cuțiile a\Tjte cu Inginerul șef șl șeful 
de fermii om constatat câ nu xsa cu
noștea bine nld cu ce lngrflș.5srntale 
a fost fertilizai solul. Lucrările de 
pregătire a terenului erau de slabă

calitate, Cooperativa dispune de un 
hectar de rărodnlțâ cu încălzire teh
nică, dar nu are asigurat răsadul de 
tomate pentru cultura timpurie din 
solarii. Cauza principală e efi mem
brii consiliului de conducere s-ait 
scumpit La ci tava mii de lei necesari 
pentru a monta niște roblnețl pc con
ducte, cu ajutorul cărora sâ se diri
jeze căldura necosswă cu prioritate in 
compartimentele unde este nevoie do 
ea. Ded, s-a făcut o chel Uitai ă de 
paste 4 mi toane lei cu construirea 
acestei răsadnițe, iar acum coopera
tiva este stovoită eă-șl procure ră
sadul necesar din alte unități. Ujxâ 
da preocupare pentru producerea ră
sadului necesar legumelor timpurii 
există ți in cooperativele agricola 
Ghimpați. BolkUln Vale. Adunați Co- 
pâcenl, CleJan!, Horești, care nu au 
asigurat răsadul necesar in rftsadnl-
.țe j>ro?KiL-.,«BA« ' ! .... -
.Trebuie să ee facă totul pentru asi

gurarea unor coadițll optime produ
cerii legumelor in notarii, astfdl ca 
6â SC r -** ■ -■
dt ”'■>1 timp:

■
Două sarda! urgente legate de 

cultura legumelor stat de rezolvat 
în județul Prahova : 1) grăbirea In- 
sftmtațârilor și a plantărilor in drop ; 
2) amenajarea salariilor. Slnt unele 
culturi po care, Indiferent de tempe
ratură, aflrșltul lunii trebuie nâ le 
găsească In pămint. Or, din cele 
2 700 ha grădiafl. la care se mni 
adaugă alte 2 509 ha. care vor fi 
plantate cu cartofi — mare parte 
timpurii — s-au plantat șl. lnsămlnțat 
doar 384 ha. Este, așadar, mult de 
muncă șl timpul nu așteaptă. Se 
putea face mal mult 7 Evident că 
da. O dovedește experiența unități- ’ 
lor fruntașe.

Ia ferma legumicolă a cooperativei 
agricole din NegoleșlL peste 109 de 
oameni plantau cartofi timpurii. „A- 
vem oameni puțini — ne spunea pre
ședintele. iov. Constantin Guțu. Si

crări de bună calitate. Astfel, la coo
perativa agricolă Balta Doamnei, su
prafețele Insămlnțate sint miel, Iar 
ing. Vfcțor Argășealâ, șeful fermei, nu 
era de găsit, pentru că. navetist fiind, 
se afla ta București.

Insă cele mal multe probleme m 
ridică In legătură cu amenajarea so- 
inrlllor. în acest an, tn județul Pra
hova suprafețele solarliJor s-au mă
rit cu circa 10 ha. Perioada optimă 
de plantat răsadurile de tomate In 
«olarii — așa susțin’ specialiștii Ju
dețului — bc apropie. Numai că In 
unele cooperative agricole construi
rea lor decurge încet. Se moti
vează că nu ar exista încă tonte ma
terialele. Cooperativele agricole Pa* 
repa șl Buda Palanca abia acum Iri 
procură’fierul-beton. Alte unități nu 
s-au îngrijit să preia din vreme mn-

„ ..'umal că In 
agricole construi-

favora- 
normale 
cooperfl-

' ‘ 1 pointed 
steiului român, 

___ _____itemfl ți intar- 
națkKia’ă — formează un tot unitar, 
politica externă a țârii noastre este 
determinată de natura alstemului 
social-politic șl este subordonata ne
cesităților obiective ale construcției 
in România a eocletâțli socialiste 
multilateral dezvoltate.

Țara nciiistrfi întreține retații de 
cooperare trâțeaxcâ in cele mal di
verse domenii de activitate cu Uniu
nea Sovietică si Republica Populară 
Chineză, cu celelalte țări socialiste 
din Europa, Asia sl America 
tină. România este hotărî tă să acțio
neze In conformitate cu prevederile 
Tratatului de In Varșovia ți să ex
tindă cdnborarea In cadrul C.A.E.R. 
pe-baza programului complex al a- 
dlnciril șl perfecționării In conti
nuare a colaborării ?! dezvoltării 
integrării economice socialiste.

Solldnrâ cu aspirațiile de indepen
dență 5! progres ale țărilor In curs 
de dezvoltare din Africa. Asia îi 
America Latină. România promo
vează relații largi de colaborare 
multilaterală cu aceste stata. Un 
exemplu grăitor al atitudinii Româ
niei față de țflrile In cura de 
dezvoltare II consiliul® actuala vi
zită a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Intr-o serie de state africane.

Scopul fundamental al politicii ex
terne a României socialiste este men
ținerea .șl consolidarea păcii, precum 
și promovarea cooperării internațio
nale.

La-

Dezvoltarea relațiilor bilaterale 
dintre statele europene a ajuns la un 
stadiu cinci este nu numai posibilă, 
dar șl necesară Întrunirea la aceeași 
masă a tuturor statelor interesate In 
vederea dezbaterii și stabilirii in co
mun a căilor ccior mal bune care să 
conducă dl mai curind la soluții 
trainice ți eficiente pentru problemele 
ce confruntă continentul Recent, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român șl președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceauțescu, sublinia că „problema cea 
nud stringentă a momentului de față 
este inițierea cit mai grabnică de 
contacte multilaterale Intre toate sta
tele Interesatei in vederea pregătirii 
conferințe! pentru securitatea euro
peană, Incit aceasta să poată avea loc 
In cal mal ’sciirt timp".

în slrirwfl legătură cu securitatea 
tn Europa șl [in lume, vorbitorul o 
analizat șl alte probleme cum tint: 
instaurarea unor relații de bună veci
nătate Intre state, stabilirea unor În
țelegeri regionale in scopul creării 
unor zone ale1 păcii, dezarmarea ge
nerală șl, InlJI de toate. Interzicerea 
armelor nudeare etc.

In Încheiere, vorbitorul a subliniat 
Încă o dată faptul că poli Ura exter
nă a României socialiste este o po
litică de pace.’ Ea continuii acele tra
diții ale forjelor progresista ale po
porului român care au devenit per
manențe : /pacea, colaborarea, buna 
vecinătate. Promovlndu-lc. Partidul 
Comunist Român și guvernul Româ
nie! slujertc nu numai Intere
sele do azi șl de mllne ale poporalul 
român, care Ișl construiește o nouă 
orlndulro, ci șl pe acelea ale socia
lismului ți ale progresului in întrea
ga lume.

' *
Cu prilejul aniversării a » de ani 

do la nașterea lui Nicolae Tltulescu, 
Joi seara, sub auspiciile Universității 
populare București, prof. univ. dr. 
docent Mihai Ghelmegeanu a pre
zentat. In fața unui numeros public, 
o expunere, in cadrul căreia a evo
cat figura remarcabilului om politic 
și diplomat român.

(Agerpres)
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tocmai de aceea .căutăm să folosim.,■ tarlalele repartludc. (Directorul «di« 
cit mal bine zilele bune de lucru? râ J Junct al IJ’.Vi.BĂLflhî’ConstanHiP’ 
distribuim rațional in timp forța Munteanu, II demonsfca. „cu hîrtîa in 

mlnâa, prtsedlnlelul de Ia Albești, 
Nicolae Stan, cum că nu are dreptate 
alunei cind afirmă că nu 1 a-a asigu
rat cheresteaua

distribuim rațional
noastră de muncă.. Numai așa vom 
putea executa tonte lucrările de cam
panie". Dar nu peste tot găsești 
ceeașl grijă pentru respectarea pe
rioadei optime de lnâămlnțare și 
plantare, pentru efectuarea unor lu-

poată obține producții mari ș! 
i timpurii. ’ ‘ ‘

Florea CBAUȘESCU 
corespondentei „Sclnieii* I

Or

La ferma legumicola Rdtejti, jude|ul Argoj, ie lucreazâ la repicaiul rfisadii; 
rilor da ardei roșii și vineîs Foto : M. CIOC

necesară, stabilită 
prin contract. Acum, majoritatea ma
terialelor fiind asigurate se cere gră
birea lucrărilor de amenajare a soîa- 
rillor. acoperirea cu folii de polieti-

■. lenă șl plantarea lor. 'țjs
D-eși directorul Direcției Județene 

a agriculturii Prahova, Ing. Aurel 
Furfurică, ne-a declarat că „In anul 
acesta nu slnt probleme in sectorul 
legumicol", totuși ele au început să 
apară. Șl asta pentru că tocmai a- 
ctim, cînd campania este în toi, lip
sesc controlul șl Îndrumarea concs’eiâ 
pe teren. Cadrele de Ingineri, specia-: 
llștl de la direcția județeană a agri
culturii, unii luE-âtorl de la U.J.C.AJ»' 
șl alte multe cadre stau tn ședințe. 
In instructaje, consfătuiri. La uneia 
din acestea slnt chemați șl președinți 
de cooperative agricole, (specialiști din 
aceste unitâțL Pe bună dreptate, pre
ședintele cooperativei din TlrgșorTi 
Vechi, tov. Constantin Tstratl. Ișl ma
nifesta nemulțumirea nrătfnd că „a- 
ceste ședințe na rflpe.se aproape ju- C i 
mfltate din timpul nostru de lucru". ’ 

în acesta momente de vîr'alo lucră
rilor agricole, specialiștii. Inginerii sfl 
se afle alflluri de țăranii cooperatori, 
ca lucrările să se facă bine și re
pede.

Constantin CAPRARU 
corespondentei „Scinleii"

R.D.O. — Japonia. Heprttelo 
a Il-a șl a Itl-a. înregistra
re de la patinoarul ,.13 Au
gust*.

pnoanAMUL n

PBpGBAMUT. I

O.tO Deschiderea emisiunii de di- 
mirteațA e Telex.

' •” Iflc.
______ ____  Interpretata 
de Ntcolae SaMu.
Cura de LlmUa germană (Lec
ția a ®-a).
Film serial : Sebastian șl sc- 
creuil epavei — 
„Reîntoarcerea lui 
Pagini de umor : 
Mack Sennet.
Mlcroreelta) Dova.

mirteaîâ e tcicx.
Panoramic știintll 

9,43 Muzică populara

10,CO

IMS

11,60

UJKI
1W Telejurnal.

episodul 
Nerval". 

Medalion 
yrhivil'î®

IXS5-18,K Teleșcoal* n Literatu
ra română — „Ctitori de te
melii”. Emisiune do Victoria 
lonezcu a Fizică — „Lucrul 
mecanic. Energia mecanică. 
Mașini simple*. Prezintă con?, 
dr. Tr. Crețu, de la rnsUtuluJ 
poiltehnle din București.
Deschiderea emisiunii de 
dupâ-amlază.
Prietenii iul Așchluță. 
Emisiune literară. 
Slop-cadru. 
Oameni șl fapte, 
ceasta va trăi un veac". Re
portaj de Ion Marina șl Doru 
Lepăda tu.

19.18 Tragerea r_o‘.o.
19.H 1051 de seri : „Aventurile 

Fcilx-rnotanul".
t®,33 Telejurnal a Ediție specia

lă : Lucrările agricole de pri
măvară.

to.to Pentru sănătatea dv. 
prevenim 
primăverii 7“. 
Film artistic ■ , 
Laboratorul nr. 
ră TV. d 
Dramuri In Istorie. „Moșteni
rea tracă". Emisiune de Ma
rla Predut Șl George pietrarii. 
Comentariu : prot dr. decent 
Dumitru Bereta.
Interpretul sâptlimlnll : Irina 
Loghln.

12.16 Campionatul mondial de
hochei pe gheată — Grupa B :

S9.M Desene animale pentru copil
— „Aventurile mejieruful 
Dreg etos".

S5.t5 Biblioteca pentru top - l L 
Caraglale (ITO. Evocare de 
Sică Alexar.drescu.

M.M Agenda.
îl,10 Scene catedre din opera 

„Faust* de Gounod, In Inter
pretarea artiștilor Operei din 
Timișoara. Esnlslunc de Ma
rianii Bana șl Constanta An- 
gelescu-Drobolâ.

01.M viața economică a Capitalei, 
st ,53 Filme documentare : „Triptic 

de artă populară" șl ..Cimen
tai* — produc'41 ale Studiou
lui „Alexandru Sahta".

S3 ss Dans șl muzica de pretutin
deni : Folclor din R.P. PolonS 
șl ft-P. Mongola.

as®
'ft

17,3©

n.M 
is, co 
1BJ5 
lJ.CO

23.JS

J 11,33

ai.so

(3

,CJIpa a-

lui

„Cum
hipo vl laminarele

.Nebur.ul tlln 
4". Premie-

esnema

a Pentru c& se Iubesc 1 PATRIA 
-.19; 13.M; H: l«,M; 11, MODERN 

” ’■ 1110: IS: 18.15: Z3.S3.
a l'taurea pierdut* : CENTRAL, — 
*,45; 18,15; IS.IS; tt; S3.«. MELO- 

-----  t8;>.ia.M;

- o: li.îs:
- Pădurea

. J j ' J.. ' ‘ ’ I ,
o Puterea șl Adevărul i BUCEGI
— 1®; 1940, MIORIȚA — 13,M; 
1943.
a Incldemul s LUCEAFĂRUL — S; 
U.l»; 13.Î5; 16: 18^5: I0,4S. FAVO
RIT — 9,15; 11,30: 13.43: 18; 18.15: 
30,30.
o Atunci l-am condamnai pe toii 
la moarte : VHTORUL — 18: 19: M. 
e Curajoșii i FERENTARI - 13.W: 
17,43; £1
• Sacro șl Vanzetti i FWREASCA
- 1S,M; 18; S».M.
e Nu-ml place ziua de luni : VOL
GA - 9: ti,13: ijjo: 19,43: U: M,is. 
a Micul scăldâtor : GRIVITA - 
9; 11,15; 13J0; 14: 18.15: MJ®, AU
RORA — 9: 11.13; 13.95: I3,4î; 18; 
39,18, FLAMURA - 0: it.IS: 13.K; 
16; 18.15; 53.13.
o Program de filme pentru copil ■ 
DOINA — 10
o Love Siory s POPULAR — l®: 
IS,KI IB; SÎ.13. DOINA — 11,30;:
13,45; 16: 18.13: 13.30, DRUMUL
SARU - 1SJO: 17,45: S3.

B Corăbiile lungi — 9.33: 13: 14,13. 
omnlșoara doctor — 18.30: 18.45;

31 : CINEMATECA (soln Union).
a OlcsJa : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE - 13,30: 17.45: ».
o Locotenentul BnllIU : VICTORIA 
— «.43: llî 13 13: I3.4S; 18.13; M.4S. 
a Neînfricatul Gynla vara șl Iar
na : URA - 13.30; 17.45: m.
a Serreml de Ia Santa Vluorla t 
LUMINA — ajO—31 tn continuare.
• Livada din step* i cniNGAȘI 
— 16; 15: S3.
a Oaceola : CIULEȘTI — 18.13;
17,45: 13.13. ARTA - 15.J6; Î8: 90.1E 
• IVaterloo ! MOȘILOR — 13,39; 19. 
o Rlzbolul subteran s MUNCA — 
t«: li: a
a Mirii anului D: BUZEȘTI — 
13,30; H; EJJO. LAROMET - 1SJ8; 
17JM: W.M
• Povesle de dragoste i FLACARA 
- 13,30; 18: 50.15.
a Farmecul țlnulurilăr sălbatice : 
a—18.M ln cor.ilntinre ; Program de 
filme documentare — S3.16 : TIM
PURI-NOI. ,
a Cromwell ; PACEA — M: 19.
Q Douăsprezece scaune s UNIREA 
- 15.30: 19.
• Aventuri In Ontario i COSJdOS 
- 13.5®: 18: 39.13.
a 0. D. La munte șl la mare a 
VTTAN - 15.M: 17.43: 3». RAHOVA 
- 13.30: 18: Îhîs.
a Antracit : PROGRESUL - 13:
I®: S3.

13^3: 13,45; îffl: ta,15.

i
teatre

«

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Romăn) : 
Concert simfonic. Dirijor : Zdenek 
Kloser (R. 8. Cehoslovacă) — S9.
a Opera Română : Cneazul Igor

a Teatrul de operetă : Comele de 
Luxemburg — 19,30.
a Teatrul Național „L L. Cara- 
glalc" (sala Comedia) : Take, 
lanlre șl Cadlr — S3: (sala Stu
dio) : Jocul de-a vacanta — 50.
a Teatral da Comedie : Interesul 
generali — 17.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
K: (sala din str. Alex. Sahla) s 
Spectacol de poezie șl muzică 
— Î0.
a Teatrul Mic : Fata care a răcni 
o minune — 19.M.

a Teatrul „C. I. Notiara*
aaheru) : Adio, Charlie — ____

(sala Sludlo) : O lună la (ară — n. 
a Teatral Glulești : Măsură pentru 
măsură — wjo.
a Teatrul .Jon Creangă* : Școala 
din numuleștl — 9,sa.
a Teatral „TăndăricS" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile tal 
Plum-PIum — 19: (sala din sir. 
Academia!) : Tigrtșoral Petre — t”. 
a Studioul I.A.T.C. ,.l. L. Cara
glale" : șeful sectorului suflete 
— M.
a Teatral dc revistă si comedie 
„Ion Vasllescu" : Floare de cactus 
— lffl.S3.!
a Teatrul aatiric-muzjr-ni ,.c. TI- 
nase" (sala Savoy) : l):inl>lrică — 
1S.M: dala din Calea Vleiortd nr. 
174) : ȘI femeile Joaca lotbal — 
IS.M.
e Ansamblul artistic .;RaM.ndla 
romăr.a" : Singurel de cinice ro
mânesc - 1SJB
a Circul de stat : Planetele rid sub 
cupolă — te.3-5

(sala
IM3;

11.13:D1A - 
' M.45,

a Fericit cel care ca 
BUCUREȘTI - 1.45: ti: 
IU': 31, 
a Steaua Sudului i FEROVIAR — 
«: 11.13: 13.30: 1B.43; 18.13; S5.K, 
EXCBUSIOR — »: 11.13: 18.30: 16; 
18.13; Î5..U. GLORIA - 3; 11,13:
13,30: ia: 18.13: sq.m. tomis - a: 
11.15: 13,30: 13.45: 1B.13: P5.J5.
a Torentul de fler s FESTIVAL — 
9: II.15; 13,®); 14: la.M: 31.
o Adio, domnule Chlpa : SCALA 
- S^O; 13: 18.M: 39. CAPITOL - 
9.M: 13.43; 16.30: S3.
a Mlhal Viteazul i MIORIȚA — 
9: 15.

«:

1Î.W:

Ulis®-. :
lllî: 18:

Î
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Oameni
la datorie

într-una din nopțile trecute, la 
fabrica „Vlscoza" din Lupcnl s-a 
spart retorta metalică nr. 2 — u- 
tllaj-cheie In procesul de pro
ducere a sulfuri! de carbon. A- 
pelul conducerii fabricii l-a a- 
dux prompt La datorie pe oame
nii dta echipa condusă de Iile 
Munteanu și Gogu VosLIe, pe zi
darii care trebuiau să ©coală re
torta spartă din zidul de protec
ție, pentru a îl Înlocuită. Era o 
Intervenție deosebit de grea, 
care. In mod normal, necesita nu 
mal puțin de 18 zile de muncă 
Aceasta Însemna Insă pierderea 
unei mari cantități de sulfura de 
carbon, dereglarea . Întregului 
proces do producție. Oamenii 
din echipele de Intervenție și-au 
propus să facă tot ce le stătea 
in putință pentru a reduce la 
minimum aceste pierderi. Șl 
strădaniile lor au Întrecut orice 
așteptări. După 73 de ore de 
muncă încordată, noua retortă a 
fost pusă In funcțiune.

I în\,zborul"
I unei prelate

99

1

Ion Popescu, șofer la C.A.P. I 
Călugăreai (Ilfov), ie indrapta, " 
Intr-ana din zilele trecute, cu n 
autocamionul 21—IF—219 spre I 
CapitaM. Pe platforma acope- | 
riti cu o prelată a autoca- . 
mio.Tj.lui se aflau cinci coope- I 
retori. Motiv de atenție sporită, i 
atlt la ieșirea meșinii din ga- * 
ruj, cit fi la conducerea ei pe | 
drum. Din păcale insă, in ca- I 
sul de față, nu a fort vorba de " 
așe ceea. Consecința : ta drep- ■ 
tui comunei Brăneșll, la l:m, SO, ! 
vintul deosebit de puternic | 
a muls prelata necorejptm- 
săior legată de obloanele plat- I 
formei. In cădere, aceasta l-a | 
lovit pe Marin Pantelie ț! l-a • 
aruncai pe șosea. Accidentat g 
grav, in drum spre spital, el I 
a încetat din viață. Urmează ca, I 
fa continuare, organele dc re- . 
sort sd întreprindă cercetări I 
pentru a stabili cina 
punderea accidentul

Două

Plecarea la Stockholm a unei delegații 
a Partidului Comunist Român

Jo! a plerât la Stockholm delega
ția Partidului Comunist Român con
dusă de tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.TL, care, la in
vitația Partidului de stlnga-comunlștll 
din Suedia, va face o vizită In aceas
tă țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Troian Dudaș. membru supleant al 
C.C. al P.C.R.. prlm-secretar al Co
mitetului județean Mehedinți ol 
P.C.R., șl Gflza Domoltoș. membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Bucureșa-Otopenl. delegația a 
fost salutată de tovarășii Cornel 
Burtică, secretar al C.C, al P.C.R..

GhizeLa Vass șl Ion Savu, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.,' de acUvlști de 

l partid.
*

în timpul escalei la Berlin, In 
dram spre Stockholm, delegația C.C. 
al P.C.R.. condusă ' de tovarășul 
Dumitru Popescu, membra al Co
mitetului Executiv, secretar ai C.C. 
al P.C.R.. a fost salutata de tovară
șul Erich Muckcnberger membru al 
Biroului Politic ai Comitetului Cen
tral al P.S.U.G.. de activiști al C.C. 
al P.S.U.G.

Cu acest prilej, n avut loc o 
discuție cordială, tovărășească.

(Agerpres)

h încheierea taîmtl
Sini Statt? io IhkIm

Portul pății

-întoarcerea din R. S. F. Iugoslavia 
a delegației Marii Adunări- naționale

Joi dimineața s-a înapoiat In Ca
pitală deiegnția Marii Adunări Na- 
țlonalo, condusă de tovarășul Mihai 
DaJaa, președintele Comisiei pentru 
politică externă a M.A.N. care, la 
invitația celor două comitete de poli
tică externă ale parlamentului iugo
slavia Kehl b vizită In R, S. F. lugo- 
eluvin.

La sosire, po aeroportul Otopanl,

erau prezenți Gheorghe Necuta, vice
președinte al M.A.N., Ion Mărgineanu, 
secretar al Iile Rădulescu,
vicepreședinte al Comisiei pentru po
litică externă, și Alexandru lonoscu, 
secretar al acestei comisii.

Au tos" de fată Iso Njegovăn, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești, șl membri al ambasadei.

(Agerpres)

BELGRAD 23 (Agerpres). — Clasa 
muncitoare va putea milita pentru 
Înfăptuirea principalelor sale dezide
rate și să-și impună voința In toate 
problemele vieții sociale numai dată 
reușește să-șl făurească o organtea- 
țle de sindicat mal activă, mal auto
nomă șl cu o mal mare Influență — 
se afirmă In documentul final, adop
tat de cea de-a doua conferință a 
Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia. 
Documentul subliniază necesitatea ca 
dezvoltarea economică șl socială să 
se Întemeieze pe o politică de lungă 
durată, predzlttd că trebuie adoptat 
un sistem de impunere care să a- 
fecteze, in primul rlnd, veniturile ce 
nu se realizează din muncă.

Sarcina principală a sindicatelor, 
se arată In continuare, este acțiunea

lor organizată In direcția traducerii 
In viață a amendamentelor la Consti
tuție. Ca forță politică organizată a 
clasei muncitoare, Uniunea Sindica
telor se va angaja în modul cel mal 
direct pentru-eo producătorii să pre
domine în componența organelor de 
au'oconducere și In adunările comu
nităților ©oriole și politice la toate 
nivelurile. în acest sens ®c arată că 
este necesar să se asigure ca jumă
tate sau chiar două treimi din mem
bri! organelor organizațiilor de mun
că «ă fie producători direcțl. Docu
mentul conferinței relevă, de aseme
nea, că sindicatul trebuie să asigure 
influența sa politică !n toate fazele 
adoptării hotărlrilor șl soluțiilor lua
te de organele reprezentative și alte 
organe politice.

însemnări din Tanzania

CHILE

Suspendarea
0 HOTĂRÎRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

i

* ... ' ,
neatenții.;

In timp ce-șl schimba butelia 
da aragaz, Dumitru Blrsan din 
orașul Tg. Frumos, blocul G 2. 
din neatenție, a lăsat deschis li
nul din butoanele acesteia. Șl 
apoi, din a doua neatenție., n 
aprins un chibrit. Rezultatul ? 
în urma Incendiului, care i-a 
mistuit toate lucrurile din apar
tament, s-a trezit cu o pagubă 
de peste S0 WO iei. Și dacă ea nu 
a luat proporții și mai mari, a- 
ceasta se datorește numai for
mației de pompieri care, inter
venind la Ump. a reușit să sal
veze restul bloculuL

Prinir-o recentă hoîărire a Consi
liului de Miniștri a-au adus unoJe 
îmbunătățiri In organizarea ș! func
ționarea stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii. Tn locul fostdo- 
Intreprinderi pentru mecanizarea a- 
grlculiuirii, hotarirea prevede organi
zarea de trusturi Județene ale sta
țiunilor pentru mecanizarea agricul
turii. E3e Ișl desfășoară activitatea pe 
principiul gestiunii economico. cu 
personalitate Juridică, avlnd In subor
dine stațiunile psatru mecanizarea 
agriculturii! din Județ. în colaborare 
cu ’trustul de Întreprinderi agricole 
do stat, stabilesc necesarul de trac
toare șl mașini egricole pentru toate 
sectoarele din agriculiurn județului, 
inclusiv pentru zonele necooperalivi- 
ssite. programul de mecanizare a lu
crărilor agricole și urmăresc realiza
rea lu! In practica.

Stațiunile de mecanizare ^nt titu
lare de plan pentru Indicatorii repar
tizați ; ele) au ca obiect executarea 
mecanizata a lucrărilor agricole din 
sectorul vegetal șl de creștere a ani
malelor, din silvicultură, a lucrărilor 
ds electrificare a proceselor de pro
ducție, de hidroameliorații de interes 
Județean șf de Întreținere a amena
jărilor funciare, efectuarea de trans
porturi, Întreținerea șl repararea uti
lajelor proprii și a celor uie cooperati
velor agricole, precum șl orice alte 
lucrări necesare cooperativelor agri- 
coJe de producție șl gospodâriJ.lor 

Wilni.tei. care pot fi efectuate cu 
i’ajele do care dispun.
în vederea folosirii cit mal com-

plete a forței de muncă șl a utilaje
lor dta dotare, tn perioadele In care 
.volumul lucrărilor agricole esie. re- 
strinx, stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii pos executa șl alte presta
ții, in afara cooperativelor agricole 
deservise.

Stațiunile pontau mecanizarea agri
culturii au in structura lor secții 
care se organizează In funcție de ne
cesități ta fiecare cooperativă agri
colă șl ateliere mecanico pentru de
servirea acestora. Ele sini unități de 
producție cu pian propriu de lu
crări, de venituri și cheltuieli — 
parte integrantă din planul stațiunii. 
Secțiile organizează exploatarea șl 
întreținerea slit a mijloacelor meca
nice proprii, cil șl ale celor care a- 
parțln cooperativei daservlte. Hoteri- 
rea prevede ca stațiunile pentru me- 
canirarea agriculturii care aii atelie
re mecanico bine dotate și dispun de 
forță de muncă calificată sâ organi
zeze. duDfi .necesități, centre de re
parații. în perioadele cind volumul 
de reparații nu acoperă capacitatea, 
centrele do reparații pot executa, a- 
Hl pentru unitățile deservite cit și 
pentru aițl beneficiari. lucrări me
canice, montajo șl orice alte presta
ții de servicii specifice profilului lor 
de activitate.

în hotflrîre nlnt nominalizate trus
turile șl stațiunile de mecanizare a a- 
griculturll, precum și sarcinile amă
nunțite ce revin fiecărei categorii de 
unități.

sesiunii Congresului
pe timp de

SANTIAGO DE CHILE 23. - Co
respondentul nostru. Eugen Pop, 
transmite : Președintele Republicii 
Chile, Salvador Ailende. s-a intilnit 
cu conducătorii partidelor șl grupă
rilor componenta ale Unității Popu
lare cu care a făcut o analiză a situa
ției politice din țară și a stabilit mo- 
dalUațllo vetoulul ce va fl prezentat 
de puterea executivă la proiectul re
formei constituționale cu privire la 
ariile de proprietate, adoptat de 
Congres.

o săptămînă i;

Pupă reuniune, președintele Allen- 
de a anunțai, in baza unei prevederi 
constituționale, suspendarea pe timp 
de o săplăminâ a sesiunii Congresu
lui. în acest timp, vor fi reluate ne
gocierile cu reprezentanții Partidului 
democr.n-creștln de opoziție — partid 
ce deține cel mai mare număr de 
locuri in Parlament — in scopul 
examinării posibilităților de a se 11-
lunge la un acord care să facă posi
bilă respingerea proiectului de refor
mă constituțională amintit.

0 declarație a secretarului

(Agcrpres)

>

Calm și maiestuos, Oceanul Indi
an avea, sub soarele amiezii, reflexe 
de un verde aud, fosforescent. Cind 
avionul s-a IncUnat pe aripa dreaptă, 
orașul s-a Ivit pe neașteptate, lăslnd 
sâ se vadă prin hublouri clădirile 
înalte și modeme, vegetația bogata, 
plaja cu nisipul alb-slrălucllor, che
iurile șl bastimentele împodobita cu 
stegulețe mtfltlcoSore.

Dar os Salaam înseamnă, In arabă, 
„Portul pad!".

Ne-a lhUmpinăț ca atare. Cind 
funcționarul de la aeroport și-a a- 
runcat privirea pa pașaport, un zlm- 
bet larg a luai. locui sobrietății pro-

cu problemele Internaționale ma
jore, pe’ baza principiului respectă
rii Independentei și suveranității, ol 
egalității și neamestecului ta trebu
rile interne — va duce, firi indolală, 
la întărirea legăturilor de prietenie 
și colabontre dintre tarile noastre, 
spre binele ambelor popoare și al 
păcii"".

Aprecieri arentanfiloare am auzit 
și cu prilejul inUlnlril cu dL David 
Mwalmwago. ministru pentru infor
mații și radiodifuziune, care, subli
niind relațiile bune care a-au sta
tornicit Intre România șl Tanzania, 
și-a exprimat convingerea că legă
turile dintre cele douâ tari se vor 
extinde în continuare pentru o ctt 
mal deplină cunoaștere ’ reciprocii. 
DL Mwakawago a spus, printre al
toie : „Așteptam cu nerăbdare vi
zita președintelui român și resim
țim un viu interes față de acest 
eveniment Nădăjduim că va fl un 
prilej de discuții foarte fructuoa
se. Pentru noi este foarte impor
tant să auzim de ta cel mal înalt 
nivel lucruri referitoare ta expe
riența construirii socialismului ta 
România. Vedeți, noi statem tineri 
in construirea unor noi structuri 
sociale și avem multe de invliat. 
Metodele noastre stal diferite de 
ale României si aceasta — evident 
-■ din cauza eondijiilor diferite. Dar 
obiectivele noastre slnt aceleași”.

O amplă șl interesanta convorbire 
am avut și eu dl. Meja Hashim L 
Mbita, secretarul Comitetului Execu
tiv' al Partidului T.A.N.U. (Uniunea 
Națională Africană din Tanzania). 
DL Mbits a fost de asemenea, oas
petele României și. In cursul călăto
riei făcute în țara noastră, a mardfes
tet un interes deosebii pentru cu
noașterea experienței P.C.R. In con
ducerea operei de construcție ®ocia- 
llsta ta România. rtPartidul nostru 
— ne-a spus dl. Mbita — esie ta 
primul rlnd un partid de mase. 
Deel, Idealurile care îl ghidează stat 
reflectarea dorințelor și aspirațiilor 
maselor. Tlnlnd seama de stadiul în 
rare se B'âsește tara noastră, funcția 
rea mai. j.importantă a partidului 
T.A.N.I,;. este, la. ora actuală,.să ile- 
termine prefaceri ta ridicarea nivelu
lui general de vtata al poporului”.

Apreciind stadiul relațiilor româ- 
no-tanzaniene, dl Mbita ne-a spus : 
„România este un nume ce se pro
nunță curent, in fiecare casă, ta fle
care familie0. Cpndnuind, d-sa a a- 
dâuaat printre altele : „Aș spune că 
prietenia rornâno-lanzajiiariâ s-b 
dezvoltat foarte mult ta ultimii 
a’îKa ani. Venirea Excelenței Sale 
Nieolae Ceaușescu ta Tanzania va fi 
simbolul cert ni prieteniei sincere 
dintre (ara dumneavoastră și (ara 
mea. Noi așteptăm cu nerăbdare 
sosirea președintelui român. Eveni
mentul va depăși prin Importanta 
za toate contactele noastre de pinâ 
acum“.

Desigur, acestor cansenmM II s-ar 
putea adăuga multe altele. La Dar 
ea' Saloam. ca si In oițe localități 
tanzanienc, in mijlocul studenților 
din cea moi tinted universitate b 
lumii, în mijlocul agricultorilor din 
Kerege. sat coooeratisl de tip 
Ujatnaa (fraternitate), nenumărate 
cuvinte calde șl gesturi delicate de 
prietenie ne-au dovedit că poporul 
Tanzaniei așleantâ cu bucurie oas
peții români, solia tor frățeaseă. pen
tru a le apune din Inlmâ tradiționala 
urare : KARIBUNI — bine ați ve
nit I

Adrian BUMITHAȘCU

bet larg a 
teslonale :

— Din România 7 Cu toții ne pre
gătim să-l lnUmpin&m pa președin
tele dumneavoastră și să-1 urăm 
„Bun venit0 in Tanzania...

In variante diverse, aveam sâ aud 
aceste cuvinte po lot parcursul șede
rii in Tanzania. Cu o zi înainte de 
sosirea noastră, radioul și presa 
anunțaseră vizita pe care tovarășul 
Nieolae. Ceaușescu, împreună cu" to
varășa Elena Ceaușescu, o va face 
la Invitația președintelui J. K. Nye- 
rere și toata lumea acorda aces
tui eveniment o atenție deosebita. 
Ca șl celelalte cotidiene de limbă 
engleză sau swahill, ziarul „UHURU“ 
publicase aceasta știre pe prima pa-- 
glnă, In.soțlnd-0 de portretul tovară
șului Nieolae Ceaușescu, sub titlul 
„Oaspetele nostru din România0.

Lăsasem în urmă, la mii șl mil de 
kilometri. Bucureștii sub cerul vînăt 
al sQrșltului d© februarie, dar nimic 
din ambianța Tanzaniei însorite nu 
era de natură să sublinieze depărta
rea.

Primul cuvlnt i:s swahlli pe care 
aveam să-1 învăț, auzlndu-1 rostit cu 
frecvență, a fost ralik, adică prieten. 
Poate a fost o plăcută coincidență 
faptul că un virtuos al viorii și-a 
deschis programul, susținut intr-o 
seară la hotelul KllinuMiJaro. cu „Cio- 
cirLta“, care i-a adus ovațiile publi
cului Vizltlnd Muzeul Național al 
Tanzaniei am a Sat că expoziția de 

„covoare și jeturi românești caro a 
-ocupat o-sală ■ av muzeului s-a bucu
rat de larga participare a publicului. ■ 
Clțl'va desenatori al fabricilor textile 
au făcut cu această ocazie desene și 
schițe cu rnoilve populare românești 
pentru a îmbogăți creațiile industri
ei locale. . .

în cursul unei convorbiri avute cu 
dl. Peter Kisumo, comisar al regiu
nii de coasta și membru a! Parla
mentului. gazda noastră șî-a povestit 
impresiile deosebit de plăcute pe 
care le-a cules In vizita tăcu
ta in România : „La Brașov sin 
vizitat uzina de tractoare, ne-a sjîus 
d-sa. Este o uzină mare și modernă 
și nu este de mirare că România ex
portă tractoare in foarte multe țări 
dta lume. Am vizitat și o întreprin
dere agricolă de stat, unde ani admi
rat organizarea producției șl im vă
zut cil de simplu știu speciaiișlH ro
mâni să amenajeze un eleșteu. Am 
rellnut procedeul lor, eu ci nilul de 
a-i apilea și la noi“,

Infățlșlndu-no, Tnlr-o sinteză, pro
blemele economice, politice șl socia
le care stau In fața poporului tanza- 
nlan, dl. Kisumo ne-a declarat : 
„Știu că poporul român privește ma
rile probleme ale epocii contempora
ne talr-un fel care este,similar ca 
viziunea poporului nostru’. Esie itn-, 
prcsla mea și a multora. De aceea 
vizita președintelui român în Tan
zania — prilej pentru cei doi șefi de 
stai gă sehimbe opinii ta legătură

to-ță, In vocabularul politic curent), 
să ducem o puternică lupta pollHeă 
șl ideologică împotriva acestei cam
panii antipatriotice0. Partidul comu
nist este pentru o adevărata partici-

SANTIAGO DE CHELE 23 (Ager- 
prex). — Partidul Comunist din 
Chile — a declarat In cadrul unei 
conferințe de presă secretarul general pani! antipatriotice0. Partidul comu
ni C.C. a! P.C.C., Luls Corvalan — esie nJst est® pentru o adevărată partici
pate să-treacă la o ofen5lvâ.,polll!cA-,.i pare a/munci lori lor șl a maMlog,

. alături de guvernul..populau_lmpa-,.......jwoulare la Indepllnlren,oblțsftîvelor... 
triva scdițlunlJ Interne și a presta- revoluției" chiliene — a subliniat
ntlor intperlalismulul nord-american. Luls Corvalan. exprlmlrid. totodată.
La recenta plenarii națională a 
Partidului comunist — a spus el — 
au fost analizate. între altele.-®! ma- 
nevreie Statelor Unite împotriva nallzate. în context el a etoaiaț crea- 
Republlctl Chile, concretizate. In 
parte, prin blocarea conturilor în
treprinderilor chiliene la New York.

Referindu-se la pienara națională 
a Partidului democrat-creștln. care 
a avut loc la sfîrșitul acestei săp- 
tămlnl. Lsula Corvalan a arătat că 
aceasta reuniune a confirmat exis
tența unor sectoare reacționare fa
vorabile răsturnării guvernului Uni
tății Populare. ..Am apreciat — 0 
afirmat secretarul general al C.C. al 
Partidului Comunist din Chile — că 
este necesar, pentru a face fata 
acestor tendințe golpiste (lovitură de

i

necesitatea creării tuturor orgaiils- 
metor necesare care să schimbe re
lațiile sociale tn întreorlnderiie națto-
rea de către guvern a comitetelor 
pentru aprovizionare șl controlul 
prețurilor, menite să pună capăt spor 
culei.

Secretarul general al C.C. al P.C 
din Chile a menttonaî că. între alte 
aspecte ale vieții politice și sociale, 
plenara Partidului comunte* a ana
lizat nivelul pe care l-au atins emi
siunile de monedă șl tendința de 
inflație, predzlnd dL in acest sens, 
guvernul va adonta măsurile adecva
te pentru a pune capăt unor astfel 
de slmptome.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii SoclalLie România, 
Ștefan Voltec, a primit din partea lui 
Vieno Johannes Sukselnlnsn o tele
gramă de mulțumire pentru felicită
rile adresate cu prilejul alegerii sale 
In funcția de președinte ol Parla
mentului finlandez.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. Corr.elta 
Mănescu, a primit o telegramă prin 
care ministrul afacerilor externe si 
Finlandei, Kal’eyl Sotsa, mulțumește 
pentru felicitările ce l-au fost adre
sate cu prilejul numirii sale ta n- 
ceastă funcție.

*
La invitația Academiei „Ștefan 

Gheorghiu0 pentru pregătirea cadre
lor de conducere a activllfiții de par
tid, soi?jal-pol Slice, economice șl ad
ministrației de stat, ne vizitează țara 
prof. G. E. Glezerman. proreelor In 
Academia de științe sociale de pe 
lingă G.C. al PC.L’.S.. șl prof. I. P. 
Oleinik; de la areențf, Instituție. , „„ ______

în cursul ‘ zilei de Joi- oaspeții au lanului, Razlur Rahman Nooro. am- 
fost primiți de tovarăjțul Mlron Con- ■ ■ . -ir..._
stanlinescu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, rectorul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu0.

La primire a fost de față tovarășul

Constantin Vlad, vicepreședinte al A- 
cailnmlol de șlllnțe socia le și poli ta ce.

*
Jo! a avut loc la Universitatea 

,J3abeș-Bolyai° din Cluj o adunare 
consacrata Zilei internaționale de 
lupta împotriva discriminărilor ra
siale. Au luat parte cadre didactice 
universitare, cercetători, istudenți ro
mâni șl străini care studiază in insti
tutele de lnvățămlnt superior.

(Agerpres)
Profitorul

e

era.l
reclamantul!
'&ftiglr.d încrederea tufului 

italiei C.F.R. Orbeai (Bacău), 
Nieolae Tlțu, salariat al unită
ții respective, primea adesea 
din partea acestuia tot felul 
de acte cu antetul tjâril sem
nate in alb. pentru rezol
varea mai ,,operalivă“ a di
verselor probleme de seretau. 
Intr-o si Insă N. T. a comple
tat o lilrtie din care reieșea 
cil... șeful stafiei îi datorează 
suma de 3(W lei (probabil că 
de alila avea nevoie el la data 
respecticd), pc care se obliga stl 
i-o achite în două ratei in fala 
„refuzului0 șefului de a-șl achita 
„datoria* N. T. a început su-ji 
caute dreptatea In dreapta jl In 
«iinja. A ajuns cu pllngerile 
pini la direcția regională 
C.F.R. ?l. In cele din urmd, 
chiar la tribunal. Dar jl de 
dala aceasta adevărul a ieșit la 
suprpfală. Dovedlndu-se fatal, 
N. T. iți așteaptă acum r 
după faptă.

stopurile l

Plenara C.C. al P.C. din Finlanda

Cu prilejul Zilei naționale a Pakts-HHmm
. basadonil acestei țări la București, a

1 reședințele, Academiei roatlț joi seara o cuvlntare Ia postu
rile noastre de televiziune.

(Agerpres)

HELSINKI 23 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc o plenară a C.C. 
al P.C. din Finlanda, in codrul că
reia nu fost discutate probleme refe
ritoare la Congresul al XVI-lea ol 
partidului, ce urmează ®ă alba loc 
intreU"""~ .... -intre 31 martie șl 2 aprilie a.c. A fost 
discutata, de asemenea, situația apă
rută In cursul tratativelor' legate de

Încheierea noilor contracte colective 
la întreprinderi.

Plenara a constatat că organizațiile 
regionale ale P.C. din Finlanda nu 
aprobat proiectul de rezoluție al Con
gresului al XVI-lea cu privire la în
tărirea unității și lărgirea baze! el de 
mase.

Dar es Salaam, martie
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Struniți

în majoritatea intersecțiilor 
din Capitală s-au montat, de mai 
multa vreme, aparate automate 
cu semnale luminoase pentru 
reglementarea circulației rutiere. 
Dar așa cum nu o dată au avui 
prilejui să sesizeze numeroși 
conducători auto, multe dintre 
aceste stopuri nu fac altceva de- I 
rit 'să' îngreuneze circulația. în
tr-una din zilele trecute, auto
matele do pa străzile Popa Tatu, 
Hristo Botev. Dorobanți (colț eu 

Ștefan ecl Mare). Llnâriei 
ș.a. nu funcționau,. Altele, tot 
de pe artere cu trafic Intens, 
timcționau anapoda, deoarece a- 
voau bacuri arse. Li s-or ti spu- 
nlnd lor stopuri, dar aceasta nu 
Înseamnă că trebuie.. sA stea 
sau să funcționeze după cine știe 
ce ioane. De aceea. Invităm unl- 
tafea de montaj șl intreîinere a 
semnalelor rutiere din cadrul 
eonslllulul popular municipal 
treacă... pe fază !

să

Rubrics redactai de"
Dumitru TIRCOB
Ghcorcjhe DAVID
și corespondenții „Scinloii"

CAMPIONATELE MONDIALE DE HOCHEI PE GHEAȚA
R

Perstru amatorii' de pronosticuri

sportive

Intîlnire între delegații ale
P. C. F. si P. S. din Franța

9 
vedere ale partidelor tor. Ele 
convenit să continue convorbirile 
pentru a explora poalbllltățile unei 
poziții comune.

Cele șapte echipe reprezentative de 
hochal care compun grupa B în ie
rarhia mondială trec M’.ăzi pragul 
unei noi ediții a campionatelor su
preme, animate Ln aceeași măsură de 
dorința de a se comporta la un 
nivel tehnic cit mal înalt șl, 
firește, do a obține rezultate din
tre cale mai bune. Practic, de a-
seart toate tormattUe combatante, 
alături de corpul de arbitri șl de 
ceilalți tehnicieni necesari a fi pre- 
zenți la o asemenea mare eompetSție 
sportivă, slnt reunite in București, 
fiind gala de start. Palmaresurile a- 
ciilpelor ce se vor afla de astăzi in În
trecere sini, evident, diferite ; 
o. primă grupă valorică de candidate 
principale ia locurile de onoare pe 
podium o formează echipele Statelor 
t'nlle iie Americli, R. D. .Germane 
și Poloniei. HocheișUi american! ®e 
prezintă cu șanse In plus la ocupa
rea locului inlll. Un astfel de 
pronostic, acordat in unanimitate am 
zice de specialiști (ziariști șl antre
nori), are la bază. înainte de toate, 
faptul că la „Olimpiada aibă“ de la 
Sapporo reprezentativa S.U.A. a elșil- 
gat metlnUo de argint. Celelalte patru 
echipe — Japonia, Norvegia, Iugo
slavia șl România — au. in general 
vorbind, o valoare apropiată, chiar 
dacă — In ce-l privește pa hoche'.ștll 
noștri mai aleș — la ultimele con- 
fruatări de verificare rezultatele 
realizate au fost dintre cele mol con
tradictorii.

Echipa României, promovată anul 
trecut in grapa B (după un ..stagiu" 
de un an In Ci, are posibilitatea urnei 
comportări satisfăcătoare, deși nu 
ee află poate Intr-o formă deosebită. 
Examenul se anunță de această dată

Al.

toarte dltldl, mal dificil ca nicioda
tă, dar — sperăm ^eu toții — există 
condiții ca el aă fie absolvit. Totul 
depinde de seriozitatea cu care în
treaga echipă se va prezenta la fie
care mvri in parte, neslăbîndu-șl 
eforturile și atenția pe durata inte
grală a Jocurilor.

Urlnd succes tuturor partlcipanțitor 
la marea Întrecere ce o găzduiește 
timp de 10 zile capitala țării noastre.

Urirxl succes lut. 
la marea Întrecere 
timp de 10 zile capi _ . 
ne exprimăm sporeința că publicului 
prezent i ea vor oieri partide spec
taculoase. desfășurate intr-o nota de 
deplină sportivitate.

Inaugurarea întrecerilor grapei B a 
,,momiraîe!ori“ se va' face prin meciul 
dintre selecționatele S.U.A. șl Iugo
slaviei (de la ora 11), urmlnd «.’a. 
după amiază, ®ă se desfășoare tacă 
două partide : Polonia-Nosvegla (ora 
16,30) șl R.D. Gerroană-Japonia (ora 
10,SB). Programul zilei are așadar un 
caracter intercpnUnehlal, pe gheață 
urmlnd a-ș! măsura forțele reprezen
tante ale hocheiului clin Europa. A<«Ja 
șl America.

lululj din Europa. Asia

Ion DUMITR1U
| ■'

Aseară. In sala de recepții a 
hotelului „Union"' din Capitală 
a avut loc o conferință de presa 
O'HiziOMlă de (fesfășurarea' cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață (grapa B). Cu acest pri
lej, Nieolae Bozdog. președin
tele comisiei de organizare, pre
ședintele federației române de 
specialitate, și Miroslav Schubrt 
(Cehoslovacia), delegat din par
tea Ligii Internaționale de hochei 
pe gheață, au salutat pe ziariști! 
acreditați la această mare Între
cere.

în programul concursului „Prono
sport0 nr. 13 ©Lat cuprinse 0 meciuri 
din campionatul României categoria 
A șl 5 partide din seria A a campio
natului Italian.

I. Petrolul—Rapid (în tur. 0—2). 
Avantajul terenului propriu se poate 
dovedi prea fragil pentru echipa pe
troliștii Rapid, In pofida infringe- 
rl! din etapa trecuta, este In crește
re de formă și are forță do Joc și în 
depinaare. Pronostic : 2, 1.

II. Universitatea, Craiova—S.C. Ba
cău (In tur, 0—3). Pronosticul este 
determinat de faptul că gazdele au 
pierdut o singură data la Cratovo. in 
timp ce băcăuanii au clșlignt un sin
gur meci pe teren străin. Pro
nostic 1.

HL Dinamo—Politehnica (în tur, 
1—0). Cu Dumilrache in formație, 
Dinamo va fl mal puternică dedt in 
etapa trecută. Totuși, date fiind dte- 
va dintre antecedentele Intllnlrilor 
dintre Dinamo și Politehnica, prono- 
sportișUl nu trebuie să neglijeze șan
sele ieșenilor. Pronostic : 1, 2.

IV. Farul—Steaua (In tur, 0—2). 
Jocul în apărare al bucureștenikM- 
devine din ce In ee mal sigur. Pro
nostic : x. i.

V. F.C. Argeș—Steagul roșu (In
tur, 1—2). Brașovenii n-au n'.ci o 
vletorle In deplasare, in schimb nu 

egalități Totuși, cei 
e că F.C. Argeș va 

. ' onostîc : 1.
VL .'.U“ Cluj—A.S.A. (In tur 0-1). 

Clujenii trebuie să-și revină la o 
formă normală șl că nu mai piardă

realizat cinci 
mai probabil 
eiștiga derbiul etapei. Pro:

cel de-al doilea punct pe teren pro
priu, Pronostic : 1.

VII. Jiul—C.FJL (in tur, 2—1). Cu 
toi jocul bun pe care-1 arată în re
tur, este greu de crezut că ceferiștii 
pot obține mai mult de un punci 
la Petroșani Pronostic : 1. x„

VIII. U.T.A.—Crișul (în tur, 2—1). 
Meci intre prima șl ultima clasată. 
Pronostic : 1.

IX. Cagliari—Roma (In tur, 2—2). 
Astăzi, echipele sini cam de forțe 
egale. Pronostic : x.

X. Inter—Bologna (In tur, 3—0). 
Calificată’ In ficrnlflnniele „C.C.E.“. 
Inter va juca cu mal puține griji in 
campionat. Meci între un atac pu
ternic șl o apărare relativ slabă. 
ProwMiic : 1.

XL Mantovn—Milan țin tur, 1—0 !). 
Milanezii vor căuta revanșa pentru 
marea surpriză din turul campiona
tului șl normal nu pol pierde iarăși 
în fața penultimei clasate. Cei ce 
Joacă mai multe variante să nu-i 
nop’IJeze. lotuși, pe x. Pronostic : 2.

XII. Torino—Juventus (in tur, 
1—2). Derbiul etapei, șl poate șl al 
campSonatuiui. intre primele două 
clasate. Ambele echipe au fost eli
minate tn săptămlna aceasta din 
..Cupa cupelor" și. respectiv, ..Cupa 
U.E.F.A.“. deci ne imaginăm cum 
vor lupta pentru titlul de campioa
nă a italiei ! Pronostic : 2, x. 1.

XLII. Varese—Aiainnta (In tur, 
0—1). Codașa clasamentului n-are 
plnă în prezent nici o victorie Ia 
activ 1 Insă nici Atalanta nu dă im
presia că e Irî stare de o victorie in 
deplasare. Pronostic : x.
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PARIS 23 — Corespondentul nos

tru Paul Dlaconesoj transmite : La 
sediul C.C. al P.C.F. a avut loc, 
miercuri după-a ml uză, o IntUnlro 
Intre o delegație a Partidului socia
list, condusă de Francois Mitterrand, 
secretar general al P.S.F., șl o dele
gație o Partidului Comunist Francez, 
condusă de Georges Marchals, se
cretar general adjunct al partidului

. Cele două delegații au convenit 
asupra constituirii unul grup de lu
cru însărcinat să elaboreze propu
neri In vederea unui acord politic 
pentru un program de gdvemămînt. 
Delegațiile au examinat problemele 
ridicate de viitorul referendum asu
pra poziției Franței privind lărgi
rea C.E.E.. nnuntat de președintele 
Pompidou, șl au expus punctele da

PARIS 23:\ — Corespondentul nas-” 
tru transmite : Ziarul JL’Humanltă" 
din 23 martie a.c. informează că 
miercuri și-a deschis lucrările plena
ra C.C. al P.C. Francez, in cadrul 
căreia Gustave Ahaart a prezentat, 
in numele Biroului Politic, un raport 
asupra situației politice din țară

EMsrea la niăM fcttri
cheia dezvoltării comerțului internațional

MOSCOVA 23 — Corespondentul 
A ger preș, 1 jiurenț lu Duța, trans
mite : Sub titlul „O necesitate eco
nomică0. ztarul ..Pravda”. din 23 
martie, publică un articol semnat 
de Iuri Jukov. care tace o amplă tre- 

relațlilor econo- 
sovletlc, Încă de

ziarul __
ibllcfl un articol

-w- -™/4.<5are'
cere tn revistă a 
mice dintre statul ._____ , .... __
la apariția sa. și țările capitaliste 
din Occident.

Fâclnd o analiză a situației econo
mice din lumea capitaliștii con
temporană, autorul scrie că necesi
tatea economică Ii determină pe 
capitaliști la o nouă „revizuire dra
matică"1 a restricțiilor, Inventate do

el înșiși, în domeniul setațlitor eco
nomice cu U.R.S.S. și cu alta țări 
«socialiste, căci, In cele din urmă, a- 
ceste reitricțli s-au Întors împo
triva lor injiți.

Și in legăturile economice, șl In po
litică. dezvoltarea cu xucces este 
posibila și necesară, de la egal la 
egal, subliniară ziarul, „Iar dacă, de 
exemplu, aste vorba de dezvoltarea 
relațiilor economice cu țările capi
taliste, cheia o constitute renunțarea 
la măsurile discriminatorii In comerț. 
Pe planul acesta, numai no acesta, 
necesitatea economică poala deschide 
perspective largi, rodnice
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„Așteptăm începerea tratativelor 
multilaterale pentru pregătirea 
conferinței general-europepe**

VIZITA DELEGAȚIEI M.A.N.
ÎN R. D. GERMANĂ

- DECLARAȚIA GUVERNULUI SUEDEZ —
STOCKHOLM 23 (Agerprej). — La 

Începerea unei sesiuni de dezbateri de 
politică externă in Riksdag (Parla
ment), ministrul da externe al Sue
diei, Krister Wickman, a dat citire 
unei declarații In care expuse
pozițiile guvernului In legătură cu 
o eerie da probleme inîemațlonnie.

în declarație slnt evocate- pe larg 
relațiile Suediei cu Piața comună 
ț.I poziția guvernului față de proble
mele europene. Suedia mi poate să 
ta parte In consul tâ rî comune do po
litică externă împreună cu tarlie 
membre nle C.El'B. și să-și mențină 
In același timp încrederea celorlalte 
țări in politica sa de neutralitate —. 
subliniază declarația. De oceea. Sue
dia "nu poate deveni membră a Pie
ței comune. „Scopul Suediei in ac
tualele negocieri cu organismele 
Pieței comune este ca ea să poată 
deveni participantă la o piață sta
bili!, fără fricțiuni șl fără bariere 
vamale tn calea industriei salo".

Ministrul de externe suedez a re
afirmat, de asemenea, că țara «a spri
jină ținerea conferinței pentru secu
ritatea europeană. ,.No! așteptăm a-

. . 1

BONN

„SÂPIĂMlNA DE ACȚIUNE'* PENTRU RATIFICAREA 
TRATATEIOR ÎNCHEIATE DE R. F. Â GERMANIEI 

CU U.R.S.S. Șl POIONIA
trlva ratificării O declarație a orga
nizație! relevă că asemenea acțiuni 
prin care ee încearcă ..subminarea 
oricărei politici de micșorare a încor
dării" sini contrare opinie! majori
tății populație! R.F. a Germaniei, care 
dorește o politică da destindere, 
dezarmare și democratizare. 1

it
HELSINKI 23 (Agerpres). —. Con

siliul Mondial a! Păcii a dat publi
cității o declarație prin care se pro
nunță In sprijinul ratldcfirii tratate
lor semnata de R.F. a Germanici cu 
Uniunea Sovlatlcă șl cu R.P. Polonfi. 
Relevlnd că popoarele Europei to 
pun multe speranțe in ratificarea 
acestor tratate. Consiliul Mondial al 
Pficil cheamă pe ioU cel cărora le 
sini scumpe interesele păcii și «ecu- 
ritfițll să fsprijLr.e forțele politice, sin
dicale ?! ciiltMrale din Republica Fe
derală n Germaniei care militează 
pentru ratificarea celor două docu
mente. Anul 1972 — șe spune în de
clarație — trebuie să devină un ân 
al luptei și mai hoiărlte o popoa
relor pentru securitate șl colaborare.

BONN 23 (Agerpres). — Reprezen
tanții diferitelor organizații democra
tice din R.F. a Germanici, angajate 
in pregătirea „Campanie! de primă
vară a anului 1972 pentru dezarma
re, securitate 81 solidaritate interna
țională", au hotărit oă desfășoare. In 
sflrșltul lunii martie 0.C.. ;.Săptămina 
de acțiune" pentru ratificarea trata
telor RF. a Germaniei cu U.R.S.Ș. 
jl Polonia.

Acționlnd, de asemenea. In spri
jinul ratificării tratatelor, reprezen
tanți ni Sindicatului muncitorilor "mo- 
talurglștl, exprimlnd voința a 30 
da lucrători nl uzinelor „Volkswe- 
gen-Werke“, din Iinnovra. au adre
sat partidelor reprezentate In Bun
destag apelul de n ratifica tratatele.

In același conlext, organizația do 
tineret „Falken" a condamnat acțiu
nile U.CJD.-U.C.S. șl nle diferitelor 
grupări reacționare îndreptate impp-

Grupul deputufilor soclai- 
democratl din Bundestag cere

ÎNCETAREA activității 
POSTURILOR DE RADIO 

„EUROPA LIBERA
ȘI „LIBERTATEA"

BONN 23 (Agerpres). — Grupul 
deputațllor din Bundestag al Parti
dului social-democrat a adresat can
celarului federal. Willy Brandt, o te
legramă In care eo pronunță pentru 
încetarea activității posturilor de ra
dio „Europa liberă" șl „Libertatea.". 
cu sediul la Mfinc.hen. Semnatarii 
documentului relevă că cele două o- 
fldne desslășoară de peste două de
cenii o propagandă calomnioasă lă 
adresa țărilor socialiste, O telegramă 
cu conținut similar a tos! adresată 
președintelui S.U.A.

atenția

Hotărfrite luate la întrunirea mi
niștrilor de externe, ewmotnie. fi
nanțe șl agricultură i.i țârl'o.* mem
bre ale Pieței comune, caro s-n ți- 
nut la începutul acestei eâptâmînl, 
prezintă un interes' evident pentru 
deslușirea căilor pe caro bceoală or
ganizație economică înțelege să e- 
volueza în anii următori șt. în ge
neral, a raporturilor șl reatupărllar 
de forțe din lumea capitalistă con
temporană.

Hotftrîrile amintite rețin 
nu atlt prin conținutul lor, care era 
pregătit de mal multă vreme șl, 
ded, nu a constituit o surpriză, cit 
prin mod::! cum au subltalai anu
mite adevăruri cu privire la rela
țiile dintre principatele puteri occi
dentale, precum șl prin faptul că ele 
constitute prima luare de poziție, , 
la nivelul Consiliului ministerial .nl 
Pieței comune, după acordul mone
tar încheiat de „grupul celor zece" 
mari puteri financiare la Washing
ton In decembrie 1071.

Se știe că acest acord a urmărit, Jn 
primul rind, ca, prin devalorizarea 
dolarului S.U.A., po de o .parte, șl 
revalorizarea, yenului Japonez și a 
mărcii vest-germane, pa de altă 
parte, să creeze un nou.ecfilillțttf yâ- 
Joricțtritre principalele "monede oc
cidentale, după ce o criză valutarii 
Îndărătnică dovedise In mod cpec- 
tacutar că vechile cursuri ■ nu mal 
csMoispundeau unor realități econo
mice ți politice tn plină desfășurare.

Nimeni nu șl-a închipuit, la citirea 
tex teilor, acordului de la Washington, 
că o modificare de parități șl cursuri, 
deci de simple date tehnice. • va 
reuși să juguleze criza, să pună re
lațiile valutare inlercapltallste pe un 
teren, algur pentru deceniile ce vor 
venL Acordul a urmărit ta esență 
c-ă constituie un. paliativ, care să 
permită sistemului volute .occiden
tal, devenit t . . ' .. " .
plnă clrtd experțil șl guvamanțR din 
principalele țări interesate vor e- 
junge la cristalizarea unul nou sis
tem1 valutar mal apropiat de noils 
realități șl de exigențele actuale ale 
comerțului șl finanțelor occidentale 
dorii cel concepții cu aproape trei 
decanii In urmă la Breltoh Woods.

Dar, deși nu a trecui declt puțină 
vreme de Ia acordul semnat la 
Washington, au șl apărui o serie îl® 
procese care nu pus sub semnul în
trebării retațUle valorice fixate In

membre ale Pieței comune : Belgia. 
Franța, italia. Olanda si Republica 
Federtslă a German ie L O altă putere 
prezentă la Washington.' Anglia, osie 
virtual membră a Pieței comune șl. 
fiind consultată, s-a declarat de acord 
cu holărirea de la Bruxelles. Cu alte 

_____ ____cuvinte. majoritatea absolută a 
anacronic, să reziste grupului celor zece mari puteri fi

nanciare din lumea capitalistă este 
decisă să facă opinie separată. Țările 
care nu rămas pe vechile poziții rant 
In număr de patra : Statele Unite, 
Japonia, Canada Șl Suedia. >!

Opinia separată, așa cum rezultă 
din' hotflrtrile luata de Consiliul mi
nisterial al Piețe! comune. coaiSȘ in 
„relansarea"^ planului de creare a 
Uniunii ecoTiO.'nJce șl monetare vest- 
europene.

Ideea creării unei uniuni economi
ce șl monetare, ve®-europene nu este

REDACȚIA șt ADMINISTRAȚIA ; București, Ptaț* Sctatcll, Toi. 17 M 10.
Calea Grlvlțel or. M-6S, P.O.B.

Costln C. KIBTTESCU 
doctor in economie

cum încer®rea de tratative .-tmltlln- 
terale la Helsinki, spre «firșltul anu
lui c’.irțnt, în vederea pregătirilor 
anterioare . convocării

conslderâ că dacă Bundestagul

sirahj-,___ con f crin je I ”.
soim Wickman. în continuare, 

ffaknum n declarat "că* „Suedia ar- - - - ■ 1 a-
respinge ratificarea tratatelor R.F.G. 
cu Uniunea Sovietică și cu Polonia, 
aceasta ar reprezenta un grav eșec 
al străduințelor depuse timp do 
mulțl ani pentru o destindere cres- 
etndă toi Europa. în urma unei asc- 
menea evoluții — a opina1, el — 
tontă lumea ar avea do pierdut14.

Referlndu-se la continuarea războ
iului din Vietnam. deciarnțln guver
nului suedez apreciază că. „Perspec
tivele stabilirii pârii par-încă foarte 
redusă". Deși ..cea mai maro parte 
n trupelor terestre americano nu 
fdșl retrase, bombardamentele asu
pra întregi! Indochlne au fost Inten
sificate”. Guvernul suedez to reafir
mă convingerea' că ..o pace durabilă 
In Indochina trebuie să se bazeze 
pe. drepail popoarelor din această 
zona ue a-șl . holfiri singure desti
nul".

• Cu prilejul celei de-a doua aniversări a creării Frontalal 
Unit Național din Cambodgia

externă de independență națională. 
______________ „___—, - pace și neutralitate, de Înfăptuire a 
leju! celei dc-a doua aniversări a ainltățli,1 prieteniei șl colaborării cu

- - ■ ■ ■ ■ ->>- toate popoarele și țările iubitoare
de pace, dreptate și libertate. El a 
cerut ca Imperialismul S.U.A. să 

îpună capăt linepi.r. războiului de n- 
jgreșlimă Împotrivă Cambodglel, in 
mod complot șl necondiționat, să-șl 
retragă consilierii și personalul mi
litar,' să pună capăt ajutorului direct 
sau Indirect acordat regimului ma
rionetă de kt Pnom Penh. &ă permită 
poporului cambodgian să-și regle
menteze problemele fără amestec 
străin.

PEKIN 23 (Agerpres). — La mi
tingul organizat la Pekin cu pri- 

2.... - 
creării Frontului Unit Național din 
Cambodgin și a Forțelor armate 
populare de eliberare națională ale 
Cambodglel,"" președintele Biroului 
PoU’lc al C.C. al F.U.N.K. și prim
iriinistru nl Guvernului Regal de U- 
nlune Națională al Cambodglel, Pcnn 
Nouth, a prezentat o expunere refe
ritoare la stadiul actual șl șarânSle 
luptei de eliberare in Camboclgta. Cu 
ncast prilej, vorbitorul a reafirmat că 
Guvernul Regal de Uniune Naționalii 
va continua să practico o politicii 

cadru! acordului : astfel. tendința do
larului este aceea de a ,se deprecia 
In continuare. In timp ce aceea a 
altor monede eate de creștere valo
rică — ceea ce poate conduce mni 
devreme sau mal HrzJu la noi realt- 

'literi de cursuri.
Acum, la Bruxelles, cele șase state 

membre ale Pieței comune.declara 
rti înțeleg ca In domeniul rotațiilor 
valutare internaționale să meargă pe 
o cale proprie. Această declarație ca-
valutare Internationale să men .. .
o cale proprie. Această declarație ca
pătă întreaga el greutate dacă se face 
următoarea socoteală sumară : din 
cele zece .mari puteri financiare în
trunite la Washington, canei sini

. . li a

monetară
1.......................... ’ " .....•’ - ' . ~ . h

PE MARGINEA SESSUNII CONSILIULUI MINISTERIAL AL C.E.E

PARIS 23 (Agerpres). — Joi »-au 
desfășurat In papltala Franței lucră
rile celei de-n W7-a ședințe a con
ferinței cvadrlparllte In problema 
Vietnamului. Reprezentantul Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud. Dlnh 
Ba Thi, a criticat cu asprime politica 
de „vletnamlzare" promovată da Sta
tele Unite, precum și pionul de „pa
cificare", care a provocat nenumă
rate victime tn rândurile populației 
civile din Vietnamul de sud.

’ Luind cuvlnlul, Xuan Thul, șeful 
delegației R.D. Vietnam la conferința 
cvadripartltă, a declarat că singura 
cale echltabLlă de obținere a unei 
pâcl in Vietnam este ca Statele 
Unite să înceteze agresiunea (31 să 
respecte drepturile fundamentale ale 
poporului vietnamez. Referlndu-se la 
declarația șefului delegației ameri
cane. potrțvlt căreia Satele Unite 
condiționează parlltdparea la urmă
toarea ședință a conferinței. Xuân 
Thul n subliniat că aceasta constituie 
'„un ac! de sabotaj extrem de serios*1 
șl că Administrația Nlxon trebuie 
să poarte întreaga responsabilitate 
pentru consednteie care pol decurge 
de aid".. : l! 7 : . . •

Vizita adjunctului ministrului 
afacerilor externe al României 
in R. A. Egipt și Kuweit 

' ■ ■ !•. ■•" ’■ i |
CAIRO 23. — Corespondentul nos

tru. Nlcoîae N. Lupu, transmite : Cu 
prilejul unei vizite Ln Republica 
Arabă Egipt, Pet-u Burlacu. adjunct 
al ministrului afacerilor externe nl 
Republicii Socfallste România, a fost 
primit de Mohamed Merzaban. vice
președinte nl Consiliului de Miniștri 
șl ministru ol economiei și comerțu
lui exterior. De asemenea, a avut 
convorbiri cu Ahmed Ryad. milxsecre- 
lar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe ol R.A.lL In cursul convor
birilor ou fost abordate probleme pri
vind relațiile de colaborare ale Re- 
publldl Socialiste România 
publica Arabă Egipt.

*
Tovarășul Petru Burlacu 

de asemenea, o vizită In

cu Re-

a făcut.
HpML _ ... Kuweit,
unde a purtat discuții referitoare la 
dezvoltarea relațiilor româno-kuwel- 
ftlehe cu șelcul Abdulah Al-Jaber Al- 
Sabah. consilier special al emirului 
alaiului Kuweit, fost ministru al co
merțului și Industrie! Khaled All Al- 
Kharafl. adjunct a! ministrului co
merțului șl Industriei. Abdul Wshnb 
Mohamed Abdu! Wahab. adjunct al 
ministrului petrolului și finanțelor.

Șl CU
Abdu! Âziz Hamnd Al-Sagnr, 
ședințele Camerei de "Contort, 
alte oficialități kuwelllene.

nouă. încă In decembrie 1M9, la con
ferința de ta Haga a conducătorilor 
de etnie membre nle Pieței comuna, 
s-a hoîărit să se elaboreze un plan 
pe etape In vederea realizării unei 
asemenea uniuni. Iar !n 1070 „planul 
Werner", denumit astfel după nu
mele conducătorului grupului de 
elaborare, em da t publici lății. El pre
vedea ca uniunea ®ă fie realizată 
treptat plnă In anul 1S4M.

întregul proiect a fost dat uitării 
anul trecut. In cursul frămlnlărilor 
provocate de cca mal grea criză va
lutară pe care a ctmoscul-o Occiden
tul in anii pofabeUci șl în cursul că- 

î ■
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rata țările membre ale Piețe! comime 
au căutat flecare ®ă se apere cum 
putea mal bine, Ignorind total princi
piul: comunitar ol stabilirii umil 
front utili ta fața- crizei. Evenimente
le din 11771 au demonstrat o dată 
mai mult că realitățile șl exigențele 
naționale rtmin mal puternice declt 
price schemă organizatorică supra- 
națlonală.

Hotărirea de la Bruxelles nu a făcui 
deci altceva declt să repună pe linia 
de plutire planul Înființării unei uni
uni economice șl monetare a țărilor 
vest-europene. Partenerii Ideii contd- 

■ deră că această cerință a devenit mai 
acută decîl In trecut Ei au in vedere 
că reintroducerea convertibilității do
larului — cheta de boltă a sistemului 
valutar capitalist — a-fost legată de 
oficialitățile americane de restabili
rea echilibrului batantei de plăti a

BERLIN 23. — Trimisul special 
Agerprea, Vușile Crișu. transanlte : 
Delegația Murii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, coralu- 
sa de tovarășul Ștefan Voltec. mem
bru al Comitetului Executiv, al C.C. 
al P.C.R.. președintele M.A.N.. a vi
zitat joi termocentrala Lubbanau- 
Vctschau, situată In regiunea Coll
bus, obiectiv energetic de o deose
bită importanță ui economie! R. D. 
Germane, cu o capacitate de 2 500 
megawatt

Parlamentari! români au foit fa
soli li de Kari-Helnz Sehulmefater, 
membru al Prezidiului Camerei 
Populare a R. D. Germane, pre.șediin- 
tele Comisiei pentru problemele 
culturale a Camerei, do primul 
vicepreședinte al Consiliului regio
nal Cottbus. Wolfgang Anders, de 
reprezentanți al organelor locale, 
precum șl de ambasadorul României 
In Berlin, Nlcdlae Ghonea.

îr.‘.!mp?.if:i<i cu cordialitate pe 
solii poporalul rocnăn, directorul 
termocentralei. Dioler Alta'rl. a adre
sat parlamentarilor țări! noastre un 
salut călduros din partea celor circa 
3 COT de oameni al muncii ce .lu
crează Ia Lubbenau-Vetsehau, a 
organelor de partid, sindicalo și de 
tineret, exprlmînd saitafacRa acesto
ra "de a avea ta mijlocul lor dele-

■ gatla Marii Adunări Naționale, 
continuare, membrii delegai lei ro
mâne slat Inforanall pa larg despre 
dezvoltarea acestui centru energetic, 
despre activitatea desfășurată de co
lectivul termocentralei.

Mulțumind ta numele delegației 
parlamentare române pentru primirea 
prietenească șl ampJelo explica ii i 
date, tovarășul Ștefan Voltoc a trans
mis colectivului termocentralei un 
salut călduros din partea energeUcle- 
nllor români, a comuniștilor, a oa
menilor muncii șl n întregului nostru 
popor, precum și urarea de noi suc
cese In Îndeplinirea șl depășirea sar
cinilor de plan, pentru o contribuție 
șl mal rodnică la înflorirea in conti
nuare a economiei R.D. Germane.

OmEIMTUL APROPIAT AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
• PRECIZĂRI Șl REACȚII ÎN LEGĂTURA CU PROPUNEREA 

REGELUI HUSSEIN AL IORDANIEI
AMMAN 23 (Agerpres). — După 

cum s-a anunțat, regele Htiweln al 
Iordaniei a propus, ta 13 martie, crea
rea unul stat palMlinean uutonom, 
In teritoriul situat pe malul, estic al 
lordanoiui, țar©, împreună cu Iorda
nia, ar urma aă nlcfiiuiiucS „Regatul 
Arab Unit". Acest plan — a declara’, 
recent. Irita-o conferință do presă, 
regele Hussein — este un plan de 
viitor, ce urmează să Be realizat nu
mai după retragerea trupelor israe- 
llonc din teritoriile arat» ocupate și 
retrocedarea părții araba a Ierusall- 
muiui. El a subliniat că va face toi 
ce e posibil pentru aplicarea acestui' 
pion, in duda unor reacții negative 
In lumea arabă, șl că ..pentru recu
perarea drepturilor noastre, nu numai 
In numele suveranității tordanlene. ci 
sl al drepturilor poporalul palestl- 
nean. rom acționa prin mijloace paș
nice. războiul, folosirea forței fiind 
ultimul lucru la care ne gindlm' 
Sperăm, a fipiis Hussein, ca raspunsul 
la propunerile noastre eă vlrtă după 
un fltudtu aprofundat ; noi nu putem 
renunța la acesî proiect sub rild o 
formă.

*
KUWEIT 23 (Agerpres). — Kuwol 

tpl nu sprijine proiectul regelui Hus 
seta al Iordaniei de creare a ..Regn 
tulul Arab Unit" — s-a anunțat, ofl 
clal. In capitala kuweltlonă. „Gu 
vernul tcuwelllari respinge "orice con 

Statelor Unite, tar aceasta, potrivit 
acelorași oficialități, va dura cel puțin 
doi anl de nici Înainte, ceea ce nu este 
de natură să grăbească Îmbunătățirea 
situației Interna țlostaie a dolarului șl 
nici a funcționării sistemului valutar 
care ee bazează pe el; De asemenea, 
nu fi-a fflciit nici un pas Înainte In di
recția rezolvării probleme! excesului 
de dolări aflaț! Sn afara granițelor \ 
Stelelor Unite, ba. mal mult, aceșț 
exces pare chiar să ®e agraveze, ca 
urmare a faptului că Statele Unite 
continuă să cheltuiască In .țlrălnălaie 
pentru scopuri militare șl alte scopuri

EES

a

mult mal mult derft încasează din 
străinătate pentru exportul lor do 
mărfuri, pentru servicii, en dividende 
etc. în aceste Împrejurări, partjclpan- 
țlt la Piața comună conchid că s-a ne
tezit terenul pentru afirmarea ..por- 
Eonalltățli monetare" a Europei orel- 
dentale, pentru trecerea la aplicarea 
..planului Werner", menit să creeze 
In cadrul Pieței comune o „zonă mo
netară independentă", un „ansamblu 
monetar independent care «ă joace 
un rol stabilizator In relațiile inter
naționale".

Un prim pas In vederea atingerii 
acestui țel ar fi restrlngerea limitelor 
de fluctuație a cursului diferitelor 
valute vest-europens. Astfel, dife
rența de curs Intre moneda cea mal 
apreciată la bursa de valori șl mo
neda cea mal puțin solicitată va tre
bui redusă plnă la 1 Iulie 10T2 la 
2,23 la sută, de la 4,50 la sută cit a 

Membrii delegației romtos vizitează 
apoi pupitrul de comandă automată 
a unor blocuri energetice, pnx-am șl 
o hală de turbine. între delegai la 
Mării Adunări Naționale ri reprezen
tanți l condaceri! lermocMiralei are 
te apoi o discuție caldă, prietenească, 
la care Iau parte, de asemenea, oa
meni al muncii șl deputați care lu
crează in întreprindere.

Colectivul de conduces® al termo
centralei, oamenii muncii prezențl la 
convorbire Invită pariajpcntaril ro
mâni la o masă tovărășească, la Casa 
de cultură a orașului Vetschau. în 
alocuțiunile rostite cu acest prilej do " 
directorul termocentralei șl de către 
tovarășul Ștefan Voltec «nt eviden
țiate ©anlimenleta de satisfacție față 
do rodnica Intllnire cu membri al co
lectivului acestei mari Întreprinderi 
și faptul că vizita delegației Marii, 
Adunări Naționale constituie o ex
presie a relațiilor de prietenie In 
continuă dezvoltare Int-e P.C.IL și 
P.S.U.G.. Intre România șl. R.D. Ger
mană,

în cursul după-amlezll, delegația 
M.A.N. este oaspetele cooperative! .a- 
grlcolo de producție din comuna 
Golssen.'Membrii delegație! slnt salu
tați la sosire de președintele coope
rativei, Hubert Nowak, de reprezen
tanți nl organelor locale de partid șl 
de steL Parlamentarii vizitează cen
trul Intarcooperatlșt de păstrare șl 
administrare a Îngrășămintelor, In
stalațiile de preparare a furajelor, 
ferma zootehnică șl centrul de pre
lucrare n laptelui. Tovarășul Ștefan 
Voitec șl membrii delegație! dau o 
Înaltă apreciere rezultatelor frumoa
se obținute de cooperatori, grijii pen
tru continua dezvoltare a acestor 
sectoare. între delegația română șl 
reprezentănțll cooperativei agricole 
de producție ore loc, apoi, o convor
bire caldă, prietenească, referitoare la 
probleme actuale ale dezvoltării agri
culturii socialiste.

Seara, delegația Marii Adunări Na
ționale s-a Înapoiat la Berlin.

cepțic politică fonnnlătă fără «ă se ta 
In considerație părerea, poporului pa- 
tasiLiîean șl fflxâ a. se obține acordul 
țârilor aratjo", a declarat Abdel Aziz 
Hussein, ralntetru de stat pentru afa
cerile Consiliului de Mlniștel al Ktl- 
weltujul.

* ■ • ■
BEIRUT 23 (Agerpren). — Comi

tetul executiv al Organizației pentru 
.Eliberarea Palestinei a dat publici
tății iui memorandum in > care afirmă 
că planul regelui Hussein, de creare 
a „Regatului Arab Unit" pe ambele 
maluri ale Iordanului, este Îndreptat 
Împotriva unltățU arabe și urmărește 
să Izoleze cauza palestineană de sce
na arabă — iran cnV.e agenția Reuter, 
citind riarul „Al Nâhorf. Memoran
dumul cheamă celelalte țări arabe să 
respingă neest plan.

★ t
BEIRUT 23 (Agerpres). — Trimîfiul 

special al regelui Hussein al Iorda
niei, Sand Jouman, a avut recent o 
convorbire cu președintele Libanului, 
Suleiman Frangteh, căruia l-a inmi- 
nat mesajul suveranului hașemlt pn-’ 
vlnd proiectul de creare a „Regatului 
Arab Unit".. Președintele Frangleh a 
reafirmat că reglementarea problemei 
paleslineno trebuie sâ fie fondată 
pe relragareâ trupelor Lțraellene din 

.teritoriile arabe ocupate și pe res
pectul dreptului poporalul paleatl- 
noan de a-șl hotărî singur soarta.

convorbire cu președintele Libanului, 
Suleiman Frangleh, cărata l-a lrunl-

fost stabilită de Fondul Monetar In
ternațional pentru membrii sal. în 
cazul cind cursurile or avea tendința 
să depășească aceste limite, băncLIo 
de emisiune au fost Invitate Eă Inter
vină la bursă peniru respectarea lor: 
Astfel, dacă moneda cea mal cerută 
pe piață ar f! marca vest-gcrmnnă, 
tar moneda cea mai' puțin cerută ar 
fl Ura sterlină, banca de emisiune 
vest-gertnană va pune la dispoziția 
Băncii Anglie! mărci veri-germano. 
pe caro aceasta din urmă bancă lo va 
pune In vlnzare pa piață plnă etnd 
cererea și oferta ©a vor .echilibra, iar 
cursurile valutare vor reintra In li
mitele de fluctuație stabilite.

Pentru ca aceasta' soUdarltate' a 
băncilor de emisiune să funcționeze 
satisfăcător, a fost luată holărirea să 
se studieze organizarea unul 
european de cooperare

,Fond 
monetară", 

destinat realizării Inservențlilor pe 
plajă.pentru susținerea cursurilor va
lutare. Foță de celelalte țări nemem- 
bro ale Pieței comune, cursurile va
lutare ar urma ră fluctueze In ca
drul limite! mnl largi, de 4.50 la 
sută, stabilită prin acordul „celor 
zece", far intervențiile la bursă
pentru respectarea acestei Umile
s-ar face de astă dată In dolari.

Ceea ce rezultă limpede clin hoUtri- 
rlle luate de Consiliul ministerial al 
Pieței comune aste Intenția creării u- 
riul nou „pol monetar" In Europa oc
cidentală. care sâ funcționeze paralel 
eu vechiul pol situat In Statele Unite 
șl care să devină tot mal airachv prin 
stabilitatea pe care o va oferi, ca re
zultat al unei voințe de cooperare su
perioară celei care a extant in ca
drul vechiului sistem valutar capi
talist. O dată cu infâpiulren acestor 
hotărirl. dolarul

....âptulrea ac» 
va fi eliminai______  _____________________ca 

mijloc de rezervă șt de plăți, in ță
rile Piețe! comune.

Ilămfae de văzut ce se va realiza 
din pianul propus, după trecerea pri
mei euforii. însuși faptul rt el a tre
buit „relansat" dovedește că ta calea 
creării unei uniuni economice șl mo
netare vest-europene se află mari 
gresitățL Indiferent de ce se va În
tâmpla de aci înainte, simpla exl.-r.cn- 
țfi a unul asemenea plan șl adoptarea 
Iul unanimă de țările vest-europene 
Ilustrează o cotitură semhlfleailvă In 
relațiile dintre principalele puteri 
capitalista. ■ ■■, ■ , î •

WASHINGTON 23. — Corespon
dentul Agerpres, C. Aloxaridroaie, 
transmite: Tovarășul Mânea Mănescu, 
președintele Consiliului. Economic al 
Republicii Socialiste România, a avut' 
o Întrevedere cu Peter Peterson, se
cretar al Departamentului comerțului 
al S.UJt. Cu acest prilej s-a exami
nat evoluția relațiilor româno-ame- 
ricane, .stadiul realizării unor acțiuni 
concreta de schimburi comerciale șl 
cooperare Industrială șl tehnologică 
șl s-au explorat căile șl mijloacele 
penu-u furi 11 tarea cooperării econo
mice tn: diferite domenfL

in continuarea virilei sale, delegețla 
română a purtat convorbiri, la sediul 
Casei Albe, cu conducerea Consiliu
lui pentru poSilicâ economică inter
națională. cu privire la modul In care 
sa desfășoară relațiile economice bila
terale, extinderea schimurllor co- 
merrialc, acțiunilor de cooperare In
dustrială, lehnlco-ștllnțlflcfS. La con
vorbiri au participai Peter Flnnln- 
f'.in. asistent ol președintelui S.U.A. 
pentru problemele economice inter
naționale, director executiv nl con
siliului, adjunctul acestuia ți nlți 
funcționari superiori,

în clupă-amiaza aceleiași rile, dele
gația Consiliului Economic, condusă 
de tovarășul Manea Mftnescu, a avut 
Intllnlre la fiedlul Congresului S.U.A, 
cu,un grup de senatori. Cu acest pri
lej s-a făCTit un schimb de păreri 
njruprâ relațiilor economice romfino- 
amcricane și s-a răspuns la Întrebă
rile senatorilor cu privire la condi
țiile create pentru cooperarea indus
trială. tehnlco-șlllnțiflcă Intre com
panii .americane și întreprinderi ro
mânești. La iniilnire au participat 
Allen Slender, președintele de rir-îifi 
al Senatului, WUllam Fulbright, pre
ședintele Comitatului senatorial pen
tru relații externe. Russel Long, pra-

Noua convenție consu
lară dintre Republica So
cialistă România și Republi
ca Socialistă Cehoslovacă 
a fast parâfatfl Joi, la Praga. Lrr so
lemnitatea parafării erau de față 
Teodor Hâș, ‘ ambasadorul României 
la‘Fraga, șl MUoalnv JIruza, adjunct 
ol ministrului afacerilor externe a! 
R. S. Cehoslovace, precum și mem
bri! dolognțSilor română și ceho
slovacă la tratative. ; "

Secretarul general al 
0JLU., Kurt Waldheim, 3 
adresat organizațiilor Internaționale, 
Intr-un discurs rostit miercuri ■ In 
fața Consiliului permanent al Orga- " 
nizațiel Statelor Americane (O.S.A.). 
un nou apel pentru cu acestea ril-d 
Îndeplinească rolul ce le revine In 
vederea cousoBdărfl „prin toate mij
loacele do care dispun* a destinderi! 
Internaționale. El- a declarat că. 
personal, este disponibil pentru a se 
deplasa „in orice moment sl in ori
ce colț al lumii" pentru a proveni 
conflictele șl a ușura suferințele. In
formează nsențla Franco Prewe.

premierul CcewI-
R. P. Chineze. CI 
afacerilor externe.

r. ministrul comerțu
lui exterior. au primit delegația gu
vernamentală egipteană, condusă de 
Mahmud Riad, consilier pentru pro
blemele externe și reprezentării spe
cial o! președintelui Republicii Ara
be Egipt. Anwar Sadat, care se află 
într-o vizită de prietenie Iri R. P. 
Chineză, anunță agenția China Nouă. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

Totodată, LI Slen-nîen. vicepre- 
miorul Consiliului de Slat al R. P. 
Chineze, n oferit o recepție la Pe
kin în cinstea delegație! guverna- 

Republlcii Araba Egipt,

Cin En-lai,
Uulul de Stal al 
pln-fel, ministrul 
îi Pal Stan-kuo,

■ mentale • a __ „ _____ . t,
condusă de Mahmud Riad. Luînd 
cuvintul la recepție, Li S!en-nien 
șl Mahmud Riad au subliniat bu
nele relații existente Intre cele două 
tari șl popoare ș: și-au exprimat 
convingerea că logâturile Iradijlo- 
nale "de prietenie se vor întări, a- 
ducind o nouă dezvoltare colaboră
rii bilaterale In toata domeniile.

Cehoslovacia. La

Norodom Siamik, ^îal sta- 
tulul cambodgian, președintele Fron
tului Național Unii al Cambodglel, a 
avut o Întrevedere cu Mahmud Riad, 
consilier pentru problemele externe 
și trimis special al președintelui Re
publicii Arabe Egipt, care se află în- 
tr-o vizită Ia Pekin, In fruntea unei 
delegații guvernamentale — anunță 
agenția China Nouă.

împlinirea a 40 de mi de 
Ia grevele muncitorilor mi
neri s_a &Srna’-orit joi, !ntr'-un ca
dru festiv, în bazinul carbonifer Most 
—■ cel mal mare centru nl extracției 
de cărbune din 
casa de eultură din oraș a avut loc 
o adunare festivă la care au parti
cipat delegați a! minerilor din în
treaga țară. Despre Importanța isto
rică a acestei viguroase mișcări 
muncitorești cehoslovace a vorbit A- 

Indra, membru al Prezidiului
C. C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Adunării Federale.

întrevedere Michael Kohl- 
Egon Bahr. Arahh® a,d.n. ®i
D. P.A. Informează că Michael Kohl, 
Mcretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane, s! Egon 
Bahr. secretar de stat la Cancela
ria federală n R. F. n Germaniei, 
au continuat, la Bonn, miercuri șl 
joi, tratativele asupra Încheierii u- 
nul acord privind 1-afwr.iJ între cele 
două țfirL în cursul trata ti velor au 

l

ședințele Comitetului sena tortul pen
tru finanțe, Hugh Scoli, lider al mi
norității republicane. Walter Mondale, 
Ga’e McGee, • Jakob JavILs. John 
Sherman Cooper ?! aljl senatori. Tn 
continuare, delegația s-a Inlllnlt cu un 
grup do deputați al Camere! Repre
zentanților. printre care Barber Cona- 
ble. Herman Schneebli și Sam Gib
bons, membri a! Comitetului pentru 
căi și mijloace- :

Președintele Consiliului Economic, 
Herbert Stata, a oferit, la Cosa Albă, 
un prinz In cinstea .delegației Consi
liului Economic al Republldl Sodâlis- 
ta România. ,

Cu ocazia prezenței la Washington 
a delegației Consiliului Economic, 
condusă de tovarășul Manea .Mfi- 
hekcu, ambasadorul României In Sta
tele Unite, Corncllu Bogdan, a ofe
rit o recepție In saloanele ambasa
dei. . ■

*
Tovarășul Manea Mănescu, pre.f®- 

dtaîeie Consiliului Economic,nl Re
publicii Socialista Românl.% -a in- 
illnlt, la sediul Misiunii (ferma- 
rien'.e a țării noastre la O.N.U. 
cu Philippa do Șeynes, secretar ge
neral adjunct al O.N.U. pentru pro
bleme economice șl sociale, Myer 
Cohen, director general adjunct al 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.), șl Stephen 
Hessel șl Serglje Makledo. directori 
a! P.N.U.D. Au participat Ion ȘL Ion, 
vicepreședinte al Consiliului Econo
mic, Ion Dalcu, reprezentantul .per
manent' ' ......
Cornel lu 

al României la O.N.U., șl
Bogdan. ambasador a! ro-

mân la Washington. Cu acest prilej 
au fost discutate probleme privind 
âille și posibilitățile de intensificare 
a programelor economica șl tehnlco- 
șiîtntlfice realizate prin intermediul 
P.N.U.D. In Românie.

■ L"’ 71-'-

foit realizate noi progrese. în legă
tură cu reglementările temporare c® 
vor fi aplicate înainte de intrarea 
tn vigoare a acordului cvadriparfit 
asupra Berlinului occidental, au fost 
clarificate o serie do aspecte prac
tice. Colo două părți șl-au exprimat 
dorința comună de a tace totul pen
tru a asigura desfășurarea nestln- 
ijherită a aplicării măsurilor anun
țate de R.D.G.

Președintele Bepnhlicîi 
Ikcdsw Egipt, Aaw®r Sadat- “ r‘~ 
sil tn capitala Libiei. înU-o vizită 
oficială — anunță agenția M.E.N. La 
Tripoli, șefuT statului egiptean va a- 
vea convorbiri cu președintele Con
siliului Comandamentului Revoluției 
din Libia, Moamer El Gcda.fl. In le
gătură cu jzorspectivelc relațiilor de 
cooperare dintre cele două țări, pre
cum șl cu actuala situație din lu
mea arabă. . ,

Polonia și Pakistanul au 
hotărît să roia relațiile di
plomatice, de la data
de 23 morile, a anunțat agenția 
P.A.P.

Curtea Marțiala din Stena 
a pronunțat sentința în pro
cesul intentat împotriva a 
15 membri ai Mișcării Esh- 
elenice de Eliberare
Potrivit ziarului „To vlma", incul- 
pațll au fost acuzați de desfășurarea 
unei „activități subversive", dare ur
mărea răsturnarea, prin violență, a 
ordinii existente. i

„Cosmos-479". In Uniunea 
Sovietica a fost lansat la 22 martie, 
satelitul artificial nl Pămlntulul 
„Cosmos-dîD". La bordul satelitului 
sini Instalate aparate destinate ex
plorări l spațiului cosmic potrivit 
programului anunțat

„MOMENTUL 
ROMÂNESC"

O ADUNARE za londra 
CONSACRATA TARII 

NOASTRE
LONDUA 23 — Corerponden- 

tuî nostru, N. Plopeanu, irans- 
mite : La Paietul Westminster,' 
sedta! Parlamentului britanic, a 
acut loc. miercuri seara, o‘ adu
nare consacrată Rîrli noastre ■— 
„Momentul românesc" — desjă- 
furatd sub auspiciile Asociației 
dc prietenie Anglia-România și 
ale-grupului pertamentar anglo- 
român. Cu acest prilej, ambasa
dorul Republicii ' Sociaiirte. 
România la Londra, Vasile. Pun- 
gan, a prezentat principalele 
preocupări ale poporului nostru 
In construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
precum j! principiile da bacă ale 
politicii externe românești. Pre
ședintele grupului parlamentar 
arujlo-romdn. deputatul James 
Johnson, a eddenliat dorința 
poporului englez de colaborare 
fl cooperare eu poporul român 
fi a subliniat importanta vizitei 
președintelui Nicoine Ceaujescu 
în unele țâri ale Africii. In în
cheierea adunării, care a ireunit 
un mare număr de deputați ai 
Camerei Comunelor precum si 
un public numeros, au rulat 111- 
me doeamentcre românești.
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