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ÎNTRECEREA ' DINAMIZEAZĂ
ENERGIILE,
AMPLIFICĂSOCIALISTA REALIZĂRILE

Interviul acordat de tovarășulNicolae Ceaușescu
ziarului japonez „Yomiuri

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit Ia 14 martie a.c. pe ziariștii japonezi Fumio Kltamura 
șl Hisashi Ozakl ,șl a acordat cu acest prilej următorul interviu pentru 
ziarul japonez „Yomiuri Shimbun" :

ÎNTREBARE : Cum apreciafi, 
domnule președinte, perspecti
vele destinderii, in general, și, 
in special, ale Conferinței pen
tru securitate și cooperare in 
Europa și negocierile privind 
limitarea armamentelor 1

Shimbun“

înseamnă astăzi, 
pentru economia noastră, 
Combinatul chimic din 
Craiova ? înseamnă, în 
primul rind, peste , un 
milion tone de îngrășă
minte chimice pe an, cu
noscute . și apreciate : în 
tară și’ în 43 de 
unde se exportă, 
nă, în al doilea 
producție zilnică 
6 milioane lei,

■ an realizîndu-se, 
mai 25 de zile, 
producție a anului de de
but — 1965.

Aceste succese aparțin 
unui colectiv harnic și 
matur — deși încă tînăr 
(media de .vîrstă fiind de 
26 de ani),, care își rea
lizează exemplar sarcini
le de producție. Și ere- , . 
derti că nu exagerăm cu 
nimic dacă afirmăm că 
tocmai această hărnicie 
explică succesele obținu
te în întrecerea socialistă 
din 1974, succese consa
crate de conferirea, prin 
decret prezidențial, a 
unei înalte distincții : 
„Ordinul Muncii" clasa I, 
pentru locul I ocupat în 
întrecerea dintre între
prinderile industriale.

Iată și cîteva cifre ar
gument, culese din bilan
țul anului trecut, care a- 
testă rodniciaimuncii chi- .

. . state 
înseam- 
rînd, o 

de peste 
în acest 

în nu- 
întreaga

La începutul acestui an, 
chimiștii craioveni — a- 
vind ca punct de pornire 
bunele rezultate din 1974 
și din 1973 — au lansat 
chemarea la întrecere că
tre toate unitățile simi
lare din țară.

— Dorința și hotărîrea

de amoniu, 30 tone cata
lizatori.

— Atunci cînd pregă
tești și organizezi în a- 
mănunt și din toate punc
tele de vedere producția 
— spune tovarășul ing. 
Gheorghe Gheban, direc
torul combinatului — re-

Ne vom păstra 
locul de fruntași
//

✓✓

promite colectivul Combinatului

chimic din Craiova

noastră este să reedităm 
succesul din 1974 — afir
mă tovarășul ing. Ghera- 
sie Deliu, locțiitorul se
cretarului comitetului de 
partid al combinatului. 
Avem încredere neclinti
tă în hărnicia și entuzias
mul colectivului nostru, 
în dăruirea totală a celor

zultatele în întrecere nu 
întîrzie să apară.

Din discuțiile cu multi 
chimiști din colectivele 
fruntașe care lucrează la 
instalațiile de amoniac și 
uree 1-1, nitrocalcar și 
poliacetat de vinii, am 
reținut direcțiile princl- 

..._ _____ ... „____ ____ pale în care acționează,
.nproatjo' 3-OQQ' de comu- de fapt, întregul, colectiv.

miștilor de aici’: un piui niști 'câre s-au dovedit, a Preocuparea pentru func-- 
de 60 miliohțjn lei.lă jSrp.': 
ducția globăîă,; ''de •56"mi- 
lioane
marfă și de peste 14 mi
lioane lei la
la'10 septembrie 1974 pla
nul de export pe întregul 

^cincinal a fost îndeplinit.

ft:
lei la producția

beneficii ;

„ fi'Șfe^mentul viu al intre-, tionarea continuă și |a 
cetii. ---------—-*—
' Primele luni'din acest 
an au însemnat și pri
mele izbînzi : pînă acum 
s-a realizat o producție 
suplimentară de 500 tone 
uree, 100 tone poliacetat 
de vinii, 1 000 tone azotat

parametrii proiectați a 
instalațiilor, reducerea 
timpului afectat repara
țiilor capitale și curente 
și, mai ales, permanenta 
strădanie de ridicare a 
pregătirii profesionale și 
politice. Aici noțiunea de

muncitor necalificat nu 
mai există. în schimb, 
numărul celor atestați in 
mai multe meserii este 
mare și în continuă creș
tere.

Gheorghe Julea, opera
tor chimist la amoniac 
1—1. a fost recrutat, cum 
ne spune chiar el, „direct 
de Ia grădina de zar
zavat". A venit aici, la 
combinat, cînd se bateau 
țărușii, părticipînd direct 
la pornirea secției. Acum 
este unul din comuniștii 
cu o înaltă pregătire pro
fesională. Âlți tineri co
muniști, ca Ion David, o- 
perator mecanic la com- 
presoare, și Titel Popes
cu, operator mecanic la 
pompe, care în 1965 au 
lucrat la pornirea fabricii, 
s-au maturizat odată cu 
combinatul, fiind in . pre
zent socotiți specialiști în 
fabricarea ureei, gata pri
cind — și au fost cazuri 
— să dea o mină de aju
tor confraților lor de la 
Slobozia, Piatra Neamț 
sau Tg. Mureș, De la ei 
și de la mulți alți mun
citori și tehnicieni din 
combinat am reținut că 
întregul colectiv este ho
tărit să-și respecte anga
jamentele asumate în a- 
cest ultim an din actualul 
cincinal, să muncească 
fără preget pentru, a con- 

., tribul la traducerea în 
' vi'âtă a istericelor țiotărîri' 

ale Congresului' ai 'Șxirl'ea 
al partidului, spre a fi 
mereu la înălțim,ea pres
tigiului de care se bucu
ră în rindurile chimiști- 
lor din țara noastră.
Nicolae BĂBĂLĂU

Au îndeplinit
cincinalul
13 unități economice 

din județul Bihor
ORADEA (Corespondentul „Scîn- 

teii". Dumitru Gâță). — In efortul 
general pentru îndeplinirea cincina
lului inainte de termen se află an- 
gaiati si oamenii muncii din indus
tria județului Bihor. Succesele do- 
bîndite in marea întrecere socialistă 
confirmă abnegația, dăruirea și spi
ritul de înaltă responsabilitate co
munistă al bihorenilor pentru înde
plinirea planului și angajamentelor 
asumate. Producția suplimentară rea
lizată -în industria bihoreana față de 
sarcinile cincinalului se ridică la a- 
proape două miliarde si jumătate, 
care corespunde cu un avans de peste 
3 luni. Pînă in prezent, 13 unități 
economice din județ raportează în
deplinirea sarcinilor 
tualul cincinal.

RĂSPUNS : După cum se știe, în 
lumea de azi, asistăm la mari schim
bări în raportul de forte pe plan in
ternational. Se manifestă cu putere 
voința popoarelor de a fi stăpîne pe 
bogățiile naționale, pe destinele pro
prii. de a realiza raporturi noi care 
să elimine inegalitatea și asuprirea și 
să se bazeze pe principiile deplinei 
egalități, respectului independentei si 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne.

Aceste schimbări au determinat și 
trecerea de la așa-zisul „război rece" 
snre o anumită destindere în viata 
internațională. Cursul spre destinde
re este însă abia la început, e des
tul de fragil, sint încă multe focare 
de încordare, multe pericole care pot 
duce la o nouă agravare a situației 
internaționale. Pornind de la aceste 
considerente. România apreciază că 
trebuie intensificate eforturile pentru 
lichidarea conflictelor și a încordării 
din relațiile internaționale, dintre 
state, pentru solutionarea acestora pe 
calea tratativelor, pe cale pașnică.

In acest cadru apreciem si activi
tatea pentru înfăptuirea securității si 
cooperării în Europa. Aș dori să 
menționez că actualmente în Europa 
există cea mai puternică concentrare 
de forte militare si de armament din 
cite a cunoscut istoria. De aceea, a- 
sezarea relațiilor dintre statele euro
pene pe principii noi. de egalitate și 
respect, dezvoltarea unei colaborări 
echitabile, care să asigure tuturor 
statelor deplină securitate constituie 
o necesitate nu numai pentru Euro
pa. ci pentru întreaga lume.

Apreciem că rezultatele de pînă a- 
cum ale- Conferinței pentru securitate 
si cooperare în Europa îndreptățesc 
să se afirme că se va ajunge în acest 
ah la încheierea cu succes a acestei 
conferințe — ceea ce va deschide, 
fără îndoială, o epocă nouă în' rela
țiile din Europa și din întreaga lume.

Doresc însă să fiu bine înțeles : 
nu absolutizăm această conferință șl

nu ne facem iluzia că ea va soluționa 
toate problemele. Dimpotrivă, odată 
cu încheierea conferinței și adoptarea 
unor documente corespunzătoare, vor 
trebui intensificate eforturile po
poarelor. guvernelor și tuturor forțe
lor progresiste pentru realizarea in 
viată a acestor acorduri.

In ce privește negocierile referi
toare la limitarea armamentelor în 
Europa centrală. însuși obiectivul lor 
este limitat. Desigur, realizarea unor 
Înțelegeri ar avea oarecare importan
tă. mai cu seamă în direcția creării 
unei mai mari încrederi, dar nu va 
rezolva problemele de fond ale Eu- 
ropei.

Așa cum am menționat, în Europa 
există o mare concentrare de forțe 
militare și armament și este necesa
ră o acțiune hotărîtă din partea tu
turor guvernelor si popoarelor euro
pene în vederea unei dezarmări. în- 
ceoind cu reducerea substanțială a 
armatelor si armamentelor in Europa.

Desigur, pentru a asigura continua
rea cursului destinderii sînt necesa
re acțiuni hotărite pe toate conti
nentele. din partea tuturor guverne
lor si popoarelor, în vederea soluțio
nării problemelor fundamentale care 
preocupă astăzi omenirea.

ÎNTREBARE : Există opinii 
după care viitorul lumii ar fi 
tot mai mult modelat de așa-nu- 
tnitele superputeri. Am dori1 să 
ne expuneți concepția dumnea
voastră privind rolul 
mici in eforturile pentru o 
bazată pe egalitate, pace si 
paritate.

țărilor 
lume 
pros-

mai

de plan din ac-

Minerii de la Herja
BAIA MARE 

„Scînteii", Gheorghe 
doua unitate din cadrul Centralei 
minereurilor și metalurgiei, neferoa
se din Baia Mare și ă’8-â din 'jude
țul Maramureș care a raportat rea'-'1 
Uzarea sarcinilor din: actualul-;*cihcii-B 
nai este Exploatarea minieră Herja, 
Comuniștii, toți minerii de la mina 
Herja se angajează ca pină la finele 
anului 1975 să realizeze, peste pre
vederile planului cincinal, o produc
ție de minereu de 230 000 tone și 
să-și depășească planul pe acest an 
— substanțial sporit — cu cel pu
țin 10 000 tone minereu.

(Corespondentul 
Susa). Cea de-a

Y

INTREBARE : Care este opi
nia dumneavoastră, domnule 
președinte, cu privire la im
portanta contactelor mai strinse 
intre C.A.E.R. și C.E.E. ?

RĂSPUNS : Aceste două organisme 
au atribuții si caractere deosebite. 
Noi pornim de la faptul că solutio
narea problemelor colaborării econo
mice în Europa trebuie realizată 
direct, între statele acestui continent, 
urmărindu-se înlăturarea barierelor 
si restricțiilor în relațiile comerciale 
si economice. Nu putem face abstrac
ție de anumite realități, deci și de 
realitatea existentei atit a C.A.E.R. 
cît si a Pieței comune.

Consider însă că contactele dintre 
acestea trebuie să aibă în vedere 
numai unele probleme de ordin ge
neral, privind înlăturarea unor res
tricții și bariere, fără să îngrădeas
că dreptul fiecărui stat de a dezvolta 
relațiile directe de colaborare econo
mică cît și în alte domenii.

RĂSPUNS : M-am referit 
înainte la marile schimbări ce se pro
duc in lume. După părerea mea, a- 
ceste schimbări vor continua să se 
accentueze în anii următori. Sensul 
lor este înlăturarea politicii de forță 
si dictat, a amenințării cu forța în re
lațiile internaționale. Evenimentele 
din ultimii .ani demonstrează că ma
rile probleme internaționale nu mai 
pot fi soluționate doar de cîteva țări, 
oricît de mari ar fi ele. Deci, nu 
împărtășesc părerea acelora care spun 
că viitorul lumii va fi hotărit de cî
teva mari puteri. Această părere este 
greșită si în contradicție cu concep
ția revoluționară despre lume, cu în
săși dezvoltarea istorică a societății 
omenești. Desigur, noi recunoaștem 
rolul important pe care îl au țările 
mai mari în viata internațională, așa 
cum recunoaștem și răspunderea mai 
mare pe care ele o au în viata in
ternațională. Firește, trebuie tinut 
seama de deosebirile de orinduire so
cială dintre aceste puteri ; dar vii
torul lumii nu poate fi determinat 
decit de participarea activă la solu
tionarea problemelor a tuturor sta
telor lumii, a tuturor națiunilor, in
diferent de mărime si de orinduire 
socială.

în acest cadru, considerăm că ță
rile în curs de dezvoltare, țările mici 
și mijlocii au un rol tot mâi impor
tant în viața internațională. De alt
fel, evenimentele din ultimii doi ani 
demonstrează cu putere acest lucru. 
Nimeni nu se mai gîndește astăzi că 
se pot soluționa in vreun fel proble
mele economice, >ale materiilor prime, 
ale subdezvoltării fără o participare 
a tuturor țărilor și, în primul' rind, 
a țărilor în curs de dezvoltare. Șa ță
rilor mici și mijlocii. Sesiunea tre
cută a Organizației Națiunilor țjnite 
a demonstrat posibilitatea unei noi 
majorități, care să acționeze în di
recția făuririi unei lumi mai drepte 
și mai bune, în care toate popoarele 
să se bucure de deplină egalitate in 
drepturi, să participe activ la instau
rarea unor relații noi, de colaborare 
și de pace.
(Continuare în pag. a IH-a)
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Marele combinat craiovean: 
imagine -'de ansamblu

Foto : S. Cristian

Centrala de construcții 
montaje a consiliului 
popular al Capitalei

OLT Prin baraje
noi acumulări do apă

După recenta consfătuire pe țară a. 
activului de partid și de stat din 
agricultură, în județul Olt s-au or
ganizat numeroase acțiuni avînd ca 
scop amenajarea a noi suprafețe 
pentru irigat, îndeosebi ■ prin surse 
locale. Cooperatorii din județ parti
cipă în mare număr la aceste lucrări. 
La Dobrosloveni, de pildă, a fost 
amenajat un lac de -acumulare, din 
care se pot iriga peste 50 ha teren, 
iar un altul — ce va asigura apa ne
cesară pentru 60 ha — se află în con
strucție.

Pînă acum au fost încheiate lucră
rile la barajele construite la Brebeni, 
care va asigura irigarea a 100 hectare, 
Vîlcele (60 hectare), Călui (60 hec
tare), Schitu si Perieți (100 hectare). 
Din lacurile de acumulate amenajate 
pînă în prezent vor putea fi irigate, 
în vara acestui an 2000 hectare te
ren.

Pe lingă executarea de baraje, au 
fost găsite și alte modalități de ex
tindere a irigațiilor, folosindu-se mij
loacele locale. în numeroase unități, 
canalele de desecări sînt amenajate 
pentru conducerea apei la irigatul 
culturilor. Astfel, in zona Găneasa- 
Slătioara vor fi irigate cu apă din 
rîul Olt, prin rețeaua canalelor de 
desecare, peste 500 ha teren. Totodată, 
organele agricole județene se ocupă 
de punerea în stare de funcționare 
a tuturor sistemelor de irigație. Este 
vorba de repararea canalelor, a pri
zelor de- apă etc. La Cilieni. Rusă- 
nești. Piatra-Sat, Greci, Fălcoiu si în 
alte unități asemenea lucrări se 
execută cu participarea a sute de 
țărani cooperatori.

••

BUCUREȘTI 
„Scînteii", Dumitru Tircob). 
trala de construcții-montaje, 
lingă Consiliul popular al 
cipiului București a realizat 
cincinal la producția' globală 
trială. în felul acesta, pînă la 
tul anului, colectivele de muncă din 
unitățile industriale ale centralei — 
întreprinderea de construcții și pre
fabricate din beton (care a îndeplinit 
cincinalul încă din decembrie 1974), 
întreprinderea de construcții din 
metal și lemn, „Granitul" și între
prinderea pentru materiale de con
strucții „7 Noiembrie" — vor. realiza 
o producție globală in valoare de. 1,5 
miliarde lei, concretizată in mate
riale de construcție necesare șantie
relor pentru executarea obiectivelor 
social-culturale prevăzute în planul 
pe acest an, precum și pentru pre
gătirea în bune condiții a fronturi
lor de lucru pentru anul viitor.

(Corespondentul
Cen- 

de pe 
muni- 
planul 
indus- 
sfirși-

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu
‘..î - ț - "'* •'•'■'A**»-» «.U.

’ greșul al XI-leja pHVindj deztyoltsșfe'S/ihdtetriei și agri
culturii, a tuturor ramurilor producției materiale, re
alizarea progrâhSfilpf noastre'Ănvâsft'fjți^cțictinderea 
relațiilor economice externe, ridicarea efici’enfei în ad
ministrarea patrimoniului public și creșterea venitului 
național pentru ridicarea continuă a nivelului de viață 
materială și spirituală a întregului popor.

în exercitarea atribuțiilor stabilite prin Constituția 
tării vom acționa într-o deplină unitate, în spiritul 
disciplinei ferme de partid și de stat, ai răspunderii 
fiecăruia, al răspunderii comune pentru deciziile adop
tate, vom manifesta intransigență față de neajunsuri 

și vom asigura respectarea strictă a legalității socia
liste.

Pătrunși de sentimentul marii responsabilități care 
ne revine în conducerea întregii administrații a sta
tului nostru, vom îmbunătăți stilul și metodele de lu
cru, vom perfecționa întreaga activitate a Consiliului 
de Miniștri pe baza principiilor muncii colective, spre 
a putea rezolva cu operativitate și înaltă exigentă 
partinică sarcinile care ne stau în față. Vom întări 
permanent legăturile cu activitatea practică a unită
ților productive, vom fundamenta deciziile pe baza 
cunoașterii cît mai temeinice a realităților și vom în
tări controlul pe toate treptele administrației de stat, 
de la organele centrale la unitățile de bază, spre a 
asigura înfăptuirea exemplară a planului național unic 
de dezvoltare economică și socială.

Ne angajăm solemn în fata dumneavoastră, tovarășe 
președinte al Republicii, să muncim cu abnegație și 
devotament spre a ne ridica, prin rezultate practice, 
la înălțimea misiunii încredințate.

Cu această hotărire vă urăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, fericire, 
ani îndelungați în fruntea partidului și a statului, 
spre binele întregii noastre națiuni, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru 
prosperitatea și înflorirea patriei, Republica Socialistă 
România.

întrunit.. îp,.prima ședința .de,,lucru,' Consiliul de ,Mi
niștri, aleș accent, de Marea Adunare Națională, vă. 
adresează, dyțnneavoastră,'..conducătorul , înțelept și 
iubit ăl partidului și poporului, promotorul politicii de 
prosperitate și progres al patriei noastre, care ați înăl
țat numele României în' rindul țărilor lumii, un res
pectuos omagiu și calde felicitări cu prilejul realegerii 
dumneavoastră in cea mai înaltă funcție de conducere 
a tării — președinte al Republicii Socialiste România.

Vă exprimăm din nou gratitudinea noastră profundă 
pentru încrederea acordată și vă 
treaga noastră activitate ne vor 
indicațiile cu care ne-ați onorat 
depus jurămîntul de credință și 
dumneavoastră.

Aprecierile cu privire Ia activitatea desfășurată de 
■guvern, pe care le-ați făcut la sesiunea Marii Adu
nări Naționale și cii prilejul depunerii jurămintului, 
ne obligă să înlăturăm hotărit neajunsurile care mai 
persistă în munca noastră, să ne îmbunătățim perma
nent activitatea, să -asigurăm înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a partidului.

Conștienți de faptul că sub înțeleaptă dumneavoastră 
conducere, aplicînd in mod riguros îndrumările dum
neavoastră, avem chezășia înfăptuirii exemplare a 
mandatului încredințat, vom depune întreaga noastră 
energie și capacitate de muncă spre a transpune în 
viață cu fidelitate Programul partidului, hotă.rîrile 
Congresului al XI-lea, ale Comitetului Central al Par
tidului și ale Comitetului Politic Executiv.

în acest scop, vom acționa neabătut pentru a crea 
toate condițiile necesare realizării integrale a planului 
pe 1975 și încheierii actualului cincinal inainte de ter
men. Ne Vom preocupa perseverent de pregătirea te
meinică și buna desfășurare a întregii activități de 
dezvoltare economico-socială a României în perioada 
1976—1980.

Vom înfăptui cu fermitate sarcinile stabilite de Con-

asigurăm că în în- 
călăuzi îndemnul și 

în clipa în care am 
devotament în fața

AL
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
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Starea timpului
și lucrările agricole

® La întreținereq ogoarelor de toamnă — nici o între
rupere ® Oriunde se poate lucra, să continue semă
natul culturilor din prima epocă ® Acțiuni de sezon în 
pomicultură © Măsuri pentru protejarea răsadurilor 

și solariilor
După o lună de timp excepțio

nal de frumos, începînd de vineri 
s-au semnalat în aproape toată 
țara precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare, înso
țite de o scădere apreciabilă a tem
peraturii. Conform prognozei Insti
tutului de meteorologie și hidrolo
gie, la începutul intervalului 23—30 
martie vremea se va menține rece, 
cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate în sudul țării, unde 
vor mai cădea precipitații cu ca
racter local, atît sub formă de nin
soare, cît și de lapoviță și ploaie, 
în celelalte regiuni, precipitațiile 
vor fi izolate ; temperatura aerului 
va înregistra valori coborîte în pri
mele nopți, ajungînd pînă la minus 
10—12 grade, iar ziua intre 0 și 
plus 10 grade. în următoarele 2—3 
nopți, condițiile sint favorabile 
brumelor și înghețului. Vremea va 
intra apoi intr-un proces de încăl
zire ușoară.

Care este stadiul lucrărilor agri
cole 7 Ce anume recomandă Mi
nisterul Agriculturii în vederea 
continuării lucrărilor' de sezon ?

Grăpatul și discuitul ogoarelor de 
toamnă s-a făcut pe o suprafață de 
3 104 000 hectare, ceea ce repre
zintă 93 la sută din planul coope
rativelor agricole, 
întîrziate în unele județe. Astfel, 
s-a realizat din plan în județele 
Suceava — 10 la sută, Bistrița-Nă- 
săud — 22 la sută. Cluj — 55 la

Lucrările sînt

sută. Neamț — 55 la sută. Ministe
rul de resort a recomandat ca. avînd 
în vedere lipsa de umiditate în 
stratul superficial al solului, din 
majoritatea județelor, să fie termi
nată această lucrare în toate ju
dețele.

Semănatul culturilor din prima 
epocă (exclusiv floarea-soarelui) 
mai trebuie, executat pe aproape 
300 000 ha. Desigur, cele mai mari 
suprafețe sînt de însămînțat în 
județele în care timpul se încăl
zește mai greu : Harghita, Su
ceava, Covasna, Neamț, Brașov, 
Maramureș, Bistrița-Năsăud. în
dată ce solul permite, însămînța- 
rea acestor : culturi trebuie conti
nuată cu intensitate.

Plantarea pomilor este o lucrare 
care poate fi făcută în orice con
diții. Or, din cele 3 020 ha, în coo
perativele agricole au fost plantate 
doar 840 ha, lucrările fiind întîr
ziate mai ales în județele Satu- 
Mare și Bihor.

în legumicultură, producerea ră
sadului este avansată și au fost 
plantate 88 ha de solarii în coope
rativele agricole și 49 ha în fer
mele proprii ale I.L.F. Ținînd sea
ma de schimbarea timpului, cen
trala de specialitate a recomandat 
unităților agricole să protejeze ră
sadnițele cu rogojini și alte mate
riale si să ancoreze cit mai bine 
solariile pentru a nu, fi deteriorate 
de vînt.

OMAGIU OMAGIU
bărbatului de

Republica e tara oa
menilor egali între ei. 
Republica e o mare 
familie a cărei feri
cire depinde de mun
ca fiecăruia și de cin
stea fiecăruia,- izvoa
rele fericirii fiind în 
munca fiecăruia și in 

. chipul patriei. Pre
ședintele, la prima oră 
a muncii, se află Ia 
locul său de muncă, 
fiu de țăran ce știe că 
munca . începe odată 
cu lumina dimineții. 
Părinții lui și părinții 
noștri și părinții pă
rinților noștri arară în 
secoli țara ; și noi 
trebuie să arăm Româ
nia ca griul să creas
că galben și în pace 
ca . galbenul. auriu 
tricolorului __
Președintele, la Dro- 
beta Turnu-Severin și 
la Iași, la Hunedoara, 
la Bistrița, 
Napoca și 
de vorbă 
dă mina ■ 
cu cei ce 
muncitorii.
om al muncii și fiu ai 
clasei muncitoare și 
muncitor din fragedă 
virstă. Neobosit, el 
știe că libertatea oa
menilor stă. in munca 
oamenilor și în spiri-

al 
nostru.

la Cluj- 
Oradea stă 

cu oamenii, 
cu oamenii, 
zidesc, cu 

, el însuși

tul liber al oamenilor, 
că fără muncă și spi
rit liber nu există pro
gres, că munca și 
creația sînt indisolu
bil alcătuite. El știe 
de la paisprezece. ani 
că armele , libertății 
sînt armele progresu
lui și ale păcii și nu, 
de o mie de ori nu; 
nu sint armele care 
l-au împins din post 
în post, din jandarm 
în jandarm 
satul său în anii co
pilăriei. El știe de a- 
tunci că bunăstarea 
României stă în liber
tatea omului, în mun
ca omului, în pace. 
Președintele nostru, în 
aceste zile cînd luna 
martie se schimbă in 
primăvară și soarele 
se schimbă și el, tre- 
cînd în primăvară, în 
aceste zile președinte
le nostru a jurat — și 
odată cu el am jurat 
și noi — ca zilele țării 
să fie drepte, înălțate 
în lumină, înălțate iri 
toată plenitudinea lor 
de faptele noastre, de 
cuvintele noastre. Om 
lingă, om, faptă lingă 
faptă, cuvînt lingă cu- 
vînt, toată țara a ju
rat pe roșul tricoloru-

pînă în

lui — care este și sîn- 
gele trecuților noștri 
părinți ce zac sub ino
cența ierbii — ca mun
ții noștri să fie ai 
noștri, și apele noas
tre să fie ale noastre, 
și gîndurile noastre să 
fie ale noastre. Pre
ședintele nostru, ale
sul nostru, știe, inte
lectual fiind, rostul și 
puterea cuvintelor, el 
știe că nu trebuie să 
te joci cu ele și să le 
sameni în vînt, el știe 
că nimeni în lume nu 
trebuie să samene 
vint, ca să nu culeagă 
furtună, el știe aceas
ta și spune, in numele 
său și al nostru, 
orice 
să fie 
dent 
pecte
dependenta altor po
poare. Seninul ceru
lui nostru albastru de 
pe steagul nostru, iată 

. mesajul președintelui 
nostru în lume, iată 
dorința-. și exemplul 
Republicii noastre : 
România — zi de pace 
in cadrul lumii.

că 
popor care vrea 
liber și indepen- 
trebuie să res- 

libertatea și in-

Dumitru Radu 
POPESCU

militantului comunist
Sînt momente unice 

în viața fiecărui om. 
Momente trăite la cea 
mai înaltă tensiune 
spirituală. Momente 
care se imprimă pen
tru totdeauna în con
știință: Fiecăruia. Mo
mente cînd simți cum 
bate intens ceasul is
toriei.

Un asemenea mo
ment am trăit la 17 
martie, cînd, în pala
tul Marii Adunări 
Naționale, aleșii po
porului au reales la 
rindul lor, in numele 
și din voința 

-lui popor. în 
tării, pe cel 
truchipează 
tiile națiunii 
socialiste, 
militant comunist, 
tovarășul 
Ceaușescu.

Emoționat, 
de ceilalți 
am votat. Și 
lemnă, copleșitoare, se 
simțea împresurată de 
atîtea și-atîtea gîn- 
duri. Aveam prezentă 
în fata ochilor imagi
nea ultimei întîlnipi 
cu cel care se ocupă 
deopotrivă de toate 
problemele vitale ale 
tării. în toamna anu
lui trecut, cu prilejul 
vizitei în aceste mi
nunate locuri cu aură

întregu- 
fruntea 

care în- 
aspira- 
noastre 

strălucitul

Nicolae

alături 
deputați, 
clipa so-

de legendă din Nordul 
tării, în Maramureș, 
în Tara Oașului, tova
rășul Ceaușescu ne-a 
adresat nouă, localni
cilor. chemarea de a 
păstra nealterată zes
trea spiritualității 
noastre, tradițiile și 
obiceiurile pe care 
strămoșii le-au trans
mis cu venerație din 
generație în genera
ție.

Cu alte numeroase 
prilejuri (și nu le e- 
număr aici tocmai 
pentru că au fost atit 
de multe), 
general al 
s-a întilnit 
nii 
ai 
cu 
cu
deiul se străduiesc să 
lase posterității 
sajul artistic al 
perioade 
construire 
socialiste 
dezvoltate.

Iar atunci, în cu
vinte simple și con
vingătoare, conducăto- 

.rul statului ne-a vor
bit nouă, celor pre- 
zenți, despre izvorul 
pururi viu, reîntineri- 
tor al artei, despre 
datoria noastră de 
cinste de a fi cîntă- 
retii acestui pămint

de artă 
tării, cu 
dalta și 
pensula

secretarul 
partidului 
cu oame- 
și cultură 
cei care, 

ciocanul, 
sau con-

me-
... unei 
eroice, de 
a societății 
multilateral

minunat, ai oamenilor 
săi harnici și pri- 
ceputi.

Toate aceste secven
țe mi se derulau cu 
repeziciune prin fața 
ochilor în momentele 
de fierbinte patriotism 
trăite în rotonda Marii 
Adunări Naționale. Iar 
votul dat din inimă, 
votul realegerii to
varășului Nicolae 
Ceaușescu ca președin
te al Republicii Socia
liste România. îl con
sider, în primul rind, 
pentru oricare dintre 
noi, -un angajament 
solemn. Un angaja
ment că vom îndeplini 
neabătut sarcinile ce 
ne revin în calitate 
de artiști-comuniști, 
de creatori militanti 
devotați patriei și 
partidului.

Faptele 
operele pe 
vom realiza 
înainte vor
ta. fără, îndoială, 
mai elocventă expri
mare a adeziunii tu
turor creatorilor de 
artă la remarcabilul 
eveniment politic, ne 
care l-au trăit la uni
son cu țara.

noastre. 
care le 
de acum 
reprezen- 

cea

VIDA Gheza
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FAPTUL LEGEA —S-O CUNOȘTI
DIVERS S-O RESPECȚI, S-O APERI
Panou 
de onoare

Apărarea avutului obștesc, păstrarea secretului de stat, respectarea normelor 
de conviețuire socială să fie permanent prezente in munca educativă

O frumoasă inițiativă a pio
nierilor din municipiul Brăila : 
la patru mari întreprinderi din 
localitate — „Laminorul"; „Pro
gresul", Șantierul naval și în
treprinderea de confecții — au 
fost expuse panouri cu frunta
șii la învățătură. Cine sînt frun
tașii ? Chiar copiii muncitorilor 
din unitățile respective. Și nu 
sînt puține situațiile cînd îi 
auzi pe cei care se opresc în 
fața panourilor admirînd chipu
rile zîmbitoare ale deținătorilor 
de „decari" în catalog : „Bravo! 
Așchia nu sare departe de 
trunchi. Aici — el. pe panoul de 
dincolo — taică-său". Sau „Ce 
faci, frate-meu ? Ți-a luat-o 
fiu-tăU înainte...".

Pentru a putea fi respectate, orice 
norme — deci și normele juridice — 
trebuie să fie în primul rind cunos
cute. Cunoscute în litera și deopo-

' . -.11-.1 _lor, nu numai de
că zilnic,

Apelul
de Ia Sălcuta

Constantin Manea, impiegat 
de mișcare la stafia C.F.R. Po- 
dari-Dolj, a primit un apel de 
la un coleg de-al său, impiegat 
în stafia vecină Sălcuta, spre 
a da cale liberă mărfarului 
15 182. A rămas înlemnit : „Ori 
e beat, ori doarme-n picioare". 
Peste citeva momente, din sens 
opus urma să sosească un tren 
de persoane. Numai prezenta de 
spirit a impiegatului de la Po
dari a făcut să fie evitat un ac
cident. Pentru fapta sa a, fost 
evidențiat. Nu știm ce s-a în- 
timplat cu colegul din Sălcuta. 
Am aflat că nu era nici beat, 
nici somnoros. Pur și simplu, 
neatent. Poate vor fi alții „a- 
tenfi" cu el.

Pe nevăzute!
In plină zi, din complexul co

mercial cu autoservire „Her
mes" din Bistrița, un individ a 
sustras niște țesături și obiecte 
de uz casnic, după care a rupt-o 
la fugă. Au ^lergat după el 
cîțiva vinzători, dar din cauza 
aglomerației de pe stradă nu 
l-au putut prinde. In schimb, 
au dovedit că au memorie vi
zuală. După descrierea lor, s-a 
desenat portretul fugarului atît 
de bine, îneît, atunci, cînd l-a 
văzut, a rămas perplex: „For
midabil ! Sînt leit eu. Mai ceva 
ca-n poză. Bun de pus în Ca
mă. Știi ce 7 N-am bani li
chizi, dar matale îmi dai por
tretul, iar eu îti. dau pe el 
niște obiecte (firește, din cele 
sustrase de Ja magazin). Dar 
ia ■ spune-mi-ă tftăSt*&hoȘS',Slicl@ - 
undeva ? Pe mine mă cheamă 
Dorel Chioran. Cum de‘T-W“tă-““ 
cut așa, pe nevăzute ?

— Te-au văzut cei de la „Her
mes"...

Și a mai „văzut" ceva D. C.: 
autorul portretului „leit cu el" 
era ofițer de miliție...

Puneți frână!
Zi frumoasă de primăvară. 

Din 
ră .......... ..
cat cu bușteni Dumitru Băr- 
buceanu, de la Întreprinderea 
forestieră de exploatare si trans
port Orșova—Mehedinți. Con
duce atent, merge regulamentar, 
pe marginea drumului. La un 
moment dat, ca din senin, au- 
totroliul începe s-o ia razna „și 
se răstoarnă. Dumitru Băr- 
buceanu a fost strivit de buște
nii care s-au prăvălit peste ca
bină. Din primele cercetări în
treprinse de organele de miliție 
rezultă că accidentul s-a produs 
instantaneu, din cauza defectă
rii sistemului de frînare. Hotă- 
rit lucru : iresponsabilității ce
lor care trimit in cursă auto
vehicule cu frîne nesigure 
buie să i se pună — și cit 
urgent — frină !

mijlocul pădurii coboa- 
cu un autotroliu încăr-

' trivă îii spiritul

I către specialiști. Pentru
fiecare dintre noi, intră nu intr-unui, 
ci in zeci de raporturi juridice. Și 

Imai mult decît atît, cunoașterea
legii este premisă și totodată parte 
integrantă, esențială, în formarea
conștiinței juridice — la rîndul ei o 

I componentă fundamentală a conști
inței civice socialiste. Conștiință de
la înălțimea căreia implicarea 

I directă a cetățeanului în viața pu
blică deyine un act de participare 
plenar, competent și eficient. Și toc- 

Imai. de aceea — potrivit Decretului 
468/1971 — organele și organizațiile 
socialiste, centrale și locale au obli
gația de a face educația juridică a 

I oamenilor muncii, a tuturor cetățe
nilor, popularizînd legislația în vi
goare.

I...In darea de seamă a Asociației 
juriștilor din Galați se consemnează 
că,' anul trecut. în județ s-au desfă- 
Ișurat peste 4 400 de acțiuni de popu

larizare. S-au ținut prelegeri despre 
Legea 22/1969 privind angajarea ges
tionarilor. Au avut loc numeroase 

Iîntîlniri cu populația. în care s-a 
vorbit despre norme din Codul penal 
și Decretul nr. 153/1970. Mai mulți

I membri ai asociației au dezbătut în 
școli, întreprinderi și instituții pro
bleme de circulație. Alti juriști, eco
nomiști, cadre de conducere din în-

Itreprinderi, împreună cu activiști ai 
U.T.C., au organizat discuții pe di
ferite teme din Codul muncii și Le- 
Igea calității produselor — în cămi
nele pentru nefamiliști, la case de 
cultură ș.a.m.d. In diferite întreprin
deri și instituții — sub egida Fron
tului Unității Socialiste care .con
form Statutului său coordonează și 

' desfășurarea acțiunilor inițiate de 
I organizațiile ' "

componente, pentru cunoașterea și 
respectarea legilor — au avut loc 

. consfătuiri despre : apărarea avutu
lui obștesc, apărarea, secretului de 
stat, cunoașterea și ' popularizarea 
legislației. In fine, la școala interju- 

I deteană de partid, la universitatea 
populară, s-au făcut periodic expu- 

I neri privind legislația, iar ziarul ju- 
| dețean „Viața, nouă" publică rubrica 

intitulată „Cdrier juridic".
La rindul său, Comitetul județean 

pentru cultură și educație socialistă 
— căruia îi revin, pe lingă preocu
pările sale curente, și sarcini în 

• educarea juridică a cetățenilor, în 
I popularizarea legislației — a organi

zat și organizează o serie de acțiuni 
| notabile. ~ 
■ sităților

cestora 
O cursuri :

cialiste

I*^atBStțiV“T' „Etică șl legalitate în co
merț și cooperație".; „Legalitate și 
responsabilitate socială".

| Expunerile organizate de sindica
te — la căminele de nefamiliști și 
în grupele sindicale — au avut o te
matică ce se remarcă in primul rind 
prin caracterul foarte concret, prin 
faptul că s-a referit în special la

1 probleme care interesează, direct pe
I oamenii muncii, venind in spri

jinul mai bunei organizări și desfă- 
I șurări a proceselor de muncă. Con- . 
I creț : Interdicția prin legislația

noastră a oricăror forme de 
tism social ; Disciplina 
condiție obligatorie pentru 
rea sarcinilor de producție ; 
tatea respectării dispozițiilor 
privind etica și echitatea .socialistă ; 
Apărarea și dezvoltarea avutului ob
ștesc : Principiile remunerării : Drep
turile și îndatoririle angajaților ; 
Calitatea producției și a muncii.

La fel de instructive, atractive și 
eficiente se dovedesc a fi și așa-nu- 
mitele „Procese ale indisciplinaților", 
inițiate și organizate de U.T.C., pri
lej cu care — analizîndu-se.critic și 
autocritic abaterile de 
conviețuire, de morală 
plină — se amintesc, 
tesc de fiecare dată, 
drepturi pe care 
le au ca oameni ai muncii și cetă
țeni. într-un mod inedit, dar con
cret și interesant, se face astfel tot

parazi- 
muncii, 
realiza- 
Necesi- 

legale

la regulile de 
sau ele disci- 

și se reamin- 
îndatoriri și 

tinerii uteciști

Anchetă la Galati

de masă și obștești

De pildă, în cadrul univer- 
populare și al filialelor a- 
funcționează mai multe 
„Legislația Republicii So- 
România și caracterul ei e-

tre- 
mai

Mulțumire
’ X '

Datorită unui scurtcircuit, la 
locuința cetățeanului Iosif ' Sa
vin din Piatra Neamț a izbuc
nit un incendiu. Flăcările ame
nințau să învăluie toată casa. 
Observind primii primejdia, ele
vii anului V-C de la liceul pe
dagogic din localitate au sărit 
imediat în ajutor, reușind să 
salveze casa omului, care le 
adresează, și pe această cale, 
cele mai fierbinți mulțumiri.

,Nea Rudi“ 
si Dunărea »

Moment festiv in portul „Ba
zinul Nou" din Galați. . „Nea 
Rudi" iese la pensie. Rudi Cet- 
laș și-a legat toată viata de 
Dunăre. Și e, intr-adevăr, o 
viață, dacă stai să te gindești că 
a lucrat neîntrerupt, timp de 43 
de ani, zi de zi, ca docher și. in 
ultimul timp, ca operator de da
nă. La ceasul de rămas bun, co
legii i-au dăruit lui „Nea Rudi", 
în semn de amintire, o mulinetă. 
Proaspătul pensionar și „vete
ran" al pescuitului le-a mulțu
mit emoționat: “
voi că tot n-o să mă pot 
părți de Dunăre..."

Informați 
organele 
de miliție..

Zilele trecute, din municipiul 
Turnu-Măgurele, județul Teleor
man. a fost furat autoturismul 
I.M.S. cu inițiala M. 461. Numă
rul de înmatriculare: l-PH-4979. 
De culoare galbenă, cu prelată 
gri, ușa din spate metalică, pre
văzută cu geam. Persoanele care 
pot da relații în legătură cu 
aceasta sînt rugate să anunțe de 
urgență organele de miliție.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii1

,,

„Vasăzică. știafi
' des-

,su
Evocarea eroicului 

război de partizani îm
potriva ocupantilor 
fasciști constituie o 
temă tradițională a ci
nematografiei iugosla
ve. înscriindu-se în 
succesiunea acestor re
memorări— care, de-a 
lungul anilor, au făcut 
obiectul multor peli
cule de prestigiu — 
filmul „Sutjeska" este 
consacrat unuia dintre 
cele mai dramatice 
episoade ale luptei 
partizanilor iugoslavi 
pentru eliberarea pa
triei. Ește vorba des
pre împrejurări reale, 
din primăvara anului 
1943, cînd hitleriștii au 
declanșat o 
sălbatică, i 
distrugă — cu 
preț și prin orice mij
loace — forțele mișcă
rii de partizani.

Ampla reconstituire 
cinematografică oferă 
o imagine edificatoare 
asupra proporțiilor 
cestei înfruntări 
viată și pe moarte, 
cadrul căreia 20 000 
partizani, incercuiți 
ocuoanti. au trebuit 
facă față asaltului 
dezlănțuit de 120 000 
de soldați fasciști cu 
participarea aviației și 
a tancurilor naziste.

Superproducție rea
lizată cu o mare des
fășurare de mijloace, 
filmul insistă asupra 
detaliilor acestei lup
te inegale. Cîteva sec
vențe aduc pe ecran 
figurile de tristă a- 
mintire ale generalilor 
hitleriști, cinismul si

> ofensivă 
menită să 

orice

a- 
pe 
în 
de 
de 
să

Excelenței Sale 
Domnului HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii TunisieneCu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte pe viată al Republicii Tunisiene, vă adresez cele mai sincere felicitări, urări de multă sănătate și succes deplin în nobila activitate pe care o desfășurați pentru progresul și prosperitatea poporului tunisian prieten.Aștept cu deosebită plăcere întîlnirea și convorbirile pe care le vom purta, in spiritul tradiționalei prietenii dintre popoarele român și tunisian.îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea dintre statele și popoarele noastre se vor dezvolta și în viitor, spre binele lor, în interesul progresului, păcii și înțelegerii internaționale.

PKOGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului a 

Emisiunile zilei.
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii : 

„Frumoasa din pădurea a- 
dormitâ".

10,00 Viata satului.
11.15 - ' ' -----Ce știm și ce nu știm des

pre...
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Album duminical. 
Fotbal : Politehnica Timi
șoara — Universitatea Craio
va. Transmisiune de la Ti
mișoara. Comentează Cris
tian Țopescu. In pauză : De
sene animate ; Autograf mu
zical.

16.45 Arhitectura popplară tradi
țională. Documentar artistic, 
producție a Studioului de 
film TV. Scenariul : Doina 
Popescu. Regia : Nicolae Ca- 
bel.
Steaua fără nume — emisiu- 
ne-concurs pentru tineri in
terpreți de muzică ușoară. 
Film serial: „Norii negri". 
Producție a studiourilor de 
televiziune poloneze. Episo
dul II.
Omul de lîngă tine : Octavian 
Lăzărescu și tovarășii lui. 
1001 de seri: Frâck și pisicile. 
Telejurnal • Comentariul 
săptămînii.

20,00 Film artistic: ^Creierul". Co
producție franco-italiană. 
Premieră TV. în distribuție: 
Jean Paul Belmondo. Bour- 
vil, David Niven, Eli Wal
lach. Silvia Monti. Henri 
Gen6s, Tommy Duggan. Re
gia : Gerard Oury.

21,40 Șlagăre... șlagăre cu or* 
chestra Radioteleviziunii.

22.10 Telejurnal a Sport.
PROGRAMUL II

10,00-11,45 Matineu simfonic. Con
certul Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor: 
Mihai Brediceanu. Solistă : 
Yoko Sato fJaponia). In pro
gram : Beethoven — Uvertu
ra „Leonora â“ ; Marțian Ne
grea — Rapsodia I ; Eduard 
Lalo — Simfonia, spaniolă ; 
Saint Saens Simfonia a 
IlI-a, cu orgă. în pauză: Via
ța muzicală In actualitate.

20,00 Vino iară, primăvară — me- 
. iodii populare.

20.15 Vitrina literară.
20.45 Reportaj T.
21.15 Riscul e mesebia 
21,40 Un balet celebru

regizor. ,,Giselle" 
Adam în viziunea cinemato
grafică a lui Petr Weigl. în 
rolurile, principale : Jarmi- 
la Mansingerova și Miroslav 
Kura.

LUNI, 24 MARTIE 
PROGRAMUL I
Telex. 
Avanpremiera săptămînii. 
Tribuna artistului amator. 
Emisiune în limba maghiară.

i Tribuna TV. 
1001 de seri: Frack și pisicile.

1 Telejurnal. 
Reflector. 
S-au întîlnit în... Studioul 
CBS : Julie Andrews și Hary 
Belafonte.
Roman foileton: „Jane Eyre". 
Episodul IV. Regia : Joan 
Craft.
Revista literar-artisticâ TV. 
„Carte frumoasă, cinste cui 
te-a scris".
24 de ore.
PROGRAMUL II

1 Telex. 
Mari muzicieni In studiou- 

«rae.îSiqȘisțiîg,.„ . X fslSBO,
18,05. Film serial :..Aventurl In Mâ- 

Episodul
19,oi) tlucure’șiilli azi.
19.15 Muzică ușoâră. 
19,30 Telejurnal.
20,00 Cadran economic mondial.
20.10 Pagini de umor : Ce vrăji a 

mat făcut nevasta mea.
Muzee șl expoziții. 
Famliiâ.
Telex.
O traistă cu povești șl de
sene animate.
Preferințele dv. muzicale 
sînt și preferințele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste RomâniaDupă cum se aprecia chiar în'ra
portul prezentat sesiunii consiliului 
popular care analiza această proble
mă — „multe din acțiunile care se 
fac au încă un caracter formal și 
sînt ineficiente,. neconvingătoare". 
Or, tocmai sub acest aspect — al 
Conținutului, al eficienței în raport 
cu cerințele — și nu neapărat al nu
mărului, interesează în ultimă in
stanță acțiunile de popularizare a 
legislației — în ansamblu și fiecare 
din ele îh parte.

Cum s-ar putea înlătura neajun
surile ? La aceeași sesiune a consi
liului popular județean, deputatul 
Gh. Moca, secretar ăl . comitetului . 
județean de partid, propunea : „Co
mitetele executive ale consiliilor 
populare, comitetele oamenilor mun
cii ar trebui să-și întocmească pla
nuri de măsuri proprii cu sarcini 
concrete pentru prevenirea diferite
lor manifestări antisociale, pentru 
educarea maselor. Lunar să rapor
tăm la comitetul executiv județean 
măsurile luate și eficiența lor". Deci, 

• în primul rînd, ar fi nevoie ca în 
fiecare municipiu, oraș, comună și 
deopotrivă la nivelul județului, or
ganele locale ale administrației — 
împreună cu organele locale ale 
F.U.S.. am completa noi — să elabo
reze programe ferme, cu tematici 
unitare, care să permită conjugarea 
tuturor eforturilor menite să elimine 
orice paralelism- tematic, repetările 
etc. Iar respectarea și îndeplinirea 
âcestui program ar trebui perma
nent controlate. Astfel, s-ar putea 
folosi mai bine forțele existente, im
plicit ar crește 
de popularizare 
ță, s-ar ajunge 
lității acestora.
trebui întocmite pornindu-se — așa 
cum s-a făcut și pînă. acum — de ia 
datele statistice sintetice ale orga
nelor de miliție, procuratură și ju
risdicție. Dar, deopotrivă, ele ar tre
bui să aibă în vedere nevoile reale 
de cunoaștere ale cetățenilor, care 
nu pot fi aflate decît consuitîndu-i 
direct. Și ar trebui, desigur, extinsă 
și promovată experiența bună a sin
dicatelor, care și-au bazat acțiunile 
de popularizare pe forme simnle de 
lucru. Pentru că nu 
acțiunii 
cipanti 
contră, 
care se 
cetățeni, într-un colectiv restrîns, la 
nivelul secției de producție, al cla
sei, al grupei de studenți ș.a.m.d.

De asemenea, ar trebui din plin 
folosite — în afara dialogurilor, dez- 

, baterilor, expunerilor — și celelalte 
mijloace utilizate cu succes în ăcti- 

. vitatea de propagandăk proiecțiile 
x .de 'filme -.pe. tcme juridice (Ia clu- 
tepuri, "Case de " cultură etc.), asigura-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

17,10

18,05

19,20
19,30

A PAKISTANULUI

educație juridică, tot educație cetă
țenească.

Dacă tragem linie și adunăm, bi
lanțul activității de popularizare a 
legislației în județul Galați ar putea 
fi apreciat, în linii generale, pozitiv, 
dar această apreciere are în vedere 
mai mult numărul acțiunilor si nu 
în aceeași măsură și conținutul lor. 
In această ordine de idei șe impun 
atenției, că aspecte'criticabile, pe de 
o parte lipsa de consecvență în tra
tarea unor teme de larg interes și 
de o stringentă actualitate, iar pe de 
alta, absența sau abordarea doar 
episodică a unor teme care — dată 
fiind importanța lor — ar trebui să 
constituie obiectul 
activități educative.

Mulți din cei cu 
vorbă subliniau, de 
mele și sarcinile ce 
carea legii apărării secretului de stat 
au fost popularizate doar într-un nu
măr de expuneri făcute cu mai mult 
timp in urmă ; or. această problema
tică ar trebui să constituie o preocu
pare permanentă — atît de combatere 
a cazurilor de neglijență care se mai 
manifestă în păstrarea și mînuirea 
actelor și documentelor cu caracter 
secret, cît si a pălăvrăgelii, obicei 
nociv pe care, din păcate, îl mai au 
unii factori cu funcții de răspundere 
din întreprinderi și instituții. Iată — 
ca să ne oprim, doar asupra acestui 
exemplu, deși pot fi date și altele — 
în ce constă necesitatea de a se 
populariza stăruitor, temeinic preve
derile' acestei legi. Nu trebuie uitat 
însă că educația juridică în general ‘ 
și, ; cuxdebfeebire, formarea "spirituluixx 
de responsabilitate cetățenească față-- d ....
de apărarea.-,secretului .deast>at-,',aiUyS.e><l<<rj>fea fondului de carte juridică și de 
pot realiza eficient doar prin con- • ‘ .........
ferințe cu caracter expozitiv ci, în 
primul rînd, prin discuții directe pe 
cazuri concrete, la locul de muncă. 
Se înțelege că aceasta nu poate fi 
doar o sarcină a juriștilor, ci ea re
vine, în nu mai mică măsură, cadre
lor de conducere din întreprinderi și 
instituții, sindicatelor și, bineînțeles, 
organizațiilor de partid, care trebuie 
să vegheze permanent asupra modu- 
lui cum sînt tratate problemele 
popularizării legislației.

unei permanente

care am stat de 
pildă, că proble- 
rezultă din apli-

TJESKA"
isteria lor criminală. 
Dar ceea ce-si propu
ne să evoce. în primul 
rind, regizorul Stipe 
Delii este forța mora
lă a partizanilor iugo
slavi. încrederea lor de 
neclintit în victorie, 
faptul că, animați de 
un ideal înalt, ei gă
sesc- puterea si resur
sele de a triumfa în 
pofida covîrșitoarei su-

cinematografic
periorități tehnice si 
numerice a inamicului.

Această idee direc- 
toâre este reliefată 
într-o serie de episoa
de care schițează con
vingătoare și, emoțio
nante portrete de eroi 
ai rezistentei popu
lare. 'Dominantă de-a 
lungul întregii evocări 
este figura comandan
tului suprem al Arma
tei populare de elibe
rare națională, Iosip 
Broz Tito (întruchipat 
cu sobrietate de acto
rul Richard Burton). 
Filmul sugerează ca
litățile militare și u- 
mane ale conducăto
rului revoluționar, le
gătura profundă dintre 
comandantul suprem si 
masele de partizani, 
sudată în focul luptei 
de eliberare.

Munții, natura asoră 
dobîndesc, pe ecran, 
funcție dramatică. Este 
cadrul spectaculos al

unor confruntări crîn- 
cene, 
cele 
zanii. 
va 
izbutesc 
planului întocmit 
Tito .............
cercuire și să se re
grupeze pe valea rîu- 
lui Sutjeska ; ofensiva 
hitleristă este înfrintă.

Sînt fapte pe care 
filmul le reconstituie 
în imagini revelatoare. 
Și deși există — în ce 
privește regia, realiza
rea artistică — unele 
secvențe în care dra
matismul evocării sca
de. totuși, ceea ce pre
valează este caracterul 
impresionant '‘ăl reme
morării. în ansamblul 
ei. Interpretat de ac
tori 
turi de Richard Bur
ton, menționăm crea
țiile unor interpreți ca 
Milena Dravif. Irene 
Papas, Ljuba TadiC 
s.a.). filmul ..Sutjes
ka" se impune ca un 
omagiu adus eroismu
lui, dăruirii partizani
lor iugoslavi în anii 
celui de-al doilea răz
boi mondial, contribu
ției de preț aduse la 
cauza marii victorii a 
popoarelor asupra fas
cismului. Este un film 
monumental, ale cărui 
virtuți au fost certifi
cate si de Premiul spe- 

'^cial al juriului obținut 
la Festivalul cinemato
grafic internațional de 
la Moscova. în 1973.

In , 
parti- 
cîte- 

răniți, 
baza 

de 
să iasă din în-

sîngeroase. 
din urmă, 

inclusiv 
mii de 

pe

cunoscuti (ală-

numărul acțiunilor 
și, în ultimă instan- 
la îmbunătățirea ca- ■ 
Aceste planuri ar

de amploarea 
și numărul mare de parti- 
depinde eficienta, ci. din 

de dialogul deschis, direct, 
stabilește între specialiști și

legislații în toate bibliotecile din ju
deț. etc.

Desigur, acestea sînt doar sugestii. . 
Se înțelege că organele și organiza
țiile care au obligația legală de a 
populariza actele normative vor pu
tea găsi ele însele cele mai eficiente 
metode. Vor putea, și trebuie să le 
găsească. Dar, mai ales, să 4e dea 
viață.

Florin CIOBĂNESCU

21,35

22,10

17,30
17,33

20,35
20,55
21,25
21,30

21,45

mea.
Sl un mare 
de Adolphe

Realizări ale meșteșugarilor

BAIA MARE (corespondentul 
„Scînteiî", Gh. Susaj, Punîn- 
du-și în valoare experiența și 
hărnicia c'e-i caracterizează, pre
cum și zestrea materială de care 
dispun, meșteșugarii maramu
reșeni și-au îndeplinit cu cin
ste angajamentul asumat în în
trecerea socialistă, îndeplinin- 
du-și sarcinile de plan pe în- 

• tregul cincinal atît la prestațiile 
de servicii, cît și la. producția 
globală și marfă. Aceasta este 
încă o dovadă a priceperii cu 
care cooperația meșteșugăreas
că din județ a știut,. în cursul 
acestui cincinal, să-și lărgească 
și să-și diversifice activitățile 

• în consens cu cerințele popu
lației, făcînd continue eforturi 
spre a ține pasul cu dezvoltarea 
economico-socială ă județului și 
cu preferințele beneficiarilor 
interni și externi. Prin succesul 
obținut acum, s-au ..creat con
diții ca pînă la finele cincina
lului cooperativele meșteșugă
rești din județ să realizeze o

maramureșeni
producție suplimentară de cir
ca 500 milioane Iei. La atinge
rea acestui nou obiectiv va con
tribui in mod substanțial și lăr
girea rețelei de servicii și a 
secțiilor de producție ce vor 
funcționa în spații construite în 
acest scop, în cartierele noi ale 
așezărilor urbane. Iată citeva 
dintre ele : un complex cu trei 
niveluri la Tg. Lăpuș ; altele 
două în cartierul Cuza Vodă din 
Sighetu-Marmației și, respectiv, 
in cartierul Decebal, din Baia 
Mare : extinderea spațiilor la 
hala de confecții a cooperativei 
„Unirea" și deschiderea unui a- 
telier de prelucrare a metalului 
la cooperativa „Gutinul" (care 
va concentra toate activitățile 
de acest gen din centrul de ju
deț).

Meșteșugarii
sînt hotăriți ca și anul 
Să se înscrie printre fruntași in 
ampla întrecere socialistă în 
care s-a angajat întreaga țară.

maramureșeni
acesta

,,PRIMĂVARA 
STUDENȚEASCĂ"

Cu spectacolul de operă de vineri 
seara „Orfeu și Euridice", realizat 
de studenții conservatorului „Geor
ge Dima" și elevii liceului de co
regrafie, a fost inaugurată la Cluj 
cea de a 10-a ediție a festivalului 
„Primăvara 
măi bine 
concura la 
dehților, in 
institutelor ,

■ formații studențești de teatru, bri
găzi artistice de agitație, or-

■ chestre de muzică ușoară, co
ruri, formații folclorice, orches
tre de cameră. Au fost invi
tate să participe la festival șl gru
purile artistice ale studenților stră-

studențească". Timp de 
de o săptămînă vor 
casa de cultură a stu- 
sălile de spectacole ale 
și facultăților, circa 60

ini ce învață la Cluj. Vor avea loc, 
cu acest prilej, recitaluri de poezie, 
muzică, proiecții de filme și dia
pozitive, vernisaje ale unot expozi
ții de artă plastică studențească. 
(Al. Mureșan).

SLATINA -
RITM CONTEMPORAN
Deși are numai citeva luni de Ia 

înființare, școala populară de artă 
din Slatina are o bogată activitate . 
în mai toate secțiile : muzică, pic
tură, coregrafie, artă populară etc. 
Una dintre recentele realizări ale 
școlii populare slătinene este expo
ziția de pictură intitulată sugestiv : 
„Slatina — ritm contemporan" des
chisă în sala „Artis" din localitate. 
Sînt 'expuse lucrări ale pictorilor 
slătineni avind ca temă dezvoltarea

Excelenței Sale
Domnului FAZAE ELAHI CHAUDHRY

Președintele Republicii Islamice PakistanCu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a proclamării Republicii Islamice Pakistan, am deosebita plăcere să transmit, în numele guvernului, poporului român și al meu personal, cele mai sincere felicitări și calde urări de sănătate șl fericire Excelenței Voastre, de progres și prosperitate poporului pakistanez prieten.Poporul român salută cu multă satisfacție progresele obținute de harnicul și talentatul popor pakistanez în anii independenței și îi urează din toată inima noi și însemnate succese. îmi exprim convingerea că, în spiritul înțelegerilor dintre cele două țări, relațiile de prietenie și conlucrare dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan se vor dezvolta și întări continuu, spre binele popoarelor noastre, în interesul păcii, securității și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste RomâniaRepublicii

Excelenței Sale
Domnului ZULFIKAR ALI

Prim-ministru al Republicii Islamice

A

BHUTTO
PakistanCea de-a XlX-a aniversare a proclamării Republicii Islamice Pakistan îfni oferă plăcutul prilej de a adresa Excelenței Voastre, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, calde felicitări, urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate poporului pakistanez. Sînt pe deplin convins că relațiile de prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan se vor dezvolta continuu, spre binele popoareloh noastre.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

i'Oi;
1- ■

Primele impresii de călător in 
Pakistan sînt dominate de imagi
nile tulburătoare pe care le oferă 
orașul Karaci, „Orașul dunelor", 
(potrivit sensului primar al nume
lui său), Karaci este el însuși un 
simbol al bătăliei omului cu nisipu
rile deșertului. O bătălie din care 
locuitorii de pe aceste locuri aride 
au ieșit învingători ; situat la con
fluența principalelor căi maritime 
șț aeriene ale lumii, orașul a deve
nit în șcurt..timp cel mai. important 

, cenjrU 'comercial al tării, cU mul- 
.. tipie activități economice.

La forfota continuă a Vaselor în
cărcate cu mărfuri se adaugă frea
mătul unităților industriale ; in lo
cul micilor ateliere de altădată au 
apărut numeroase mari întreprin- 

., constructoare 
petrochimice, 
amplu efort în 
grelei moșteniri 
pakistanez a ob-

deri — siderurgice, 
de mașini, textile,

Angajât într-un 
vederea depășirii 
coloniale, poporul 
ținut in ultimele decenii importan
te realizări, vizibile pretutindeni.

Un vast plan de măsuri pe linia 
dezvoltării economice a fost pus în 
aplicare în ultimii ani, după ve
nirea la clrma țării a guvernului 
condus de Zulfikar Aii Bhutto. Ca 
o primă măsură, a fost realizată 
trecerea sub controlul statului și 
anoi naționalizarea a peste 30 
de mari întreprinderi din ra
muri de bază ale econorrtiel. De 
asemenea. în martie 1972 a fost 
promulgată legea pentru reforma 
agrară — act de o deosebită însem
nătate Intr-o țară In Care peste 85

la sută din populație trăiește în 
mediul rural. Pe aceeași linie, în 
cursul, anului trecut guvernul pa
kistanez a naționalizat toate băn
cile particulare. Reformele econo
mice au fost însoțite de măsuri în 
direcția creșterii nivelului de trai 
al populației, de importante măsuri 
In domeniul invățămintului și cul
turii.

în România sînt cunoscute si ur
mărite cu sentimente de caldă sim
patie eforturile depuse de poporul 

■ pakistanez"' ..pentț-ți , dezvoltarea și 
propășirea patriei sale. Așa cum se 
știe, relațiile, de prietenie si cola
borare dintre România si Pakistan 
au cunoscut de-a lungul anilor un 
cuhs continuu ascendent. O Contri
buție de remarcabilă însemnătate la 
întărirea si amplificarea acestor re
lații a marcat vizita efectuată in 
urmă cu doi ani in Pakistan de to
varășul Nicolae Ceaușescu, docu
mentele semnate cu acest prilej — 
declarația solemnă, acordurile eco
nomice — evidențiind dorința co
mună de a dezvolta conlucrarea 
reciproc avantajoasă. Constituie un 
motiv de satisfacție faptul că în 
răstimpul care a trecut s-au între
prins pași importanți spre materia
lizarea hotăririlor adoptate, dezvol-,. 
tarea continuă a relațiilor priete
nești de colaborare româno-pakis- 
taneze corespunzînd pe deplin in
tereselor ambelor popoare, cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Dumitru ȚINU

DE LA
Administrația Asigurărilor de 

Stat invită cetățenii care au în
cheiate asigurări de avarii (cas
co) pentru autoturisme să se 
prezinte la unitățile ADAS, îna
inte de expirarea asigurării, 
pentru a face reînnoirea și pen
tru a Ii se stabili reducerile de 
prime de care beneficiază în 
astfel de cazuri.

Reamintim modul 
a acestor reduceri, 
rile încheiate pe o 
I an, in anii pentru 
reinhoirea, primele 
reduc cu 15 la sută, respectiv

de'acordare 
La asigură- 
perioadă de 
care se face 
de plată se

ADAS
25 Ja sută sau 35 la sută, cores
punzător, după caz, unui an, doi 
sau trei ani de asigurare ante
riori reînnoirii pentru care nu 
s-au plătit ori nu se datorează 
despăgubiri in baza acestei asi
gurări de avarii (caSco); La asi
gurările care se încheie sau se 
reînnoiesc direct la unitățile 
ADAS, indiferent de perioada 
asigurării (1 an sau 6 luni) și de 
modul de plată a primelor (se 
pot plăti și în 3’ pînă la 10 rate 
anuale) se acordă o reducere de 
10 la Șută a primelor de asigu
rare.

D. COSTIN

x x;
Mm
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Foto : E. Dichiscanu

STAGIUNE PERMANENTĂ

OMAGIU LUI EMINESCU

formații de dansuri populare, co
ruri, recitări, scenete, brigăzi artis
tice etc. (I. Manea).

'!■ ..... ...

Timișoara — armonii urbanistice

orașului reședință a județului Olt. 
(Emilian Rouă).

VALENȚELE EDUCATIVE 
ALE FOLCLORULUI

Sub apest generic, la Vaslui au a- 
vut loc'manifestări care se înscriu 
in acțiunile inițiate de Comitetul 
județean pentru cultură și educa
ție socialistă pe linia studierii.și va
lorificării Creațiilor artistice, a o- 
biceiurilor și tradițiilor populare de 
pe aceste meleaguri românești. în 
acest cadru s-a desfășurat simpo-

zionul „Cîntecul și dansul popular 
moldovenesc în contextul folclorului 
național" cu participarea unor spe
cialiști din București, Iași, Vaslui și 
din alte orașe ale țării. Cu același 
prilej, la casa de cultură din Vaslui 
a avut loc vernisajul unei expoziții 
de artă populară cu piese reprezen
tative din zona etnografică a podi
șului moldav. Manifestările au fost 
încheiate cu spectacolul „Așa-i hora 
pe la noi" susținut de ansamblul 
județean de cîntece și jocuri popu
lare „Trandafir de Ia ’ Moldova". 
(Crăciun Lăluci).

La Piatră Neamț au început în
trecerile din cadrul celei de a 4-a 
ediții a stagiunii permanente a ar
tiștilor amatori căre se desfășoară 
sub genericul „Petrodava ”75". Ma
nifestarea își propune Să contribuie 
la stimularea și promovarea miș
cării artistice de amatori de pe 
platforma chimică Săvincști, de la 
Combinatul de îngrășăminte azo- 
toase Roznov, de la întreprinderile 
„Comuna din Paris", „Reconstruc
ția", „8 Martie" și din alte unități 
economice ale municipiului, Piatra 
Neamț, în această stagiune, pe sce
na casei de cultură a sindicatelor 
din localitate vor evolua peste 2 000 
de artiști amatori în cadrul unor

în sala festivă a Consiliului ju
dețean Covasna al sindicatelor a a- 
vut loc o manifestare omagială de
dicată aniversării a 125 de ani de 
la nașterea marelui poet român 
Mihail Emineșcu — organizată de 
casa corpului didactic din orașul Sf. 
Gheorghe. Au fost prezentate refe
rate și comunicări științifice, după 
care actori ai Teatrului maghiar de 
stat din oraș și elevi ai liceelor de 
cultură generală au recitat versuri 
din creația Luceafărului poeziei 
românești. (Tomori Geza).
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FRONTULUI UNIT NAȚIONAL AL CAMBODGIEI

Alteței Sale Regale prințul NORODOM SI ANUK
$eful Regatului Cambodgia, 

Președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei
(Urmare din pag. I)

ÎNTREBARE : Ca președinte 
al tării care a găzduit Confe
rința mondială a populației, 
v-aih ruga să ne precizați punc
tul dumneavoastră de vedere 
privind aceste probleme vitale 
— populație Și alimentație — 
perspectivele lor. precum și mă
surile care trebuie Să fie luate 
in cadrul cooperării internațio
nale pentru soluționarea lor co
respunzătoare.

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
a avut plăcerea să găzduiască această 
mare reuniune internațională care a 
dezbătut problemele populației, iar 
legat de aceasta și alte probleme de 
importantă vitală pentru dezvoltarea 
omenirii. în cadrul conferinței mon
diale s-a ajuns la 6 serie de puncte 
de vedere comune cu privire la 
perspectivele soluționării corespun
zătoare a problemelor populației.

Desigur, problema populației tre
buie privită in raport cu condițiile 
istorice, geografice din diferite con
tinente și chiar din diferite state. în 
abordarea acestei probleme trebuie 
pornit însă de la considerentul fun
damental că omul, deci populația, 
constituie factorul esențial pentru ci
vilizație și pentru întreaga dezvol
tare viitoare a societății. Consider că 
s-a exagerat mult problema așa-zisei 
creșteri prea rapide â' populației. 
Așa cum am menționat de fapt și in 
mvîntul meu la conferință, proble- 
nele grave cu care este confruntată 
o parte însemnată a populației glo
bului sint' determinate de inegalita
tea economico-socială, de politica 
imperialistă, colonialistă, neocolonia- 
listă, de asuprire a altor popoare. 
Deci, in soluționarea acestor pro
bleme trebuie pornit de la lichidarea 
inegalității, a politicii de dominație 
și asuprire. Este necesară o politică 
fermă de lichidare a subdezvoltării, 
de ridicare a nivelului do cultură a 
populației de pe toate continentele, 

în acest cadru se va putea solu
ționa și problemă alimentației, în 

i sensul punerii in valoare a resurse
lor naturale, creșterii producției agri
cole și alimentare, pentru care există 
posibilități deosebit de mari pe pla
neta noastră. Considerăm că sint ne
cesare acțiuni hotărite din partea 
tuturor popoarelor în vederea elabo
rării unui program in această pri
vință, care să se bucure de un sprijin 
mult mai puternic din partea țărilor 
dezvoltate. Ar fi necesare măsuri de 
alocare a unei părți mai mari din 
cheltuielile actuale pentru înarmare 
în sprijinul programelor de dezvol
tare și de creștere ă producției agri
cole și alimentare.

Este necesar să se înțeleagă că li
chidarea subdezvoltării și solutiona

rea problemei alimentației constituie 
factori determinant! pentru realiza
rea unei, lumi a colaborării și a pă
cii. Cinci mă refer la. necesitatea ca 
țările dezvoltate să acorde lin ajutor 
mai substantial, nu văd această ca 
un act de milă sau gest de caritate. 
Privesc aceasta ca o obligație a 
acestor țări, ținînd seamă că însăși 
dezvoltarea lor este rezultatul și al 
contribuției popoarelor rămase în 
Urmă.

Am să dau un exemplu. în perioada 
dominației străine în România, au 
fost luate poporului român — sub 
diferite forme — valori de aproape 
14 mii tone aur. Cred că in această 
situație se găsesc multe popoare care 
s-au aflat sub dominația imperialistă 
și colonialistă. Deci, este vorba de a 
li se restitui o mică parte din ceea 
ce li s-a luat în decursul zecilor $i 
sutelor de ani. în al doilea rînd, în
săși dezvoltarea viitoare a țărilor 
avansate astăzi economic este strîns 
legată de lichidarea subdezvoltării în 
lume.

După părerea meă, acestea sint 
cîteva «din problemele esențiale ale 
populației și alimentației.

ÎNTREBARE : Cum s-ar putea 
realiza, după ■■ opinia dumnea
voastră, echilibrul necesar intre 
cererea și oferta internațională 
in domeniul petrolului f

RĂSPUNS : Cred că actuala criză 
a petrolului și a energiei nu este de
terminată de o diminuare a resur
selor energetice șl îndeosebi a celor 
petroliere.

Trebuie spus Că în anumite țări a 
avut loc o creștere exagerată a con
sumului și, în general, s-a dus o po
litică de risipă, de gospodărire ne
rațională a petrolului și a altor surse 
de energie. Deci, după părerea mea, 
este necesar, în primul rînd. să se 
pună mai multă ordine, atît în fie
care țară, cit și pe plan internațional, 
in ce privește folosirea rațională a 
surselor de energie și de petrol în
deosebi. Este necesară o colaborare 
măi strinsă între diferite state și, în 
general, dintre toate statele lumii, 
pentru punerea in valoare a noi surse 
de energie : in același timp, este ne
cesară stabilirea unor preturi juste, 
raționale ale energiei, petrolului, ma
teriilor prime și, in raport de ele, 
ale produselor industriale si alimen
tare.

Vrem sau nu vrem, trebuie să re
cunoaștem că dezvoltarea omenirii 
nu mal poate fi lăsată Ia voia întîm- 
plării. Trebuie să se acționeze în mod 
conștient pentru a asigura un echi
libru mai stabil în dezvoltarea eco
nomiei, in raportul dintre preturi pe 
plan internațional. Este clar că aceste 
prețuri trebuie să excludă inegalita
tea de pină acum și să creeze condi-

ții câ țările deținătoare de materii 
prime — care de regulă sint cele ră
mase in urmă — Să se poată dezvolta 
rapid [ totodată, trebdie să se asigure 
și condiții optime pentru dezvoltarea 
activității industriale' si dezvoltarea 
în general a economiei pe plan in
ternational.

ÎNTREBARE : In încheiere, 
am dori să cunoaștem punctul 
dumneavoastră de vedere pri
vind vizita pe care o veți între
prinde in Japonia, cit si în le
gătură cu viitorul relațiilor po
litice, economice și culturale 
dintre cele două' țări, in ciuda 
marilor distante geografice din
tre ele.

RĂSPUNS : Aștept cu multă plă
cere vizita in Japonia si sper că in- 
tîlnlrile și convorbirile pe care le vbi 
avea cu conducătorii statului dum
neavoastră, cu diferiți oameni poli
tici și oameni de afaceri vor crea 
posibilități de extindere mai puter
nică a relațiilor dintre țările noastre.

Doresc să menționez că, în ultimii 
ani, relațiile dintre România și Ja
ponia au cunoscut o dezvoltare pu
ternică. Dacă m-aș referi la schim
burile Comerciale, „ele au crescut, in 
ultimii patru ani, de aproape cinci 
ori. Este tot atit de adevărat că sol
dul este în defavoarea României și, 
deci, se impune să găsim posibilități 
pentru a vinde mai mult în Japo
nia. Actualmente sînt îh curs o se
rie de discuții cu companiile japoneze 
în vederea realizării unei cooperări 
mai largi in producție, în diferite do
menii de activitate. Sper ca unele 
din aceste cooperări să fie concre
tizate pînă său în timpul vizitei, iat 
altele in următoarele luni.

Cu toață distantă mare dintre ță
rile noastre, consider Că' există incă 
mari posibilități de extindere a rela
țiilor economice — si dorim să punem 
iarg in valoare aceste posibilități in 
viitor. Este de înțeles că, o dată cu 
dezvoltarea relațiilor economice, se 
vor intensifica și mai mult relațiile 
tehnico-științifice, culturale, precum 
iți în alte domenii,

în ce privește relațiile politice, 
consider că popoarele român si ja
ponez, guvernele țărilor noastre vor 
colabora și in viitor activ pentru so
luționarea marilor probleme interna
ționale, pentru o politică de pace și 
colaborare. Fără îndoială, asupra 
acestor probleme vom avea convor
biri cu guvernul dumneavoastră, cu 
primul ministru și sper să ajungem 
și în această privință la concluzii 
'bune.

Aș dori să anticipez vizită mea și 
Să transmit, prin intermediul ziaru
lui dumneavoastră, cititorilor si în
tregului popor japonez urări de 
bunăstare, de prosperitate.

Cu ocazia celei de-a 5-a aniversări a creării Frontului Unit Național și a Forțelor Armate Populare de Eliberare Națională ale Cambodgiei, in numele poporului român, al Frontului Unității Socialiste și al meu personaj vă adresez dumneavoastră, Frontului Unit Național al Cambodgiei și bravului popor cambodgian cele mai sincere felicitări și un cald sălut de solidaritate frățească.Strălucitele victorii obținute în cei cinci ani pe plan militar, politic Și diplomatic de către eroicul popor cambodgian și Forțele Armate Populare de Eliberare Națională sub conducerea F.U.N.C., avînd în frunte pe Excelența Voastră, demonstrează cu elocvență că nu există forță în lume care să poată îngenunchea și infringe un popor, atunci cînd acesta este hotărît să-și apere cu orice preț libertatea, dreptul de a fi stăpîn pe destinele sale. Poporul român, care militează cu fermitate pentru respectarea dreptului fiecărei națiuni, fiecărei țări de a-și hotărî singură soarta, fără nici un amestec din afară, se bucură sincer de victoriile mărețe ale poporului cambodgian, urmărește cu caldă simpatie lupta sa plină de abnegație.Folosesc acest prilej pentru a reafirma sentimentele de solidaritate și sprijinul poporului român față de lupta dreaptă a eroicului popor cambodgian prieten și exprim încrederea fermă că victoria finală va aparține glorioaselor forțe patriotice cambodgiene, că poporul cambodgian greu încercat va redeveni stăpîn în propria țară, va dobîndi posibilitatea de a-și îndrepta eforturile spre dezvoltarea economico-socială de sine stătătoare, spre ridicarea bunăstării sale materiale și spirituale, edificarea unei patrii libere, independente, neutre și prospere. Considerăm că victoria poporului cambodgian se va răsfrînge pozitiv asupra situației din întreaga Indochină, va contribui la îmbunătățirea climatului internațional, la consolidarea păcii în lume.Fie ca relațiile de prietenie și solidaritate militantă dintre popoarele român și cambodgian să se întărească și să se dezvolte continuu în lupta împotriva imperialismului, pentru progres și pace în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România,

Președintele 
Frontului Unității Socialiste

• din Republica Socialistă România

Eroica luptă a poporului khmer 
se apropie de victoria finală

Mesaje de felicitare adresate 
președintelui 

Republicii Socialiste România, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAflînd știrea realegerii dumneavoastră în suprema funcție din Republica Socialistă România, doresc să vă transmit, în numele meu și al poporului italian, expresia Celor mai vii felicitări, împreună cu cele mai călduroase și sincere urări de succes în reînnoita înaltă misiune a Excelenței Voastre.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu prilejul realegerii dumneavoastră în magistratura supremă a României, îmi este plăcut să vă adresez, în numele poporului nostru din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, ai milltanților și conducerii partidului nostru, felicitări călduroase și frățești, sincere urări de succese continue în realizarea sarcinii dumneavoastră patriotice și însuflețitoare în slujba progresului și fericirii poporului prieten din România.Reafirmind dorința noastră1 de a întări și de a strînge relațiile indisolubile de prietenie și solidaritate care unesc cele două popoare și partide ale noastre, Vă rugăm să credeți în înalta noastră stimă personală și în considerațiunea noastră militantă.

ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al P.A.I.G.C.

În ziua de 22 martie 1975 a ayv.t 
loc ședința Consiliului de . Miniștri'.

Întrunit în prima sa ședință de 
lucru. Consiliul de Miniștri ales re
cent de Marea Adunare Națio
nală a adresat tovarășului Nicolae 
Ceausescu, conducătorul iubit al 
partidului și poporului, inițiatorul și 
făuritorul politicii de progres si bu
năstare a națiunii române, care a ri
dicat prestigiul patriei noastre in 
rindul popoarelor lumii, un vibrant 
omagiu, respectuoase și calde felici
tări pentru realegerea in funcția su
premă de președinte al Republicii 
Socialiste România. (Textul telegra
mei se publică in pagina I).

în înfăptuirea hotăririlor Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 19 martie a.c.. Consiliul 
de Miniștri a examinat si stabilit 
măsuri pentru îndeplinirea integrală 
a prevederilor planului, încadrarea 
riguroasă a tuturor unităților în 
normele de consum, folosirea in
tensivă a instalațiilor și utilajelor, 
dinamizarea introducerii progresului 
tehnic în întreaga economie și in
tensificarea acțiunii de autoutilate.

1. Guvernul a analizat modul cum 
se Realizează sarcinile în domeniul 
investițiilor si stadiul pregătirii lu
crărilor noi care urmează să înceapă 
în 1975 si 1976 și a hotărît măsurile 
ce trebuie luate de ministere, cen
trale. trusturi de construcții Si între
prinderi în vederea majorării avan
sului obținut în primele două luni. 
Consiliul de Miniștri a trasat sarcină 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele și Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini- 
Unelte si Electrotehnicii de a îmbu
nătăți activitatea în întreprinderile 
producătoare în vederea livrării pe 
șantiere a tuturor utilajelor, echipa
mentelor si instalațiilor, in contor-, 
mitate cu graficele și contractele în
cheiate. Trusturile de constructii- 
montai si unitățile beneficiare de 
investiții vor lua măsuri de concen
trare cu prioritate a eforturilor pen
tru intrarea in producție a capacită

ților planificate pe ftjnM'.'.' mgțlfe 
semestrul 1/1975. .7’1, '. X ?'

S-au stabilit, de asemenea, măsuri 
Centru creșterea capacității de pro
iectare, simplificarea și sporirea ope
rativității în avizarea si aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice 
pentru investițiile planificată a înce
pe în 1976 și în perioada 1976—1980.

2. Consiliul de Miniștri a examinat 
stadiul realizării sarcinilor în dome
niul comerțului exterior Si a stabilit 
ca Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale, 
ministerele producătoare, centralele 
industriale si întreprinderile de co
merț exterior să ia toate măsurile 
pentru îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a planului, respectarea în
tocmai a contractelor, asigurarea cu 
Prioritate a mijloacelor de transport, 
pregătirea si expedierea ritmică a 
mărfurilor la export.

3. în vederea realizării în bune 
condiții a lucrărilor agricole de pri
măvară, guvernul a stabilit măsuri 
pentru urgentarea lucrărilor, utili
zarea cu randament sporit a capa
cității de lucru a tractoarelor si ma
șinilor agricole, asigurarea semințe
lor. substanțelor chimice, carburan
ților si pieselor de schimb necesare.

4. Consiliul de Miniștri a examinat 
și aprobat eșalonarea pe lunî a sar
cinilor de plan pe trimestrul II al 
acestui an. stabilind măsuri concrete 
pentru intensificarea ritmului de 
montaj a utilajelor pe șantiere si res
pectarea termenelor planificate de 
punere în funcțiune a noilor obiec
tive. buna organizare a procesului de 
fabricație, realizarea ritmică a pro
ducției si folosirea intensivă a capa
cităților, îmbunătățirea Calității pro
duselor, asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale, încheierea contrac
telor. desfășurarea în bune condiții a 
activității de aprovizionare a popu
lației. îndeplinirea integrală a pla
nului național unic de dezvoltare 
economică si socială.

în continuare, guvernul a examinat 
!Si rezolvat probleme ale activității 
curente.

Cronica zilei
■> j r -t/dibii țșWtftn-

>'■ ICu ocazia 2țilei nationald?a"Repu- 
blicii Tslăhiice. Pakistan, f.toiniȘtruT ■ 
afacerilor externe al Republicii So- 
cialiste România. George Măcovescu, 
a adresat o telegramă de felicitare 
ministrului de Stat la apărare și ex
terne al Republicii Islamice Pakis
tan, Aziz Ahmed.

*•
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general 
de armată Ion Ioniță, a adresat o 
telegramă de felicitare vicepremieru- 
lui și ministru al apărării naționale 
al Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei, comandant șef 
al Forțelor Armate Populare de Eli
berare Națională a Cambodgiei, 
Khieu Samphan. cu prilejul celei 
de-a V-a aniversări a creării Fron
tului Unit Național al Cambodgiei și 
a Forțelor Armate Populare de Eli
berare Națională.

*
Ansamblul folcloric „Abrasevic" din 

R.S.F. Iugoslavia, care întreprinde 
un turneu în țara noastră, a prezen
tat sîmbătă, în sala Palatului cultu
ral din Arad, Un frumos spectacol de 
cintece și jocuri populare, culese din 
toate republicile și provinciile Iu
goslaviei.

(Agerpres)

Știrile sosite zilnic din Cărtibodgia, 
relatările transmise de oe cimptfrile 
de luotă conturează amploarea ofen
sivei victorioase a torțelor patriotice 
khmere, desfășurată în ultimele luni 
cu o deosebită vigoare împotriva 
puținelor enclave unde se mai men
țin trupele lonnoliste.

în ultimele zile, atenția opiniei pu
blice mondiale a fost reținută de ma
rile operațiuni declanșate de tortele 
patriotice in jurul capitalei si mai a- 
les pentru anihilarea aeroportului 
Pochentong. singura legătură a 
Pnom Penh-ului cu exteriorul. Tirul 
concentrat al unităților populare a- 
supra Pochentong-ului a reușit să 
provoace adesea chiar suspendarea 
traficului aerian american, prin care 
se transferă de la punctele de spri
jin din afara Cambodgiei muniții, 
combustibili și alimente pentru uni
tățile lonnoliste. astăzi fiind mai 
evident ca Oricînd Că supraviețuirea 
regimului uzurpator este integral le
gată de sprijinul extern.

în contrast cu deruta si accentua
rea proceselor de dezagregare in ta
băra uzurpatorilor, se consolidează 
tot < mai mult pozițiile Guyer--, 
nulul Regal de Uniune Națio
nală (G.R.U.N.C.), Frontului Unit 
National al Cambodgiei (F.U.N.C.) — 
organizație politică de largă uniune 
națională, constituită Ia 23 martie 
1970. împreună cu Forțele Armate 
Populare de Eliberare Națională. Pe 
întreg teritoriul eliberat se desfășoa
ră o muncă entuziastă de construcție 
economică si socială. Economia și fi
nanțele sint in plin proces de redre
sare : o mare mișcare de masă a luat 
naștere pentru sporirea și diversifi
carea producției agricole. învățămin- 
tul. știința, cultura, artele au dobîn- 
dit un caracter democratic. Guver
nul Regal de Uniune Națională 
controlează si administrează in pre- . 
zent 97 la sută din teritoriul Cam
bodgiei, suprafață pe care trăiesc 
peste 6 milioane de locuitori, autori
tatea sa pe arena internațională 
fiind ilustrată de faptul că guvernul 
legal este recunoscut de 62 state.

Evoluția implacabilă a evenimente
lor, rațiunea politică însăși subliniază ' 
necesitatea ca S.U.A, să înceteze ori
ce sprijin acordat regimului lonno-‘ 
list, să ia în considerație punctul 
de vedere al G.R.U.N.C., care, prin

glasul prințului Norodom Sianuk, a 
cerut : „S.U.A. să-i lase pe cambod- 
gieni să-și rezolve propriile lor pro
bleme". Restabilirea păcii in Cam
bodgia ar avea, fără îndoială, con
secințe salutare pentru micșorarea 
tensiunii si destinderea climatului 
politic în această zonă și pe plan in
ternational. pentru consolidarea secu
rității și colaborării mondiale.

în țara noastră, lupta neînfricată 
a poporului khmer a fost urmărită 
de la început cu caldă simpatie si 
solidaritate militantă. România socia-, 
listă s-a numărat printre primele sta
te care au recunoscut. încă din pri
mul moment. Guvernul Regal și 
Frontul Național Unit ca singurele 
reprezentante legitime ale poporului 
combodgian. Cauza dreaptă a Cam
bodgiei luptătoare s-a aflat' în cen
trul discuțiilor și întrevederilor pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
avut cu șeful statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk, președin
tele F.U.N.C. Sintetizind încă o dată 
poziția țării, noastre, președintele 
României sublinia recent : „Susținem 
neabătut lupta forțelor populare 
cambodgiene lîpentfu o Cambodgie Ii--; 
beră, independentă". Această poziție 
consecventă, sprijinul material și 
moral-politic ale partidului si tării 
noastre se bucură de prețuirea patrio- 
tilor cambodgieni. „Poporul cambod
gian — se arăta în mesajul adresat 
do Norodom Sianuk Congresului al 
XI-lea al P.C.R. — nu va uita nici
odată că în cele mai grele momente 
ale istoriei sale, președintele Nicolae 
Ceaușescu, Partidul Comunist Ro
mân, guvernul și poporuj Republicii 
Socialiste România au acordat și a- 
cordă în continuare un sprijin mi
litant puternic si eficace cauzei noas
tre juste". /

Cu deplină încredere in victoria 
totală a poporului khmer, sub con
ducerea Frontului Unit National și 
a Guvernului Regal de Uniune Na
țională, poporul român îi adresează 
din inimă urarea de a deveni cit 
mai curind din nou stăpîn deplin în 
tara sa. pentru a-și consacra toate 
forțele făuririi unei Vieți noi. afir
mării de sine stătătoare în rindul 
națiunilor libere ale lumii.

P. STANCESCU

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu foarte mare bucurie am aflat despre realegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România. Vă adresez cele mai călduroase felicitări cu ocazia acestui eveniment, care arată încrederea meritată pe care poporul român o are în conducerea dumneavoastră luminată.Cu cele mai bune urări pentru succes continuu dumneavoastră și poporului român prieten.

ȘEIC SABAH AL-SALEM AL-SABAH
Emirul statului Kuweit

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,în numele tuturor canadienilor și al meu personal doresc să vă felicit pentru realegerea dumneavoastră ca președinte al republicii și să transmit cele mai bune și sincere urări pentru dumneavoastră și pentru poporul Republicii Socialiste România.
JULES L^GER

Guvernator, gptieral al Canadei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii Excelenței Voastre în funcția de președinte al Republicii Socialiste România țin să vă exprim urările Consiliului Federal pentru succesul importantei dumneavoastră misiuni și pentru fericitul viitor al țării dumneavoastră.
PIERRE GRABER

Președinte al Confederației Elvețiene

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Mănea 
Mănescu. a primit, sirhbătă, ne Ivan

Abagiev, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria la București, la 
cererea acestuia.

Ministrul relațiilor externe și cultelor 
al Republicii Costa Rica va face o vizită 

oficială în România
La invitația ministrului afacerilor 

externe ăl Republicii Socialiste 
România, George MacOvescu. minis
trul relațiilor externe și cultelor al 
Republicii Costa Rica, Gonzalo J.

Facio, Împreună eu soția, va efectua 
o vizită oficială în România, la 
sfirșitul lunii martie a.c.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 martie, tn (ară : Vreme rece, 
mai algs la începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil, cu înnorări mai ac
centuate in Banat, Oltenia, Muntenia și 
Dobrogea. Vor cădea precipitații locale, 
in prima parte a intervalului, in sudul 
târli. în celelalte regiuni, precipitațiile 
vor fi cu totul izolate. Vînt moderat. 
Temperatura va crește ușor spre sfir
șitul intervalului. Minimele vor fi cu
prinse intre minus 8 și plus 2 grade, 
pe alocuri mal coborîte in primele 
nopți, cînd condițiile atmosferice vor 
mai rămîne favorabile producerii în
ghețului slab la sol șl a brumei. Pe 
alocuri, in vestul țării, dimineața și 
seara, se va produce ceață. Tempera
turile maxime vor fi cuprinse între 
zero și 10 grade, mai ridicate în ulti
mele zile, in București : Vreme rece 
mai ales la Începutul intervalului. Cer 
temporar noros, favorabil precipitațiilor 
în primele zile. VJnt moderat. Tempe
ratura va fi staționară.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în magistratura supremă a țării, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez. în numele poporului și Guvernului din Volta Superioară, precum și in numele meu personal, călduroase felicitări și urările noastre fierbinți de fericire și succes în îndeplinirea înaltei dv. misiuni.Cu foarte înaltă considerație,
General de corp de armată

EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA
Președintele Republicii Volta Superioară

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAdresez Excelenței Voastre calde felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România.Faptul că relațiile prietenești dintre cele două țări ale noastre s-au întărit mult în ultimii ani constituie o mare satisfacție pentru poporul și guvernul Pakistanului.Avem convingerea că aceste relații vor continua să se dezvolte și în viitor și că poporul României va înregistra progrese și mai mari în dezvoltarea sa, sub conducerea devotată a Excelenței Voastre.Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările considerațiunii mele celei mai înalte.
ZULFIKAR ALI BHUTTO

Prim-îninistru
al Republicii Islamice Pakistan

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL: Azi, în divizia A

în București, meciuri pe stadioane diferite
Astăzi se desfășoară jocurile celei 

de-a XXI-a etape a campionatului 
categoriei A de fotbal. Pentru a se 
evita degradarea gazonului terenului 
Steaua, s-a stabilit ca cele două me
ciuri programate in Capitală să nu 
mai aibă Ioc în cuplaj pe acest sta
dion. Cu începere de la ora 16,00, 
întilnirea Sportul studențesc-Univer- 
sitatea Cluj-Napoca se va desfășura 
ne terenul Politehnicii (fost C.A.M.). 
De la aceeași oră, jocul Steaua- 
F.C.M. Reșița va avea loc pe stadio
nul Steaua.

Iată celelalte partide ale etapei : 
F.C. Galați-Politehnica Iași ; C.F.R.- 
Steagul roșu ; U.T. Arad-F.C. Con
stanța ; Chimia Rm. Vilcea-F.C. Ar
geș ; A.S.A.-Dinamo ; Jiul-Olimpia ; 
Politehnica Timișoara-Universitatea 
Craiova (meci televizat — ora 14,00). 
Stațiile noastre de radio vor trans
mite cu începere de la ora 15,30 as
pecte de la meciul Politehnica Ti- 
mișoara-Uni,versitatea Craiova și în 
continuare de la celelalte intilniri 
ale etapei.

HOCHEI: \

Campionatul mondial (grupa B)
TOKIO 22 (Agerpres). — Sîmbătă 

la Sapporo, in cadrul campionatului 
mondial de hochei pe gheață (grupa 
B) selecționata Elveției a învins cu 
10—6 (2—3. 4—2, 4—1) echipa Italiei. 
Astăzi, intr-un meci decisiv pentru 
menținerea în această grupă, se în- 

tîlneso selecționatele României și 
Italiei. Cele două formații au cite 4 
puncte, insă echipa română are un 
golaveraj mai bun. Este suficient ca 
hocheiștii români să obțină un rezul
tat egal pentru a putea activa și în 
anul viitor tot in grupa B.

VOLEI: Echipele clubului Dinamo au cucerit 

titlurile în campionatele feminin și masculin
în sala FloreaSca din Capitală au 

luat sfîrșit ieri întrecerile ultimelor 
turnee finale ale campionatelor repu
blicane de volei. La âcțuala ediție, 
titlurile de campioane naționale au 
fost cucerite de echipele clubului 
sportiv Dinamo București.

Rezultate înregistrate : Rapid' —

ÎN CÎTEVA
SCRIMA : Sabrerii români 
la turneul de la Varșovia
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — în 

turneul internațional de săbie care 
are loc la Varșovia echipa Româ
niei a învins in primul meci cil 9—7 
selecționata Poloniei. Dan irimiciuc 
a obținut trei victorii. Apoi sabrerii 
români au întrecut Cu 11—5 echipa 
Italiei și au pierdut cu 7—9 meciul 
cu formația Cubei. La turneu mai 
participă echipele U.R.S.S., Ungariei 
și Franței.

Farul Constanța (feminin) 3—0; 
Dinămo — Penicilina Iași (feminin) 
3—0 ; Explorări Baia Mare — Steaua 
3—1. Clasamentele finale : masculin : 
1. Dinamo ; 2. Steaua ; 3. Explorări 
Baia Mare ; 4. C.S.U. Galați ; femi
nin : 1. Dinamo ; 2. Rapid ; 3. Peni
cilina Iași ; 4. Farul Constanța.

RÎNDURI
ȘAH: Turneul internațional 

din Capitală
Turneul, internațional de șah din 

Capitală a continuat cu runda a 12-a, 
în care Ungureanu l-a învins pe 
Barreras. Liderul clasamentului, 
maestrul internațional român Victor 
Ciociltea, a remizat cu Partoș., re
zultat consemnat și în partida Miti- 
telu — Lutikov.

în clasament continuă să conducă 
Ciociltea (România), cu 8,5 puncte, 
urmat de Knaak (R.D. Germană) — 
7 puncte (a cîștigat partida întrerup
tă în runda a 9-a cu Stanciu), Luti
kov (U.R.S.S.) — 6,5 puncte etc.

TV: Emisiuni sportive
Meciul Cehoslovacia — 
România va ii transmis 

în direct
Miercuri, 26 martie, ora 16.00, 

Fotbal : Dinamo București — 
U.T.A. (divizia națională). Trans
misiune directă de la stadionul 
Dinamo.

Sîmbătă, 29 martie, ora 16.00, 
MAGAZIN SPORTIV : Concurs 
internațional de patinaj artistic 
la București — demonstrațiile 
laureaților ; Fotbal : R.D.G. — 
Bulgaria ; Hochei pe gheață : 
Suedia — Cehoslovacia.

Duminică, 30 martie, ora 15.00, 
Baschet masculin : Steaua — 
Dinamo (derbiul campionatului 
național). în pauză : „Premiul 
Americii" — alergare internațio
nală de trap.

Luni, 31 martie, ora 17.55, 
Fotbal : Cehoslovacia — Româ
nia. Transmisiune directă de la 
Fraga.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România, doresc să vă transmit sincere felicitări din partea guvernului și poporului Maltei, ca și a mea personal.Folosesc această ocazie pentru a exprima dorința ca relațiile prietenești care leagă în mod fericit tarile noastre să se consolideze pe mai departe.
DOM MINTOFF

Prim-ministru al Republicii Malta

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România' Stimate domnule președinte,în numele Corpului diplomatic acreditat în Republica Socialistă România vă felicit cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Socialiste România.Totodată, în numele Corpului diplomatic, vă doresc sănătate deplină, multe și noi succese în funcția dumneavoastră atît de plină de răspundere.
MIROSLAV SULEK

Decanul Corpului diplomatic 
București, martie
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UH FORBES SAMPSON BURNHAM
Astăzi sosește la București primul 

ministru al Republicii Guyana, Lin
den Forbes Sampson Burnham, care, 
la invitația primului ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, va efectua o 
vizită oficială în țara noastră.

Personalitate prestigioasă a vieții 
politice guyaneze, premierul Burn
ham s-a născut in anul 1923, la 
Kitty, 6 suburbie a Georgetownului; 
a frecventat școala metodistă din 
Kitty, gimnaziul central și Colegiul 
regal din Georgetown și apoi Uni
versitatea din Londra. întors în țară, 
activează inițial în cadrul sindicate
lor, îndeplinind, între 1952—1956 și 
1962—1965, funcția de președinte al 
Federației sindicale.

Intrând în viața politică, întemeiază 
— împreună cu Cheddi Jagan — Par
tidul Progresist Popular, militant 
pentru independența națională. La a- 
legerile organizate după proclamarea 
Constituției Guyanei britanice, în 
primăvara anului 1953, Partidul Pro
gresist Popular obține victoria, For
bes Burnham devenind membru al 
Consiliului legislativ și ministru al 
educației. Citeva lunț mai tîrziu, gu
vernul britanic trimite trupe care 
suspendă Constituția și reinstaurează 
regimul colonial. Ulterior, partea a- 
fricană a populației se constituie în- 
tr-un partid propriu — Congresul Na
țional al Poporului — sub conduce
rea lui Forbes Burnham.

în .alegerile parlamentare din de
cembrie 1964, partidul său în coaliție 
cu altă grupare politică, Frontul 
Unit, ciștigă victoria, Forbes Burn
ham devenind, la 14 decembrie 1964, 
șef al guvernului guyanez, mandat 
pe care îl exercită în continuare și 
după ce Guyana își dobîndește inde
pendența, la 26 mai 1966 și apoi după 
proclamarea republicii în 1970.

Pe plan intern, guvernul de ■ Ia 
Georgetown își îndreaptă eforturile 
în direcția' făuririi unei economi} de 
sine stătătoare, garanție a unei de
pline independențe naționale, a valo
rificării bogățiilor naturale în inte
resul propriu, adoptînd o serie de 
măsuri, între care recenta naționali
zare a unor societăți străine din ra

murile exploatării și exportării bau
xitei.
■ în domeniul relațiilor externe, gu
vernul guyanez acționează pentru 
depășirea situației în care țările in
dustrializate se dezvoltă pe seama 
celor producătoare de materii prime, 
aduce o contribuție activă lă crearea 
unui climat de cooperare și colabo
rare internațională.

Animate de dorința de a promova 
legături de prietenie și cooperare, 
România și Guyana au hoțărît, în 
1973, să stabilească relații diploma
tice. Vizita înaltului oaspete în țara 
noastră marchează un moment de 
seamă în evoluția raporturilor bila
terale din diferite sfere de activitate.

Convinsă că aceste relații se vor 
extinde șl diversifica în continuare, 
in interesul ambelor state, al cauzei 
păcii și destinderii internaționale, o- 
pinia publică din țara noastră urează 
primului ministru al Republicii Gu
yana „Bun venit în Republica Socia
listă România !“

ABOLIREA MONARHIEI ÎN ETIOPIA
ADDIS ABEBA 22 (Agerpres). — 

Consiliul militar administrativ pro
vizoriu al Etiopiei a dat publicității 
o proclamație’, difuzată de postul de 
radio Addis Abeba, care anunță abo
lirea monarhiei în țară și, ca urma
re. anularea desemnării Iui Asfa 
VVossen ca prinț moștenitor, infor-

mează agențiile T.A.S.S.. United 
Press International și Reuter. Totoda
tă. au fost desființate toate celelalte 
titluri imperiale.

Proclamația precizează că „poporui 
etiopian va alege în curînd un șef 
de stat si va stabili forma de gu- 
vernămînt pe care o dorește".

ÎAtfc.

Apel In favoarea

încheierea lucrărilor 
Congresului P.M.S.U.

TOVARĂȘUL JANOS KÂDÂR A FOST REALES 
PRiM-SECRETAR AL C.C. AL P.M.S.U.

BUDAPESTA 22 — Coresponden
tul nostru transmite,: La Budapesta 
s-au încheiat simbătă lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al P.M.S.U. 
Desfășurat cu puține zile _ înaintea 
celei de-a 30-a aniversări a elibe
rării Ungariei de sub jugul fascist, 
Congresul constituie un moment 
important în viața partidului și 
a poporului ungar. DeclarațiaTpro- 
gra-m a Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, celelalte docu
mente adoptate de Congres des
chid noi și importante perspec
tive activității întregului popor 
ungar pentru construcția socie
tății socialiste dezvoltate și asigura
rea condițiilor necesare trecerii la 
etapa construirii comunismului.

Simbătă dimineața delegații la 
Congres au ales noile organe de 
conducere ale partidului — Comitetul 
Central, format din 125 de membri, 
și Comisia Centrală de Revizie. în 
prima sa plenară. Comitetul Central 
a ales Biroul Politic al C.C. al 
P.M.S.U., din care fac parte : Aczel 
Gyorgy, Apro Antal, Benke Valeria,

Întîlnire consacrată

Biszku Bdla, Fock Jenii, Gaspar 
Sandor. Kădâr Jânos, Lazar Gyorgy, 
Marothy Laszlo, Nemes Dezsd, Ne
meth Karoly, Ovâri Miklos, Sarlos 
Istvan.

Prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. 
a fost reales tovarășul Jânos Kădâr.

Ca secretari ai C.C. au fost aleși 
tovarășii Biszku Bela, Gyori Imre, 
Gyenes Andrâs, Nemeth Kâroly, O- 
vări Miklos, Pallai Arpad.

în încheierea lucrărilor celui de-a] 
XI-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar a luat cuvin- 
tul tovarășul Jânos Kâdâr. Hotărîrile 
Congresului al XI-lea- — a spus ' 
vorbitorul — vor constitui fundamen
tul activității noastre viitoare. Vom 
înainta pe calea indicată de congres 
in același spirit de unitate și înțele
gere cu care ne-am îndreptat spre el, 
vom milita neobosit pentru binele 
patriei socialiste, pentru fericirea 
poporului nostru.

Jânos Kădâr a adresat mulțumiri 
tuturor delegațiilor partidelor comu
niste și muncitorești participante la 
lucrările congresului.

dezvoltării colaborării

economice româno-ungare
BUDAPESTA 22 — Coresponden

tul nostru transmite : Tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului jpo- 
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală de co
laborare economică româno-ungară, 
care se află la Budapesta cu prilejul 
lucrărilor Congresului al XI-lea al 
P.M.S.U., s-a intîlnit cu tovarășul 
Timâr Mâtyâs, vicepreședinte al 
Consiliului de" Miniștri, președintele 
părții ungare in comisie.

în cadrul convorbirilor a fost tre
cută în revistă situația îndeplinirii 
hotărîrilor celei de-a 11-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică și a avut loc 
un schimb de păreri cu privire la 
lărgirea în continuare a posibilită
ților de colaborare economică dintre 
cele două țări.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat loan Coțoț, ambasadorul 
României la Budapesta, și Biczo 
Gyorgy, ambasadorul R. P. Ungare 
la București.

■Ar
în cursul zile’ de ieri, delegația 

P.C.R., condusă de tovarășul Ilie 
Verdeț, care a participat la lucrările 
Congresului P.M.S.U., a plecat spre 
patrie. La plecare delegația a fost sa
lutată de Aczel Gyorgy, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, Tamâr Mâtyâs, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, dr. Biczo Gyorgy, ambasado
rul R.P. Ungare la București, și alte 
persoane oficiale.

A fost de față loan Cotoț, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta.

Deschiderea Congresului P. C. din Irlanda
DUBLIN 22 — Corespondentul nos

tru transmite : în sala „Liberty 
Hali" din Dublin au început lucrările 
celui de-al XVI-lea Congres .al 
Partidului Comunist din Irlanda.

Congresul a fost deschis de pre
ședintele partidului, Andrew Barr. 
Secretarul general al partidului, Mi
chael O’Riordan, a prezentat raportul 
de activitate pe perioada care a tre
cut de la congresul precedent. Rapor
tul face, o analiză a situației din.Ir- 
landăjumenționînd principalele dome-t. 
nii' spcexcare trebuiemărșli;.îndrepte, 
ateriția comuniștii irlandezi'în 'ă'ctivî-' 
tatea lor viitoare. De asemenea, au

fost subliniate diverse aspecte din 
lupta oamenilor muncii irlandezi 
pentru apărarea și lărgirea drepturi
lor democratice, pentru condiții mai 
bune de viață, pentru înfăptuirea 
dezideratelor celor ce muncesc, spre 
progres social și pace. Totodată, 
raportul face o analiză a celor mai ' 
semnificative tendințe din situația 
internațională actuală.

Au început dezbaterile pe marginea 
raportului și a proiectelor de rezo
luții,-care urmează să fie adoptate 
de Congres.

Lucrările Congresului continuă.

CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

Mesajul de salut al Partidului Comunist Român
ROMA 22 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la tribuna celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist ' Italian, tovarășul . Dumitru 
Popescul membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., șeful delegației P.C.R., a 
transmis Congresului mesajul Parti
dului- Comunist Român.

Permiteți-mi să adresez Congresu
lui dumneavoastră, tuturor comuniș
tilor italieni — a spus vorbitorul — 
un salut cordial și cele mai bune 
urări de succes în desfășurarea lu
crărilor acestui important forum din 
partea Partidului Comunist Român, 
personal a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu.

Congresul Partidului Comunist. 
Italian reprezintă un eveniment po
litic major atît în viața societății 
italiene, cit și în mișcarea comunistă 
internațională. Călit într-o lungă și 
zbuciumată istorie revoluționară, în 
nenumărate bătălii de clasă, pentru 
eliberarea socială a poporului italian, 
pentru idealurile socialismului și co
munismului, Partidul Comunist Ita
lian este unul din detașamentele 
proeminente ale mișcării comuniste 
mondiale, ale forțelor progresului și 
democrației internaționale. Folosim 
acest prilej — a spus în continuare 
vorbitorul — pentru a exprima sim
patia, considerația și respectul Parti
dului'Comunist Român fată de glo
riosul detașament revoluționar a! 
proletariatului italian — forța so
cială și politică cea mai înaintată a 
Italiei contemporane — de care ne 
leagă o străveche solidaritate mun
citorească, o strînsă frăție de luptă, 
aspirațiile fundamentale comune, 
spiritul militant marxist-leninist 
creator.

Relațiile dintre partidele noastre — 
la dezvoltarea cărora o contribuție 
hotăritoare au adus întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășii Luigi Longo 
și Enrico Berlinguer — iși găsesc 
un fundament solid în spiritul de 
stimă reciprocă și deplină egalitate 
care le animă. Comuniștii români 
apreciază rolul proeminent pe care 
marele dumneavoastră partid îl joa
că în viața politică a Italiei, autori
tatea de care el se bucură în sînul 
clasei muncitoare, al opiniei publice 
italiene progresiste, succesele obți
nute in lupta pentru drepturile ma
selor., pentru o Italie democratică și 
prosperă. Pe baza afinităților de ori
gine și cultură existente între po
poarele român și italian, a dorinței 
reciproce de apropiere , și colaborare, 
într'e România și Italia se dezvoltă, 
în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice între țări cu orînduiri sociale 
diferite, raporturi ascendente atît pe 
planul schimburilor și cooperării bi
laterale. cit și a conlucrării pe arena 
mondială în slujba destinderii și 
păcii.

După ce a subliniat că Partidul 
Comunist Român este mobilizat în 
prezent, cu toate forțele, în munca 
de înfăptuire a hotărîrilor istorice 
ale Congresului al XI-lea, Progra
mul și Directivele viitorului plan 
cincinal avînd ca obiectiv central 

‘ edificarea societății socialiste .'multi
lateral: dezvoltate și inaintar^rRonaâ- 

‘ nieE sprâd<c<?munism, vorbitorul . , a 
spus : Aceste documente cuprind un 
larg. complex de măsuri avînd ca

scop dezvoltarea și modernizarea 
continuă a forțelor de producție, ast
fel incit România să ajungă din 
urmă, intr-un timp istoric cit mai 
scurt, țările dezvoltate economic, 
asigurind poporului o civilizație ma
terială avansată, un înalt nivel de 
trai material și spiritual. In același 
timp, Programul înfățișează multi
tudinea direcțiilor în care urmează 
să fie dirijată evoluția societății, 
pentru a se împlini, în mod profund 
și armonios,, idealurile fundamentale 
ale socialismului și comunismului. 
Este vorba de perfecționarea conti
nuă a relațiilor de producție și so
ciale în cadrul democrației socialiste, 
al participării conștiente a maselor 
la conducerea societății, la făurirea 
propriei istorii. Este vorba de orga
nizarea pe baze științifice a întregii 
vieți sociale, a activității statului, de 
ridicarea la un nivel tot mai inalt a 
rolului conducător- al partidului în 
unirea eforturilor națiunii. Este vor
ba de promovarea unor raporturi de 
adevărată echitate socialistă, de îm
pletirea, în domeniul repartiției, în 
viitor, a principiilor socialiste cu 
cele comuniste. Este vorba de dez
voltarea științei, învățămîntului, cul
turii, de ridicarea gradului de cu
noaștere și a capacității de înțele
gere a maselor, de dezvoltarea con
științei socialiste la scara întregii 
națiuni, de modelarea fizionomiei 
spirituale a omului nou, într-un cli
mat etic superior, impregnat de con
cepția despre lume și viață a prole
tariatului.

Congresul al XI-lea a întreprins, 
totodată, o aprofundată analiză mar- 
xist-leninistă a cursului dezvoltării 
istoriei contemporane, a tendințelor 
evoluției societății omenești, a des
fășurării vieții internaționale. Por
nind de la concluziile acestei analize, 
a arătat în continuare vorbitorul, 
partidul nostru a elaborat și pentru 
viitor o politică externă de solida
ritate activă cu toate forțele înain
tate ale lumii în lupta pentru îm
plinirea idealurilor de libertate, drep
tate, progres social și pace ale po
poarelor. Ca și pină acum, în centrul 
atenției partidului și statului stă în
tărirea prieteniei, alianței și solida
rității cu toate țările socialiste, cu 
toate partidele comuniste și munci
torești. Partidul nostru a militat și 
militează pentru refacerea și întări
rea coeziunii în sinul mișcării comu
niste, în rîndul țărilor socialiste, pen
tru crearea unei unități noi, superi
oare, mai autentică și mai trainică 
decit oricînd, bazată pe egalitate, 
stimă și respect reciproc, pe dreptul 
inalienabil al fiecărui partid de a-și 
elabora în mod autonom, în confor
mitate cu condițiile social-politice 
specifice, linia politică, strategia și 
tactica revoluționară.

România dezvoltă o colaborare 
multilaterală și o solidaritate activă 
cu tinerele state, independente, cu 
țările în curs de dezvoltare, își am
plifică relațiile cu diferitele detașa
mente ale clasei muncitoare, cu par
tidele socialiste și social-democrate, 
cu toate organizațiile progresiste și 
democratice din lume, înțelegînd im
portanța capitală a unității frontului

■ antiimperialist mondial pentru salv
gardarea libertății și păcii, poppare- 

. lor. România participă din toate: pu
terile la luptă pentru abolirea vechii 
politici imperialiste de dominație,

dictat, ingerințe, inegalitate și agre
siune, pentru democratizarea relații
lor internaționale. Partidul nostru 
consideră că piatra unghiulară a 
făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte, a instaurării securității și 
păcii pe planeta noastră o constituie 
respectarea strictă a dreptului fie
cărei națiuni de a-și hotărî singură 
destinul, fără nici un amestec din a- 
fară, egalitatea deplină între state, 
garantarea independenței și suvera
nității fiecărui popor, renunțarea la 
forță și amenințarea cu forța în re
lațiile internaționale. Numai pe a- 
ceastă bază se pot rezolva marile și 
dramaticele probleme care frămîntă 
omenirea contemporană, cum sint 
criza economică mondială, subdez
voltarea, împărțirea lumii în țări bo
gate și țâri sărace, perpetuarea fo
carelor de război, cursa înarmărilor, 
pericolul nuclear. în această ordine 
de idei, a evidențiat vorbitorul, 
România se pronunță consecvent 
pentru încetarea oricărui amestec în 
Indochina, militează pentru realiza
rea unei păci trainice și drepte în 
Orientul Mijlociu, acționează pentru 
stingerea conflictului in Cipru.

Un obiectiv esențial al politicii 
noastre externe — a relevat vorbito
rul — este realizarea securității pe 
continentul european, de unde au 
izbucnit două războaie mondiale ni
micitoare și care prezintă în mo
mentul de fată cea mai mare con
centrare de truoe și arsenal militar 
cunoscută vreodată în istorie. Acțio
năm pentru ca. în faza întilnirii la 
nivelul cel mai înalt, Conferința, ge- 
neral-europeană să poată inaugura o 
epocă nouă, de destindere, colabo
rare și securitate pe continentul 
nostru și în întreaga lume. Ținînd 
seama de importanța creării de zone 
ale colaborării și bunei vecinătăți 
apreciem necesitatea intensificării 
eforturilor pentru lichidarea oricăror 
focare de încordare in regiunea |Me- 
diteranei și a Balcanilor. Desigur, 
în realizarea tuturor acestor teluri 
supreme ale lumii de astăzi rolul 
hotărîtor îl au masele largi popu
lare. lupta lor unită și hotărîtă: iar 
în mobilizarea și. organizarea aces
tora o misiune de prim ordin revine 
partidelor comuniste și muncitorești, 
printre acestea și Partidului Comu
nist Italian.

în încheiere, vorbitorul a urai 
încă o dată deplin succes Partidului 
Comunist Italian în intreaga sa,acti
vitate revoluționară pe care o ’• des
fășoară, împlinirea tuturor telurilor 
nobile cărora P.C.I. le consacră în
treaga sa capacitate de luptă și ener
gie revoluționară.

*

Simbătă au continuat la Roma lu
crările celui de-al XlV-lea Congres 
al Partidului Comunist Italian. în 
cadrul dezbaterilor pe marginea ra
portului prezentat de secretarul ge
neral al P.C.I., Enrico Berlinguer. au 
luat cuvîntul Giancarlo Pajetta, 
membru al Direcțiunii P.C.I.. Vincen
zo Galetti, președintele Ligii națio
nale a cooperativelor, Renato Bastia- 
nelli, secretar al Comitetului regio
nal al P.C.I. Marche, senatoarea 
Gigliți ȚedeșfO,, Bruno Trentin. sșcrer 
tar general, al l'Eeagrșției sindicaje 
muncitorilor'din metalurgie. An whip 
Bassilino, secretar al Federației P.C.I. 
din Avellino, și 'alții.

al P. C. Portughez
LISABONA .22 (Agerpres). — In

tr-o declarație publicată la Lisabona 
de Comitetul Central al Partidului 
Comunist Portughez se face apel 
la forțele progresiste din tară să 
acționeze de urgență pentru garanta
rea „respectării ordinii democratice 
și a noii legalități, pentru lichidarea 
oricăror activități complotiste". C.C. 
al P.C. Portughez subliniază necesi
tatea combaterii actelor teroriste, a 
încălcărilor noii legalități, care ar 
putea duce la crearea în tară a unei 
atmosfere de dezorganizare și anar-, 
hie. Cu fiecare zi. se arată în decla
rație, devine tot mai necesară reor
ganizarea formațiunilor paramilita
re, crearea unor forțe de poliție ca
pabile să apere statul democratic. în 
document se apreciază că evenimen
tele legate de încercarea de lovitură 
reacționară de stat de la 11 martie 
care a eșuat, au arătat că factorul 
hotărîtor în apărarea libertății, în 
lupta împotriva reacțiunii si dezvol
tarea procesului revoluționar, l-a 
constituit alianța dintre poporul por
tughez și forțele sale armate.

comerțului S.U.A. 

cu tarile socialiste
WASHINGTON 22 (Agerpres). - 

Liderul minorității republicane din 
Senat, Hugh Scott, a cerut să fie 
depuse toate eforturile pentru lărgi
rea comerțului Statelor Unite cu ță
rile socialiste. El a evidențiat marea 
însemnătate a acestei colaborări pen
tru economia americană, subliniind 
că comerțul Est-Vest poate contribui 
la utilizarea mai intensă a forței^ de 
muncă și la însănătoșirea economiei 
S.U.A. în ultimii trei ani, a arătat 
H. Scott, Statele Unite și-au dublat 
volumul schimburilor comerciale cu 
țările socialiste, această creștere 
fiind posibilă datorită îmbunătățirii 
climatului politic și dezvoltării căi
lor de colaborare economică.

Senatorul republican a cerut să fie 
acordată țărilor socialiste clauza na
țiunii celei mai favorizate. „Acest 
lucru este necesar pentru un comerț 
internațional stabil", a spus Hugh 
Scott.

dobîndească , marile clădiri neocupate 
și loturile de,, teren adiacente.agențiile de presă transmit:

fîpel al F.LR. La Viena a 
avut loc o reuniune a Comitetului 
executiv al Federației internaționale 
a rezistenților (F.I.R.), consacrată 
examinării acțiunilor ce vor fi în
treprinse în preajma celei de-a 30-a 
aniversări- a victoriei asupra Germa
niei naziste. Comitetul executiv al 
F.I.R. a adresat un apel forțelor pă
cii de pretutindeni să acționeze pen
tru transformarea Europei într-un 
continent al păcii și cooperării, pen
tru realizarea de progrese pe calea 
destinderii și dezarmării.

La Lusaka a avut Ioc înmor* 
mîntarea lui Herbert Chitepo, lider 
al patrioților rhodesieni, în onoarea 
căruia guvernul zambian a organizat

funeralii de stat. La mitingul de do
liu.,' președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda. a condamnat atitudinea gu
vernului de la Salisbury de obstruc- 
ționare a eforturilor politice menite 
să ducă Ia transferarea pașnică a 
puterii politice in mîinile majorității 
africane din Rhodesia. A rostit, de 
asemenea, o cuvîntare președintele 
Consiliului Național African din Rho
desia, Abdel Muzorewa.

Un nou acord de cooperare 
economică și comercială între R.P.D. 
Coreeană și Iran a fost semnat la 
Teheran, după vizita întreprinsă în 
capitala iraniană de către o delegație 
guvernamentală a R.P.D. Coreene, 
condusă de Pak Sen Cer, vicepre- 
mier al Consiliului administrativ.

La Conferința diplo
matică de la Geneva pen- 
tru reafirmarea și dezvoltarea drep
tului umanitar internațional aplicat 
la conflictele armate, la care parti
cipă delegați din 138 de țări, s-a a- 
doptat o hot.ărire potrivit căreia zia
riștii care sint în „misiune pericu
loasă" vor beneficia de o protecție 
specială. în conformitate cu Conven
țiile de la Geneva, adoptate la 12 au
gust 1949. Statutul de ziarist în „mi
siune periculoasă" este considerat 
similar cu cel al corespondenților de 
război, așa incit persoanele respec
tive vor putea beneficia de ambele 
calități.

Guvernul statului Trini-

Interpretări care nu
Recent, cițiva cititori s-au adresat ziarului nostru solicitind lămu

riri in legătură cu afirmațiile unor ziare și posturi de radio străine 
privind cauzele, pentru care una din înțelegerile de colaborare româno- 
vest-germană in domeniul tehnico-științific nu a fost, in cele din 
urmă, semnată. Răspundem, mai jos, acestor întrebări.

pot eluda realitatea

Așa cum se știe, înfăptuind consec
vent politica sa externă de extindere 
a colaborării prietenești cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîndui- 
re social-politică, România socialistă 
dezvoltă relații, pe multiple planuri, 
și cu Republica Federală Germania, 
la baza cărora așează principiile res
pectării suveranității și. independen
ței naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne — 
principii pe care experiența le-a con
firmat și le confirmă drept chezășie 
unică a evoluției armonioase și rod
nice a acestor raporturi.

Călăuzindu-se după asemenea prin
cipii, colaborarea româno-vest-ger- 
mană a cunoscut — din anul 1967, 
cînd, așa cum este bine cunoscut, în
tre România și R.F. Germania au 
fost stabilite relații diplomatice — 
progrese remarcabile, spre avanta
jul reciproc, în conformitate cu ce
rințele colaborării internaționale și 
apropierii prietenești între popoare. 
Nu putem decît să exprimăm acor
dul cu acea apreciere cuprinsă în 
„Raportul pentru 1975" al guvernului 
federal potrivit căreia „raporturile 
dintre Republica Federală Germania 
și România se dezvoltă — de la sta
bilirea relațiilor diplomatice in 1967 
— in mod continuu in direcția co
operării in numeroase domenii. Sta
diul bun al relațiilor dintre cele două 
state și-a găsit expresia in vizitele 
reciproce ale conducătorilor lor — a 
președintelui federal Heinemann, in 
1971, in România și a președintelui 

.Ceaușescu, in 1973, in‘Republica Fe
derală Germania".

Astfel, schimburile comerciale au 
înregistrat o continuă extindere și. 
intensificare — deși încă nu pe măsu
ra posibilităților obiective existente — 
R.F.G. ocupind un loc important in

comerțul exterior al țării noastre ; 
s-au înregisirat, de asemenea, reali
zări notabile im sfera cooperării eco
nomice ca și pe linia schimburilor 
cultural-artistice, turistice, sportive 
și de altă natură.

în mod favorabil s-au dezvoltat

giei se extinde și asupra Berlinului 
occidental — așa cum de altfel s-a 
procedat cu numeroase alte docu
mente bilaterale — în strictă con
cordanță cu prevederile Acordului 
cvadripartit din 3 septembrie 1971, 
potrivit procedurilor stabilite.

Din păcate, partea vest-germană a 
ridicat Ia București cerințe supli
mentare, de natură să introducă — in 
modalitățile convenite cu privire la 
extinderea acestei înțelegeri asupra 
Berlinului occidental — elemente

0 precizare utilă în interesul dezvoltării continue 
a relațiilor româno—vest-germane

și relațiile în. domeniul' tehnico-știin- 
țific, așa cum s-a constatat de 
către ambele părți și cu pri
lejul primei sesiuni a Comisiei mixte 
de cooperare în cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică, ce a avut 
loc la 7—12 octombrie 1974 la Bonn. 
Cu prilejul sesiunii, în scopul extin
derii și diversificări; legăturilor in 
acest domeniu, s-a convenit și 
asupra încheierii de noi înțelegeri de 
colaborare între instituții românești 
și vest-germane în diferite domenii, 
între care domeniul tribologiei (care 
se ocupă cu studierea fenomenelor 
de frecare). Textul înțelegerii res
pective a fost convenit în februa
rie 1975 între autoritățile compe
tente ale celor două țări. A- 
ceastă înțelegere urma să fie perfec
tată și semnată cu prilejul vizitei în 
România a secretarului parlamentar 
din Ministerul Federal pentru Cerce
tare și Tehnologie, Volker Hauff.

Acționînd în conformitate cu po
ziția sa de principiu, partea română 
a acceptat includerea în textul do
cumentului a unui articol potrivit 
căruia înțelegerea în domeniul tribolo-

noi. în evidentă contradicție cu re
glementările internaționale și statu
tul acestui oraș, așa cum sint defi
nite în Acordul cvadripartit. în 
mod firesc, România, care împle
tește consecvent în activitatea sa 
externă dorința de dezvoltare și 
multiplicare a formelor de colabo
rare cu principialitatea fermă în res
pectarea legalității internaționale, nu 
putea să accepte asemenea cerințe, 
reprezentantul vest-german intreru- 
pînd unilateral convorbirile.

în legătură cu desfășurarea acestor 
negocieri, trebuie arătat că cele două 
părți conveniseră asupra unei infor
mații pentru presă, pe care, de alt
fel, ziarele noastre au și publicat-o.

Presa vest-germană nu a publicat 
însă această informație. în schimb, 
unele ziare și posturi de radio au 
difuzat relatări și declarații care 
prezintă în mod tendențios negocie
rile de la București.. într-o imagine 
unilaterală și deformată, punînd în 
evidență poziții de neacceptat, cu 
vădit caracter de presiune. Rezultă 
— concomitent cu absența surprin
zătoare din paginile unor ziare vest- 
germane a informației corecte — o

tendință flagrantă de a se eluda cau
zele reale ale întreruperii negocieri
lor privind sus-ami'ntita înțelegere 
— atribuindu-se impasul intervenit 
unor cauze imaginare și recurgin- 
du-se la speculații sau . interpretări 
neîntemeiate, neconforme adevărului 
și de nedorit in ansamblul general 
al raporturilor reciproce.

Eâte. desigur, nu numai de dorit, 
dar și necesar ca asemenea tendin
țe să nu-și mai găsească în viitor 
cîmp de manifestare, evitîndu-se ast
fel ridicarea unor piedici artificiale 
în calea extinderii și diversificării 
cooperării.

Există premise certe pentru ca 
relațiile de colaborare româno—vest- 
germane să cunoască, in continuare, 
o dezvoltare mereu mai largă, in 
conformitate cu interesele reciproce, 
cu cerințele proceselor largi de des
tindere și adîncire a cooperării pe 
continent — procese în favoarea 
cărora se pronunță guvernele ambe
lor țări. Firește, baza acestei colabo
rări o vor constitui și în viitor prin
cipiile noi de raporturi interstatale, 
în ce o privește, România va acțio
na și în viitor pentru dezvoltarea re
lațiilor cu R.F. Germania — ca și. 
în general, cu orice stat — pe baza 
deplinei egalități în drepturi și res
pectului reciproc, fără a admite nici 
un fel de ingerințe sau presiuni, in
diferent de unde ar proveni, în ce 
domeniu și sub ce formă s-ar mani
festa. După cum se știe, țara noastră 
a acționat și acționează consecvent în 
sensul amplificării raporturilor de 
colaborare economică — și ar fi de 
dorit ca și din partea R.F.G. să so 
depună străduințe mai intense pentru 
ca premisele existente șă-și găsească 
o mai deplină fructificare.

Nu încape îndoială că promovarea 
unei asemenea colaborări, egale în 
drepturi și reciproc avantajoasă, va 
corespunde. totodată. intereselor 
cauzei păcii și înțelegerii pe conti
nentul european și in lume.

V. ALEXANDRESCU

dad-Tobago a hotărît să preia 
controlul asupra tuturor operațiuni
lor de distribuire a benzinei și al
tor derivate petroliere în țară. A- 
ceastă hotărîre se datorează lipsei 
aprovizionării regulate cu combus
tibil a obiectivelor .economice de 
bază de către firmele particulare și 
străine.

Un proiect de lege bri- 
taniCr care preconizează extinde
rea proprietății de stat asupra pă- 
mîntului, a fost dat publicității de 
guvernul laburist. Potrivit acestui 
proiect, autoritățile lpcale urmează 
să cumpere de la proprietarii parti
culari toate parcelele de teren ne
cesare pentru construcții. Pe lingă 
aceasta, guvernul va avea dreptul să

în cadra! „Saptămînilor 
culiurii românești",în orașuI 
Macon din Franța, locul de naștere 
al poetului Lamartine, au fost inau
gurate expozițiile „Viața cultural-ar- 
tistică în România", „Monumente ar
hitecturale și de artă", „Arta popu
lară românească", precum și o ex
poziție de carte social-politică și de 
artă. De asemenea, în localitatea 
Ruffec este prezentată o expoziție 
de fotografii documentare, care înfă
țișează realizări ale României socia
liste.

într-o declarație făcută cu 
prilejul celei de-a 30-a aniversări 
a Ligii Statelor Arabe, secretarul 
general, Mahmud Riad, a subliniat 
importanța evenimentului în viața 
popoarelor arabe, rolul organizației 
în reali-zarea aspirațiilor acestora 
spre consolidarea, independentei na
ționale și dezvoltare economică.

0 încetinire a activi
tății Ia „Renault" a fost h°- 
tărîtă de conducerea societății, care a 
anunțat că în cursul săptăminii vi
itoare se va. reduce timpul de lucru 
sau se va sista temporar producția la 
diferite întreprinderi, măsură care 
afectează nivelul de viață al celor 
42 000 de muncitori, nevoiți să su
porte consecințele așa-numitului „șo
maj tehnic".

Populația Egiptului8 atins 
cifra de 37 milioane locuitori, indică 
o statistică publicată la Cairo. Potri
vit cifrelor, in această țară, la fiecare 
39 .de secunde se înregistrează o nouă 
naștere.

VIETNAMUL DE SUD

Revolte populare 
împotriva regimului 

saigonez
VIETNAMUL DE SUD 22 (Ager

pres). — Agenția de presă Eliberarea 
anunță că. în urmă cu citeva zile. în 
subsectorul militar si capitala dis
trictului Dinh Quan. provincia Long 
Khanh. la 70 km nord-est de Saigon, 
au avut loc revolte populare si 
atacuri armate împotriva trupelor și 
aparatului represiv al regimului 
Thieu.

Dinh Quan. precizează sursa cita
tă. a fost unul din punctele de ple
care a operațiunilor saigoneze împo
triva zonei eliberate. Populația și 
forțele de eliberare au cucerit loca
litatea după două ore de luptă, tru
pele inamice, cantonate în subsecto
rul militar, fiind scoase din luptă.

De asemenea, locuitorii satelor si
tuate'de-a lungul șoselei nr. 20 s-au 
revoltat împotriva aparatului repre
siv saigonez. paralizînd transportul 
militar pe această rută.

Taiîanda nu admite 
folosirea teritoriului său

pentru aprovizionarea 
armatei lonnoliste

BANGKOK 22 (Agerpres). — Gu
vernul Tailandei a adresat reprezen
tanților oficiali ai Statelor Unite ce
rerea de a sista imediat acordarea 
de ajutor militar regimului lon- 
nolist de la Pnom Penh de pe ba
zele militare americane amplasate 
pe teritoriul tailandez — relatează a- 
genția T.A.S.S. Aprovizionarea pe 
calea aerului cu alimente și muniții 
a armatei lonnoliste, începută in 
urmă cu o lună, se efectuează cu a- 
jutorul avioanelor americane de 
transport aflate Ja bazele militare 
din zona Utapao.

Ministrul apărării al Tailandei, ge- 
neral-maior Praman Adireksan, a 
declarat, potrivit agenției T.A.S.S., 
că Taiîanda „nu poate permite ca 
teritoriul ei să fie folosit pentru 
acordarea de ajutor militar altor 
țări".

Ședința Comisiei’ »

permanente C.A. E.R. 
pentru comerț exterior

PRAGA 22. — Corespondentul A- 
gerpres transmite: între 19 și. 21 
martie, la Fraga a avut loc cea de-a 
43-a ședință a Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru comerț exterior. 1

Au participat delegațiile țărilor 
membre ale C.A.E.R. în conformitate 
cu Convenția dintre Consiliul de A- 
jutor Economic Reciproc si Guvernul 
R.S.F. Iugoslavia, la ședința comi
siei a participat și o delegație a 
R.S.F.I. în calitate de observatori, la 
ședință au fost prezenți reprezen
tanții R. D. Vietnam și R.P.D. Co
reene. ,

Comisia a examinat și adoptat ra
portul asupra activității desfășurate 
în 1974 și .orientările viitoare ale ac
tivității acesteia. în raport și în 
expunerile conducătorilor delegații
lor s-a subliniat rolul crescînd al 
comerțului exterior, ca unul din 
principalele domenii ale colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. în 1974, 
schimburile de comerț exterior ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. au 
crescut simțitor, ceea ce dovedește 
sporirea potențialului economic și 
participarea activă la diviziunea in
ternațională a muncii. A fost la un 
nivel ridicat și ritmul de creștere a 
comerțului exterior al țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu R.S.F. Iugoslavia.

Schimburile reciproce de mărfuri 
ale țărilor membre ale C.A,E.R. pe 
patru ani ai actualului cincinal au 
crescut de. 1,5 ori, depășind volu
mul prevăzut de acordurile de lungă 
durată pentru perioada respectivă. 
Ca și în anii precedenți, s-a dezvol
tat cu succes comerțul cu mașini și 
utilaje. în patru ani ai cincinalului 
actual, comerțul reciproc cu mașini 
si utilaje a crescut de aproape 1,7 
ori. ,

în,. protocoalele semnate pentru 
anul 1975, privind schimbul de 
mărfuri, se prevede creșterea. în 
continuare a comerțului r'eciproc 
intre țările membre ale C.A.E.R. și 
a comerțului lor cu R.S.F. Iugoslavia.

La ședința comisiei au fost exami
nate propunerile elaborate de ședința 
a 14-a a președinților camerelor de 
comerț. îndreptate spre o mai largă 
popularizare a realizărilor colaboră
rii economice, și tehnico-științifice a 
țărilor membre ale C.A.E.R., adop- 
tîndu-se hotărîri corespunzătoare.

La ședința comisiei au fost exa
minate propuneri privind lărgirea în 
continuare a schimbului între țările 
membre ale C.A.E.R. cu bunuri de 
larg consum, precum și unele pro
bleme legate de perfecționarea sis
temului prețurilor de comerț exte
rior. extinderea decontărilor, multi
laterale cu ajutorul valutei colective 
(rubla transferabilă), precum și alte 
probleme ale activității de comerț 
exterior.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă, prietenească și de colabo
rare tovărășească.
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