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V7Z/7A PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN TUNISIA

Convorbirile avute în Tunisia au 
dus la identificarea de noi posibilități 
de colaborare între țările noastre în 
multe domenii de activitate. Putem 
spune că vizita noastră, deși scurtă, 
va avea rezultate pozitive pentru 
dezvoltarea viitoare a relațiilor 
româno-tunisiene.

NICOLAE CEAUȘESCU

Am aflat cu multă bucurie despre strălucitele victorii obținute de 
eroicul popor khmer în lupta sa dreaptă împotriva intervenției și a ocu
pației străine, pentru eliberarea teritoriului patriei sale și cucerirea 
dreptului la dezvoltarea liberă și independentă.

Eliberarea Pnom Penhului, care încununează lupta dîrză purtată d« 
poporul khmer prieten timp de peste 5 ani, sub conducerea Frontului 
Unit Național,al Cambodgiei și a Guvernului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei, demonstrează încă o dată că atunci cînd un popor 
este hotărît să-și apere cu dîrzenle unitatea și independența sa nu există 
forțe în lume care să-1 împiedice să cucerească victoria.

Mărețele succese dobîndite de poporul dumneavoastră constituie,' 
totodată, o victorie a tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste din 
întreaga lume, pentru pace și dezvoltare liberă a popoarelor. Fără în
doială că această victorie va deschide o eră nouă în viața poporului 
khmer prieten pe calea dezvoltării sale economico-sociale independente, 
de sine stătătoare.

în numele poporului român, al Consiliului de Stat, al guvernului, al 
Frontului Unității Socialiste ,și al meu personal, doresc să vă adresez 
din toată inima'dumneavoastră, Frontului Unit Național al Cambodgiei, 
Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, întregului popor 
khmer cele mai călduroase felicitări pentru victoriile obținute,’precum 
și urări de succes deplin în opera de reconstrucție și dezvoltare liberă 
a patriei sale.

România, țâre a recunoscut de la început Guvernul Regal da 
Uniune Națională al Cambodgiei, poporul român, care și-a mani
festat solidaritatea sa și a sprijinit în permanență lupta dreaptă 
a poporului khmer, se bucură în modul cel mai sincer de victoriile 
hotărîtoare pe care le-ați obținut în lupta împotriva forțelor
reacționare, intervenționiste, pentru eliberarea patriei. Vizita dum
neavoastră în România, precum și vizita viceprim-ministrului Khieu 
Samphan, convorbirile pe care le-am avut cu aceste prilejuri s-au în
scris ca momente importante în întărirea prieteniei și solidarității ro- 
mâno-cambodgiene. Sîntem convinși că, în'noile condiții create prin do- 
bîndirea victoriei, bunele relații de prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre România și Cambodgia, dintre Frontul Unității Socialiste și Fron
tul Unit Național al Cambodgiei vor cunoaște o dezvoltare și mai puter
nică, pe multiple planuri, în folosul celor două popoare, al cauzei 
rale a păcii și progresului în întreaga lume.

Exprimîndu-ne încă o dată bucuria pentru această victorie, vă 
din toată inima noi și mari succese în lupta și eforturile poporului 
neavoastră pentru consolidarea independenței și suveranității naționale, 
pentru dezvoltarea sa liberă,.pentru făurirea unei vieți noi, fericite, pen
tru pace și prosperitate.

Entuziasmul manifestat de poporul 
tunisian a dat expresie sentimentelor 
de gratitudine și stimă față de dum
neavoastră, dorinței de adîncire a 
colaborării care a existat întotdeauna 
între poporul român și poporul 
tunisian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România, 
Președintele 

Frontului Unității Socialiste

gene-

Armata romană în bătălia pentru eliberarea

urăm 
dum-

Contribuții românești 
la marea victorie 

a popoarelor

HABIB BOURGUIBA

Dineu oficial oferit de
președintele Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena Ceausescu

Vineri seara, președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, si~ tovarășa Elena 
Ceausescu au oferit, în saloanele 
hotelului Hilton din Tunis, un di
neu oficial în onoarea președintelui 
Republicii Tunisiene. Habib Bourgui
ba. și a doamnei Wassila Bourguiba.

Au luat parte Hedi Nouira. primul 
ministru al Tunisiei, cu soția, dr. 
Sadok Mokaddem. președintele Adu
nării Naționale.
Chatti. ministrul afacerilor externe, 
Mohamed Sayah. directorul Partidu
lui Socialist Desturian. ministru-dele- 
gat oe lingă primul ministru. Chedli 
Klibi, ministru, director al Cabine
tului prezidențial. Abdelaziz Lasram, 
ministrul economiei naționale, dr. 
Driss Guiga. ministrul educației na
ționale. Mohamed Mzali. ministrul

cu soția. Habib

șănătătii publice, alțl membri ai gu
vernului. deputatl în Adunarea Na
țională. reprezentanți ai vieții eco
nomice. culturale ii științifice.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Gheorghe Oprea.' George Ma- 
covescu. dr. Radu Păun. Vasile Pun- 
gan. Constantin Mitea. alte persoane 
oficiale române care 11 însoțesc pe 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
vizita în Tunisia.

Erau prezenți Taieb Sahbani. am
basadorul Tunisiei la București, și 
Marin Rădoi. ambasadorul 
la Tunis.

în timpul dineului, care 
făsurat intr-o 
cordialitate.
Ceaușescu 
Bourguiba

României

s-a des- 
de caldă

Nicolae 
Habib

atmosferă 
președintele 

si președintele 
au rostit toasturi.

TOASTURILE ROSTITE în pagina a iii-a

in timpul vizitei la Muzeul național

Ședința solemnă a Adunării Naționale Tunisiene ? J ’
în dimineața zilei de vineri — cea 

de-a doua zi a vizitei oficiale în Tu
nisia ■— președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceausescu au fost oaspeți ai Adună- 

. rii Naționale Tunisiene. Dorința ma
nifestată de conducerea Adunării Na
ționale. de. parlamentarii tunisieni 
de a avea in mijlocul lor pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu reflectă

stima deosebită și înalta considera
ție de care se bucură in Tunisia 
șeful statului român, activitatea sa 
neobosită si inițiativele sale puse în 
slujba păcii, colaborării și înțelegerii 
între națiuni.

De la Palatul Cartagina. înalții 
oaspeți români. însoțiți de primul 
ministru Hedi Nouira, cu soția, se în
dreaptă spre Palatul Bardo, sediul 
Adunării Naționale Tunisiene.

Coloana oficială traversează din 
nou arterele principale ale Tunisului, 
împodobite cu drapelele celor două 
țări.

La intrarea în Palatul Bardo, o 
gardă din ostasi îmbrăcati în unifor
ma de epocă a cavaleriei arabe — 
șalvari roșii, pelerine și turbane albe 
— prezintă onorul.

Podișului Transilvaniei

(Continuare in pag. a Il-a)

Cuvîntarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al Adunării 
Naționale a Republicii Tunisiene,

Domnule prim-mjniatru,
Domnilor deputați, 
Doamnelor și domnilor,
Este pentru noi o deosebită 

cere să ne întilnim cu reprezentan
ții națiunii tunisiene. în numele 
meu, al soției și colaboratorilor mei, 
doresc să vă adresez dumneavoastră 
și întregului popor tunisian salutul 
nostru călduros, al Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, precum și al întregului 
popor român.

între popoarele noastre există stră
vechi legături de colaborare, pre
cum și unele similitudini, prin 
faptul că ambele au cunoscut 
vreme îndelungată dominația străi
nă, au trebuit să ducă lupte 
grele pentru a-și cuceri independen
ța națională. Ne bucură faptul că re
lațiile de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre țările noastre au cu
noscut, în ultimii ani, o dezvoltare 
continuă. Un rol important a avut, 
în această direcție, vizita pe care 
președintele Bourguiba a făcut-o, cu 
cîțiva ani în urmă, în Republica Șo- 
cialistă România. (Aplauze).

Am venit în țara dumneavoastră 
animați de sentimente de prietenie 
față de poporul tunisian, cu dorința 
de a identifica, împreună cu preșe
dintele Bourguiba și cu guvernul 
dumneavoastră, noi posibilități de 
extindere a colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei pă
cii și securității internaționale. (A- 
plauze).

Domnilor deputati,
România, care a răsturnat dictatu

ra fascistă si dominația Germaniei 
hitleriste cu 30 de ani, in urmă, este 
angajată ferm pe calea făuririi orin- 
duirii. socialiste. în anii care au tre
cut de la eliberare, poporul nostru 
a obținut, sub conducerea Partidului 
Comunist Rotnân. succese remarca
bile pe calea creării unei economii 
naționale independente. Industria 
României produce în acest an de 30 
de ori mai mult decît in anul 1948, 
iar în cincinalul 1971—1975. producția 
industrială a tării a crescut intr-un 
ritm anual de 14 la sută. S-a dez
voltat. de asemenea.
cărei p'roductie a crescut. în această 
perioadă, de citeva ori. România s-a 
transformat.' astfel, dintr-o tară slab 
dezvoltată intr-un stat industrial- 
agrar în plină înflorire. Au cunoscut 
un puternic avînt învătămîntul. știin
ța si cultura — factori hotărîtori 
pentru progresul general al societă
ții noastre socialiste, ca. de altfel, al

plă-

agricultura, a

oricărei națiuni. Tot ceea ce reali
zăm In România pe calea dezvoltă
rii economico-sociale este 
ridicării continue 
riale si spirituale 
popor.

Ne preocupăm . .
fecționarea întregii organizări a so
cietății. de crearea condițiilor pen
tru participarea activă a întregului 
popor la conducerea tuturor sectoa
relor activități» economico-sociale. a 
întregii societăți. Pornim constant de 
la faptul că dezvoltarea democrației 
socialiste constituie factorul esențial 
pentru făurirea societății socialiste.

destinat 
a bunăstării mate- 
a Întregului nostru

necontenit de per-

care se construiește pentru popor si 
numai cu poporul. Succesele înregis
trate bină acum au creat 
pentru 
făurire _..................... .
lateral dezvoltate. Congresul al XI- lea al ■- - - -
— care a adoptat Programul parti
dului si Directivele de dezvoltare 
economico-socială a României în pe
rioada 1976—1980 și, în perspectivă, 
pînă in 1990 — prevede creșterea 
puternică, de cîteva ori. a producției 
industriale si a venitului național.

condiții 
trecerea la o etapă nouă, de 
a societății socialiste multi-
Partidului Comunist Român

(Continuare in pag. a Il-a)

• La nord și vest de Carpații Meridionali, armata 
română a păstrat un CAP DE POD avînd o suprafață 
de aproximativ 50 000 DE KM PĂTRAȚI, în care s-au 
grupat apoi importante forțe române și sovietice. 
VICTORIILE REPURTATE ÎN BĂTĂLIA DE ACOPERIRE 
A FRONTIERELOR AU CREAT CONDIȚII PENTRU 
DEZVOLTAREA OFENSIVEI CARE A DUS LA DESĂ- 
VÎRSIREA ELIBERĂRII ÎNTREGULUI TERITORIU AL 
ȚĂRII.

• în perioada luptelor pentru stăvilirea acțiunilor 
Inamice din Podișul Transilvaniei, Crișana și Banat, 
armata română a acționat cu 18 divizii de infanterie, 
5 divizii de munte, 5 divizii de cavalerie, 3 detașamen
te și 10 regimente diverse, 5 batalioane și centre de 
instrucție, 7 școli de ofițeri și subofițeri și 6 batalioane 
fixe regionale, cu un efectiv total de 264 883 oameni.

• Au mai participat la lupte — în perioada 1—20 
septembrie - 1 corp aerian, 2 brigăzi de artilerie anti
aeriană, precum și unități ale marinei totalizînd peste 
10 000 de oameni.

1n pagina a IV-a

Prin lupte crîncene, trupele române au 
deschis larg „porțile Carpaților“CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI ADUNĂRII NAȚIONALE 

TUNISIENE, SADOK MOKADDEM
ÎN PAGINA A II-A

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovardșa Elena Ceaușescu, însoțiți de primul ministru tunisian, se în
dreaptă spre sediul Adunării Naționale

T

RITMUL
Șl CALITATEA 
ÎNSĂMINȚĂRII

A

PORUMBULUI
® în ultimele zile s-a

atins o viteză înaltă
de lucru

® Temperatura solului 
favorizează accele-
rarea semănatului

(în pagina a V-a, RAI

DUL NOSTRU ÎN JUDE-
ȚELE ALBA, VÎLCEA Șl 

BACĂU)
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN TUNISIA

ȘEDINȚA SOLEMNA A ADUNĂRII NAȚIONALE
(Urmare din pag. I)

La coborârea din mașini, președin
tele Nicolae Ceaușeșcu si tovarășa 
Elena Ceaușeșcu sînt intimpinati de 
dr. Sadok Mokaddem, președintele 
Adunării Naționale, de membri ai 
biroului adunării. Inalții oaspeți 
sint conduși în biroul de lucru al 
președintelui adunării, unde aces
ta le înmânează, în semn de 
omagiu, medalia comemorativă a 
înaltului for legislativ tunisian.

în continuare, președintele Nicolae 

Ceausescu, tovarășa Elena Ceaușeșcu, 
împreună cu persoanele oficiale care 
îi însoțesc, sînt invitați să participe, 
în sala mare a parlamentului, Ia o 
ședință solemnă a Adunării Națio
nale. convocată special cu prileiul 
vizitei înaltilor oasppți români.

în sală sînt prezenti membri al 
guvernului, deputății Adunării Na
ționale. numeroși invitați, reprezen
tanți ai corpului diplomatic.

Deschizind ședința solemnă, pre
ședintele Adunării Naționale, dr. Sa
dok Mokaddem. rostește o cuvintare 

de salut în cinstea înaltilor oaspeți 
români.

Ia apoi cuvîntul președintele 
Nicolae Ceaușeșcu. Cuvîntarea șefu
lui statului român, urmărită cu deo
sebită atenție de întreaga asistentă, 
este subliniată în repetate rînduri cu 
îndelungi aplauze.

. în încheiere. în numele deputați- 
lor. dr. Sadok Mokaddem mulțumeș
te președintelui Nicolae Ceaușeșcu 
pentru cuvîntarea rostită în Aduna
rea Națională Tunisiană. „Doresc să 
fiu în asentimentul dumneavoastră, al

TUNISIENE
deputaților — a spus vorbitorul — 
exprimînd încrederea în succesul de
plin al convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușeșcu si pre
ședintele Habib Bourguiba. spre bi
nele popoarelor noastre. De aseme
nea. ne asociem cu toții în a dori 
președintelui Nicolae Ceaușeșcu. ca și 
doamnei Elena Ceaușeșcu o ședere 
cit mai plăcută în tara noastră. 
Adresăm, totodată, poporului român 
prieten urările noastre sincere de 
noi succese si fericire".

Dejun oferit de primul ministru 
al Republicii Tunisiene

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și to
varășa Elena Ceaușeșcu au participat, 
vineri la amiază, la un dejun dat în 
cinstea înaltilor oaspeți români de 
primul ministru al Republicii Tuni
siene, Hedi Nouira, și soția sa, doam
na Nouira.

Au luat parte membri ai guvernu

lui, deputați ai Adunării Naționale, 
alte personalități ale vieții politice, e- 
conomice, culturale și științifice tuni
siene, conducători de întreprinderi și 
firme economice.

Au participat, de asemenea, persoa
nele oficiale române care îl însoțesc 
pe președintele Republicii Socialiste 

România în vizita sa oficială de prie
tenie în Tunisia.

' De asemenea, au fost prezenți șefi 
ai misiunilor diplomalice acreditați în 
Tunisia, precum și membri ai corpu
lui diplomatic.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate.

Cuvintarea președintelui 
Adunării Naționale Tunisiene, 

Sadok Mokaddem

Cuvîntarea președintelui 
Nicolae Ceaușeșcu

Excelența Voastră domnule Nicolae 
Ceaușeșcu. președinte al Republicii 
Socialiste România,

Doamnă,
Domnilor deputati,
Doamnelor și domnilor.
Pentru a doua oară, Adunarea Na

țională are marele prilej să pri
mească pe șeful statului român. Sînt 
fericit să vă urez cu acest prilej un 
cordial și călduros bun venit și să vă 
asigur de sentimentele de prietenie 
și mare considerație pe care poporul 
tunisian le poartă poporului român.

Relațiile-intre România și Tunisia 
se dezvoltă satisfăcător, conform vo
inței celor două popoare de a conso
lida cooperarea fructuoasă instaurată 
între ele în toate domeniile de activi
tate — uman, economic, social, 
cultural și artistic — în pofida deo
sebirilor de sisteme șocial-economice 
și a diversității căilor și mijloacelor 
folosite de noi și de dumneavoastră. 
Căci Cele dopă popoare se simt ani
mate de o voință dîrză — aceea de a 
asigura promovarea omului, instau
rarea dreptății sociale și realizarea 
condițiilor mai bune de trai, a ferici
rii și prosperității ; tot așa cum cele 
două popoare împărtășesc dorința 
profundă de a servi umanitatea, de 
a asigura progresul uman în cădrul 
unei coexistente pașnice autentice și 
pe baza respectului mutual și al con
siderației reciproce.

Domnule președinte.
Permiteți-mi să subliniez cu această 

ocazie rezultatele pozitive și încura-

„Un nou și important jalon 
în dezvoltarea relațiilor 

noastre bilaterale" 
declarația primului ministru Hedi NOUIRA, 

secretar general al Partidului Socialist Desturian
Eveniment de importanță istorică 

în cronica relațiilor româno-tunisie- 
ne, vizita președintelui Nicolae 
Ceaușeșcu marchează deschiderea 
unor noi și largi perspective acestor 
relații, adincirii și amplificării lor în 
cele mai diferite domenii. Dînd glas 
acestei opinii larg împărtășite aici, 
in Tunisia, primul ministru HEDI 
NOUIRA, secretar general al Parti
dului Socialist Desturian, a declarat 
reprezentanților presei române :

„Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușeșcu in Tunisia este pentru 
poporul nostru o adevărată sărbă
toare a prieteniei cu România. Am 
apreciat întotdeauna seriozitatea și 
dinamismul poporului român prie
ten, atașamentul său neclintit la 
idealurile independentei și suverani
tății naționale. Această vizită va 
marca, fără nici un fel de îndoială, 
un nou și important jalon pe calea 
cooperării și prieteniei trainice din
tre Tunisia și România. Ea se inscrie, 
cu strălucire, în spiritul liniei bine 
cunoscute a relațiilor noastre bilate
rale, linie care se situează in afara 
oricărei împărțiri a lumii in blocuri 
și în zone de influență. Chiar dacă 
părerile și convingerile celor două 
țări nu coincid in unele probleme, 
punțile prieteniei pe^care le-am ci
mentat, pe deasupra acestor deose
biri, au deschis un făgaș nou in re
lațiile internaționale, demonstrind 
cit de rodnică poate fi cooperarea 
liberă, egală in drepturi, intre toate 
popoarele, debarasată de orice con
strângeri și încorsetări. Să adăugăm 

Tovarășul Nicola* Ceaușeșcu și tovarășa Elena Ceaușeșcu vizitînd bazarul din Tunis

jatoare înregistrate de cele două adu
nări ale noastre în domeniile colabo
rării pline de încredere și fructuoase 
care s-a instaurat între ele : schim
buri de vizite între Marea Adunare 
Națională a Republicii Socialiste 
România și Adunarea Națională a 
Republicii Tunisiene,, schimburi de 
informații, cu privire la lucrările le
gislative și parlamentare, concertarea 
poziției celor două țări în principa
lele probleme de interes comun, 
cooperarea strînsă Jn sinul Uniunii 
Interparlamentare.

De aceea, v-aș fi deosebit de re
cunoscător să binevoiți a transmite 
onorabililor noștri colegi, membri ai 
Marii Adunări Naționale. salutul nos
tru călduros și asigurarea considera
ției noastre, iar poporului român sen
timentele noastre de prețuire . și 
urările noastre de fericire și prospe
ritate. Sînt convins, domnule pre
ședinte, că discuțiile între Excelența 
Voastră și Excelența Sa președintele 
republicii, Habib Bourguiba, vor întări 
și dezvolta bunele relații deja exis
tente între cele două țări ale noas
tre, vor contribui, de asemenea, la 
buna înțelegere între popoarele noas
tre, în slujba păcii și securității în 
lume.

Domnule președinte,
încheind, vă doresc dumneavoas

tră personal și nobilei dumneavoastră 
soții, precum și delegației care vă în
soțește, o ședere agreabilă și utilă în 
Tunisia și deplin succes în înalta 
dumneavoastră misiune.

la aceasta faptul că Tunisia și Româ
nia au, deopotrivă, o voință fermă de 
a veghea la independenta lor națio
nală.

Iată tot atitea motive pentru care 
vizita președintelui Nicolae Ceaușeșcu 
a fost așteptată aici, in Tunisia, cu 
atita nerăbdare, deoarece ea va con
solida, cu siguranță, acest curs feri
cit al relațiilor bilaterale. Intr-un cu- 
vint, vizita președintelui Ceaușeșcu 
va permite — și aceasta este con
vingerea noastră fermă — accelera
rea procesului cooperării și colaboră
rii pe multiple planuri intre țările și 
popoarele noastre, căreia ii va im
prima un canținut tot mai concret. 
Am convingerea că relațiile dintre 
Tunisia și România pot răspunde in 
mod fericit țelului solidarității și 
prieteniei dintre toate popoarele care 
trăiesc pe pămint, contribuind la în
tărirea continuă a păcii și destinderii 
în lume. .

MEKI EL ALAOUT, secretarul ge
neral al Asociației de prietenie tuni- 
siano-română. de curînd creată, a ți
nut, la rindul său, să declare : „îmi 
amintesc cu deosebită plăcere de 
România, in care am trăit și am în
vățat mai mulți ani. înfăptuirile po
porului român pe calea progresului 
și prosperității, sub conducerea clar
văzătoare a președintelui Ceaușeșcu, 

.personalitate proeminentă a vieții 
internaționale, m-au impresionat pu
ternic. Cred că experiența României 
poate fi up exemplu demn de urmat 
pentru toate popoarele care depun 
eforturi pentru a-și asigura bunăsta
rea și propășirea“.

(Urmare din pag. I)

Astfel. în România se va realiza o 
societate care va asigura satisfacerea 
în condiții tot mai depline a cerin
țelor materiale și spirituale ale în
tregului nostru popor. Și realizările 
României demonstrează cu putere 
faptul că atunci cînd un popor este 
stănîn pe bogățiile naționale, pe 
destinele sale iși poate făuri cu suc
ces o viată nouă, liberă, de bunăsta
re si fericire.

Domnilor deputați,
Acționînd ferm pentru dezvoltarea 

economico-socială susținută a între
gii țări, sîntem, totodată, interesați 
într-o largă colaborare internaționa
lă. cu toate țările, fără deosebire de 
orînduire socială. Tocmai de aceea 
Republica Socialistă România pro
movează activ o politică internațio
nală de prietenie și pace.

După cum se știe, în viața inter
națională s-au produs profunde 

"transformări în raportul de forțe. 
Popoarele sint hotărite să pună ca
păt politicii de dominație imperia
listă, colonialistă și neocolonialistă, 
să preia în propriile lor mîini bogă
țiile naționale și să-și asigure o dez
voltare liberă, independentă.

Noul curs spre destindere în viața 
internațională este rezultatul nemij
locit al acestor schimbări, al inten
sificării luptei maselor populare, a 
popoarelor de pe toate continentele 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Trebuie spus însă că mai sînt 
încă destule forțe reacționare care 
pot pune în pericol cursul destin
derii. care pot arunca omenirea in 

"’’noi războaie nimicitoare.
Iată de ce Republica Socialistă 

România consideră că trebuie inten
sificate eforturile tuturor statelor 
pentru a asigura dezvoltarea noului 
curs spre destindere, pentru înfăp
tuirea unei noi ordini economice și 
politice internaționale.

Sint încă multe probleme com
plexe și grele de soluționat pe pla
neta noastră. In Europa se depun e- 

l forturi susținute pentru înfăptuirea 
securității continentului, ceea ce va 
putea deschide o epocă nouă, de pa
ce și colaborare, nu numai în Euro
pa, ci în întreaga lume. .

Salutăm succesele mărețe ale po
porului cambodgian, care, după cinci 
ani de lupte grele, a dobîndit o vic
torie strălucită, lichidînd interven
ția străină și creînd astfel- condiții 
pentru dezvoltarea liberă, indepen
dentă a Cambodgiei.

Salutăm, de asemenea, victoriile 
forțelor populare în Vietnamul de 
sud, care deschid perspectiva reali
zării, în fine, a păcii, a reconcilierii 
naționale, a dezvoltării libere și de
mocratice a Vietnamului.

Evenimentele din Indochina de
monstrează că, atunci cînd popoarele 
sînt hotărite să-și apere independen
ta, suveranitatea, dreptul la o viață 
liberă, nu există forță în lume în 
stare să oprească aceste popoare să-și 
făurească viața așa cum o doresc.

România s-a pronunțat și se pro
nunță pentru realizarea unei păci 
trainice în Orientul Mijlociu, pentru 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate îrț urma 
războiului din 1967 și pentru soluțio,- 
narea problemei poporului palesti- 
nean în conformitate cu năzuințele 
sale naționale, inclusiv ale formării 
unui stat palestinean independent. 
(Aplauze puternice). Apreciem că 
pentru soluționarea situației grave 
din Orientul Mijlociu sînt necesare 
eforturi susținute din partea tuturor 
statelor în vederea aplicării rezoluți
ilor Organizației Națiunilor Unite 
și asigurarea dreptului fiecărui popor 

din această zonă la independență și 
suveranitate.

Pe continentul african, în acest an, 
fostele colonii portugheze iși vor 
cuceri pe deplin independența și nu 
este departe momentul cînd se va 
pune capăt cu desăvîrșire colonialis
mului și politicii rasiste din Rhodesia 
și Africa de Sud.

După cum se știe, omenirea este 
confruntată cu problema gravă a 
subdezvoltării, cu faptul că lumea 
continuă să fie împărțită in țări dez
voltate, sau bogate, și țări subdezvol
tate, sau sărace; Este evident că reali
zarea unei lumi mai drepte și mai 
bune este nemijlocit legată de lichi
darea acestor stări de lucruri — re
zultat al vechii politici de dominație, 
al politicii colonialiste. Sînt necesare 
măsuri hotărite pentru sprijinirea ță
rilor în curs de dezvoltare de a obține 
un progres mai rapid. Se impun o a- 
șezare echitabilă și rațională a pretu
rilor materiilor prime, realizarea 
unui raport corespunzător între aces
tea și prețurile produselor industria
lizate, accesul țărilor în curs de dez
voltare la tehnologiile moderne — 
ceea ce va impulsiona progresul mai 
rapid al țărilor slab dezvoltate și, tot
odată. va exercita o influență pozi
tivă asupra întregii dezvoltări mon
diale, a stabilității economice pe plan 
internațional. (Aplauze).

Soluționarea tuturor acestor pro
bleme complexe, trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare și, in primul 
rind, de dezarmare nucleară impun 
o participare activă a tuturor statelor 
la viața internațională. Evenimentele, 
viața demonstrează că nici o proble
mă internațională nu mai poate fi 
soluționată astăzi doar de citeva sta
te. că trebuie asigurată participarea 
activă a tuturor națiunilor, indiferent 
de mărimea lor. la promovarea co
laborării și păcii în lume. In acest 
sens, noi apreciem că un mare rol 
revine țărilor mici și mijlocii, țărilor 
nealiniate și țărilor în curs de dez
voltare.

Nu trebuie să uităm nici un mo
ment că mărimea unui popor nu se 
măsoară numai prin numărul locui
torilor sau prin forța militară de 
care dispune, ci. în primul rind, prin 
capacitatea sa de creație, de gîndire. 
Orice popor poate aduce contribuții 
inestimabile la cauza progresului și 
civilizației ’ mondiale. Să facem ast
fel incit cuceririle științei, ale cu
noașterii umane să fie puse în ser
viciul omului, al tuturor popoarelor, 
al libertății, bunăstării și fericirii 
lor. (Aplauze).

Acordăm o mare însemnătate Or
ganizației Națiunilor Unite și altor 
organisme internaționale în soluțio
narea problemelor internaționale și 

' așezarea relațiilor dintre state pe 
principii noi, de egalitate, de respect 
al independenței și suveranității na
ționale, de neamestec în treburile in
terne, de renunțare la forță și la a- 
menințarea cu forța în relațiile din
tre state.

In acest sșns, considerăm că un 
rol deosebit de important revine 
parlamentelor tuturor statelor, ca re
prezentante ale opiniei publice. Par
lamentarii de pretutindeni pot avea 
uri rol tot mai important în soluțio
narea problemelor complexe ale vie
ții internaționale, în realizarea noii 
ordini economice și politice.

Doresc să exprim satisfacția mea 
pentru relațiile de colaborare dintre 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România și Aduna
rea Națională a Republicii Tunisie
ne și speranța ca această colaborare 
să se intensifice și mai mult în vii
tor în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii în lume. (Aplauze).

în încheiere, aș dori să exprim 
încă o dată bucuria mea, a soției și 
colaboratorilor mei că ne aflăm in 
frumoasa dumneavoastră țară, că am 
avut prilejul să ne’întîlnim cu dum
neavoastră, reprezentanți ai națiunii 
tunisiene.

Dorim să vă adresăm dumnea
voastră, reprezentanți ai poporului 
tunisian prieten, urările noastre de 
succese tot mai mari în întreaga ac
tivitate închinată bunăstării, fericirii 
și independenței poporului tunisian. 
(Aplauze).

Permiteți-mi ca și de la această 
reuniune, prin intermediul dum
neavoastră, să adresez poporului 
prieten tunisian urarea de noi și mari 
realizări pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale independente, a făuririi 
bunăstării si fericirii. (Aplauze).

Fie ca prieterta dintre România șl 
Tunisia să cunoască o dezvoltare ne
contenită, în interesul ambelor po
poare, pentru colaborare șl pace în 
lume 1 (Aplauze puternice, îndelun
gate).

întîlnire de lucru 
a miniștrilor9 
de externe

Vineri dimineața a avut loc, la 
Tunis, o întîlnire de lucru între mi
niștrii de externe ai României și Tu
nisiei — George Macovescu și Habib 
Chatti. In cadrul întîlnirii au fost 
discutate probleme privind dezvolta
rea relațiilor de prietenie, colaborare 
și cooperare dintre cele două țări. Au 
fost abordate, de asemenea, unele 
probleme de interes comun privind 
situația internațională actuală.

Primirea delegației Asociației
de prietenie tunisiano-română

,1

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și to
varășa Elena Ceaușeșcu au primit, 
vineri dimineața, la Palatul Cartagi- 
na, delegația conducerii Asociației 
de prietenie tunisiano-română. in 
frunte cu președintele biroului aso
ciației, Tijani Makni, membru al Bi
roului Politic al Partidului Socialist 
Desturian, deputat în Adunarea Na
țională.

• La primire au fost prezenți tova
rășii Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, Constantin Mitea, 
consilieri ai președintelui republicii, 
și Marin Rădoi, ambasadorul Româ- 

. niei în Tunisia.
In numele delegației, președintele

La Muzeul național, admiri nd 

vestigiile unor străvechi civilizații
După încheierea Ședinței solemne 

a Adunării Naționale Tunisiene, pre
ședintele Nicolae Ceaușeșcu, tovarășa 
Elena Ceaușeșcu, celelalte persoane 
oficiale române, au vizitat Muzeul na
țional „Bardo", situat în imediata a- 
propiere a Palatului Parlamentului.

Muzeul „Bardo" din Tunis, socotit 
a fi cel mai mare și mai important 
muzeu de antichități de pe continen
tul african, adăpostește în cele peste 
40 de săli ale sale colecții de o va
loare inestimabilă, mărturii peste 
veacuri ale civilizațiilor care au în
florit, din cele mai vechi timpuri, pe 
aceste meleaguri. Piesele muzeistice 
adunate aici — rod al săpăturilor ar
heologice făcute timp de zeci de ani. 
pe locurile vestitei cetăți a Cartagihei 
și ale altor așezări antice — multe 
din ele reconstituite cu răbdare și 
măiestrie, constituie în ansamblu un 
minunat tezaur de artă punică, ro
mană, arabă și a altor civilizații.

Se vizitează sălile cu mozaicuri ro
mane, reprezentînd, într-un colorit 
viu. cu nuanțe de o rară frumusețe, 
scena șl figuri din mitologia antică.

„Momente istorice, 
expresii ale unei trainice prietenii"

REVISTA PRESEI TUNISIENE

întreaga presă tunisiană a rezervat 
și vineri spații largi vizitei președin
telui Nicolae Ceaușeșcu.

Sub titlul — desfășurat pe în
treaga pagină întîi — „Tunisul in 
sărbătoare a făcut o caldă primire 
solilor poporului român", principalul 
cotidian. „L’ACTION", organ al Parti
dului Socialist Desturian, publică am
ple relatări asupra primei zile a vi
zitei, relevînd importanța pe care în
tregul popor tunisian o acordă actua
lului dialog româno-tunisian la nivel 
înalt.

Descriind atmosfera sărbătorească 
în care populația capitalei a întâmpi
nat pe solii României, ziarul sublinia
ză că pentru poporul tunisian „ziua de 
17 aprilie 1975 este o zi cu adevărat 
istorică". „Atmosfera sărbătorească 
in care toată capitala noastră a pri

Asociației de prietenie tunisiano-ro- 
mânâ a exprimat profunda gratitu
dine pentru onoarea de a fi primiți, 
precum și deosebita satisfacție a 
membrilor asociației pentru vizita 
inalților oaspeți români în Tunisia, 
vizită care deschide noi perspective 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Tunisia. Tijani 
Makni a arătat, totodată, că membrii 
Asociației de prietenie tunisiano-rq- 
mână îsi vor aduce și in viitor în
treaga contribuție la mai buna cu
noaștere în Tunisia a poporului ro
mân, a realizărilor României socia
liste, la întărirea legăturilor de prie
tenie dintre cele două popoare.

Președintele Nicolae Ceaușeșcu a 
exprimat satisfacția pentru prilejul

Impresionează în mod deosebit mo
zaicurile de mari dimensiuni, adevă
rate capodopere ale genului, care îm
bină desenul ornamental cu arta fi
gurativă. Alte mozaicuri,. înfățișînd 
pe marele poet Vergiliu, înconjurat 
de muze, scriind „Eneida", pe zeul 
Bachus sau pe Neptan, sint piese de 
o mare valoare artistică.

în sala cu bijuterii antice lucrate 
în aur cu o neîntrecută măiestrie, 
oaspeților li se arată o altă piesă 
rară : platoșa din aramă care a apar
ținut unui ostaș punic din armata Iul 
Hannibal.

Sînt vizitate, de asemenea, sălile 
colonadelor și statuilor romane. Aici 
se păstrează statuia în marmură albă 
,,Apollo din Cartagina", statuile îm
păratului Lucius Verus, ale unor dem
nitari romani — statui care împodo
beau Forumul din Cartagina.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu și tovarășa Elena Ceaușeșcu 
semnează în cartea de onoare.

★
După vizitarea' Muzeului național 

„Bardo", coloana oficială se îndreaptă 

mit pe președintele Ceaușeșcu și pe 
doamna Ceaușeșcu constituie expre
sia prieteniei ce leagă țările și popoa
rele noastre, expresia voinței poporu
lui tunisian de a întări această prie
tenie, de a consolida și diversifica 
colaborarea fructuoasă între cele 
două țări și popoare".

Relatările sint însoțite de nu
meroase fotografii înfățișînd princi
palele momente ale programului 
primei zile a vizitei.

„L’ACTION", ca și oficiosul guver
namental „LA PRESSE", ziare de 
limbă franceză, celelalte cotidlane 
care apar în limba arabă publică in
tegral toasturile rostite de cei doi 
președinți la dineul de joi. sub
liniind pasajele referitoare la ac
țiunile românești pe plan interna

de a se întilni cu membrii conduce
rii Asociației de prietenie tunisiano- 
română. de a lua cunoștință de acti
vitatea pe care o desfășoară mem
brii acestei asociații. Tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a subliniat rolul 
important ce revine asociațiilor de 
prietenie în mai buna cunoaștere 
dintre popoarele român si tunisian, 
în dezvoltarea legăturilor de priete
nie și colaborare dintre România și 
Tunisia.

Președintele Nicolae Ceaușeșcu și 
tovarășa Elena Ceaușeșcu s-au foto
graf iat > împreună cu membrii condu
cerii asociației.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și cor
dialitate.

spre partea veche a orașului, unde se 
află vestitul și pitorescul bazar al 
capitalei tunisiene. Inalții oaspeți-ro
mâni străbat pe jos, pînă în piața 
„Africa", ulițele bazarului cu sute de 
prăvălii orientale cu produse variate 
și ateliere unde aurul, argintul și. mai 
ales, obiectele tradiționale din alamă 
sînt lucrate de iscusiți meșteri chiar 
sub privirea cumpărătorilor.

Cei aflați în bazar salută cu entu
ziasm pe inalții oaspeți români, cx- 
primîndu-și bucuria de a-i vedea șl 
aici, in inima străvechiului oraș. In 
piața „Africa", președintele Nicolae 
Ceaușeșcu și tovarășa Elena Ceaușeșcu 
sînt aclamați, ca și în ziua preceden
tă, de o mare mulțime de oameni. Se 
aud rostite din inimă : „Yahia 
Ceaușeseu !“, „Yahia Romania 1“ — 
„Trăiască Ceaușeșcu !“, „Trăiască 
România !“

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și to
varășa Elena Ceaușeșcu răspund, fă
când semne prietenești, la aceste calda 
manifestări de simpatie din partea 
locuitorilor Tunisului.

țional pentru instaurarea unei noi 
ordini politice și economice interna
ționale, pentru consolidarea păcii, 
pentru dezvoltarea colaborării cu po
poarele arabe, cu toate popoarele 
lumii. „La Presse" publică, de ase
menea. editorialul „Pentru o lume 
mai bună", care relevă că pre
ședintele Ceaușeșcu este unul din 
principalii militanti pentru eliberarea 
popoarelor. pentru dezvoltarea și 
propășirea lor de sine stătătoare — 
condiții esențiale în vederea instau
rării unei lumi mai bune, pentru 
pace si progres social.

Posturile de radio și televiziune au 
transmis, in cursul zilei de vineri, 
ample relatări de la toate manifestă
rile prilejuite de vizita solilor po
porului român.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN TUNISIA

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Habib Bourguiba

Domnule președinte.
Doamnă Bourguiba,
Domnule prim-ministru, 
Doamnelor și domnilor,
Este o deosebită plăcere pentru 

mine și soția mea să vă avem ca oas
peți la acest dineu pe dumneavoastră, 
domnule președinte, împreună cu 
doamna Bourguiba, și să vă salutăm 
in mod cordial.

Ne aflăm de două zile în frumoasa 
dumneavoastră tară și putem spune 
că avem impresii deosebit de plăcu
te. Convorbirile care le-am avut cu 
dumneavoastră, precum și convorbi
rile cu domnul prim-ministru și alți 
membri ai guvernului au dus la iden
tificarea de noi posibilități de colabo
rare între țările noastre în multe do
menii de activitate. Iată de ce putem 
spune că vizita noastră, deși scurtă, 
va avea rezultate pozitive pentru 
dezvoltarea viitoare a relațiilor de 
colaborare dintre țările noastre.

Mîine vom semna împreună o se
rie de documente. De asemenea, se 

vor semna, de către reprezentanții 
Tunisiei si ai României, o serie de 
înțelegeri si acorduri cu privire la 
dezvoltarea colaborării viitoare. Do- 
reso să vă asigur că sintem hotărîti 
să acționăm cu toată fermitatea pen
tru traducerea în viată a acestor do
cumente. considerînd că ele cores
pund atît intereselor popoarelor noas
tre. cit și cauzei colaborării si păcii 
în lume.

Doresc ca și în acest cadru să re
pet. domnule președinte, invitația de 
a vizita, împreună cu doamna Bour
guiba, România și să exprim spe
ranța că această vizită se va rea
liza într-un viitor apropiat.

Doresc să urez poporului prieten 
tunisian succese tot mai mari in dez
voltarea sa economico-socială 1

Doresc să toastez în sănătatea 
dumneavoastră, domnule președinte, 
a doamnei Bourguiba !

Pentru colaborarea trainică într» 
popoarele român șl tunisian ! (Apla
uze).

Domnule președinte Ceaușescu, 
Doamnă Elerta Ceaușescu.
Scumpi prieteni.
Răspund cu multă plăcere domnu

lui președinte Ceaușescu și doresc să 
relev că datorită contactelor directe 
dintre șefii de stat și dintre popoare 
se poate ajunge la găsirea unor căi 
de colaborare. Ati putut constata cu 
cît entuziasm v-a aclamat poporul 
tunisian pe tot traseul dumneavoas
tră pînă la Palatul Cartagina. Prin 
aceasta, el n-a făcut decît să expri
me sentimentele de gratitudine și 
stimă fată de dumneavoastră, fată de 
colaborarea care a existat întotdeauna 
între poporul român și poporul tuni
sian.

Am făgăduit doamnei Ceausescu să 
vizitez România. Am mai vizitat 
România in 1968 și as dori să văd, 
în 1978, cum va arăta ea. Dar doamna 
Ceaușescu mi-a spus că este o pe
rioadă prea îndepărtată și că ar dori 
să vin mai devreme, să mă odihnesc 
cîteva zile la Constanta. Accept cu 
plăcere acest lucru si nădăjduiesc că 
starea sănătății mele și. mai ales, a 

soției mele ne va ingădui să facem 
această vizită. Nu dorința este aceea 
care ne lipsește. Vom face tot ce se 
poate pentru a da curs invitației, 
pentru a intensifica într-o măsură și 
mai mare colaborarea, atît ne plan 
economic, cit și pe plan cultural, care 
s-a statornicit între țările noastre, 

împreună cu domnul președinte 
Ceaușescu, mîine vom semna docu
mentele care vor duce la dezvolta
rea colaborării intre statele noastre.

Nu-mi mai rămîne decît să vă urez 
să duceți cu dumneavoastră cele 
mai bune impresii, să vă urez dum
neavoastră multă sănătate, iar gu
vernului român, Partidului Comunist 
Român și poporului român multe 
succese.

Nădăjduiesc că veți duce cu dum
neavoastră cele mai bune impresii 
despre Tunisia. în orice caz, în po
porul tunisian veți găsi Întotdeauna 
un prieten. Noi vom face tot ce ne 
stă în putință pentru a dezvolta co
laborarea, prin toate mijloacele, in 
interesul celor două popoare. (A- 
plauze).

Bizerta : Solemnitatea depunerii unei coroane de flori la monumentul eroilor luptei pentru libertate și independența

La Bizerta-contact nemijlocit Vibrant salut muncitoresc
cu realizări ale economiei tunisiene din partea petroliștilor de la rafinăria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au con
sacrat după-amiaza zilei de vineri 
cunoașterii activității 
le unităti economice 
guvernoratul Bizerta.

în această vizită. . _ ___ .
români au fost însoțiți de tovarășii 
Gheorghe Oprea. George Macovescu, 
dr. Radu Păun, Marin Rădoi. amba
sadorul României la Tunis, precum 
și de Abdelaziz Lasram, ministrul 
economiei naționale, si Hedi Khe- 
facha. ministrul apărării naționale.

Este ora 16,30. Elicopterul cu care 
au Călătorit oaspeții aterizează in 
Piața Martirilor din Bizerta, cunoscu
tul port la Mediterană. mare centru 
industrial al țării.

în întîmpinarea solilor poporului

unor principa- 
tunisiene din

înalții oaspeți

român au venit un mare număr de 
locuitori ai orașului, care tac o căl
duroasă primire înalților oaspeți.

La coborirea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați cordial 
de guvernatorul regiunii, Abdelma
lek Laarif, și de soția sa, precum și 
de alte oficialități municipale. Copii 
ai locuitorilor din Bizerta ies în 
întîmpinarea tovarășului 
Ceaușescu și a. tovarășei
Ceaușescu, oferindu-le frumoase bu
chete de flori. în acest timp, mulți
mea venită în Piața Martirilor, pa
voazată sărbătorește cu drapelele de 
stat ale României și Tunisiei, aplau
dă îndelung pe conducătorul statului 
român. Din mulțime se aude urarea :

Nicolae 
Elena

„Yahia Ceaușescu !“ („Trăiască 
Ceaușescu").

Guvernatorul Bizertei înfățișează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu unele aspecte 
ale dezvoltării continue a acestui im
portant centru industrial al țării. Bi
zerta își făurește astăzi — cum spun 
localnicii — „o a doua tinerețe", 
constituind un grăitor exemplu 
mutațiilor economice și sociale
perioada care s-a scurs de la cuceri
rea independenței naționale și prefi- 
gurînd, în același timp, prin obiecti
vele economice noi aflate în con
strucție, simbolurile viitorului indus
trial al Tunisiei, potrivit sarcinilor 
actualului plan cincinal de dezvoltare 
a țării.

ea 
al 

din

S.A F. I.R

în lupta pentru

Piața 
pre-

flori, 
mo-

eroilor căzuți

independență

Omagiu

întrevedere
de lucru

După ceremonia de la Monumentul 
Martirilor din Bizerta, elicopterele la 
bordul cărora se aflau înalții oaspeți 
se înalță doar pentru cîteva minute, 
survolînd golful pentru a ateriza la 
rafinăria S.A.F.I.R. din Bizerta.

în întîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit Mustafa 
Dallagi, președintele Societății petro
liere S.A.F.I.R., Abdelmalek Laarif, 
guvernatorul regiunii Bizerta. alte o- 
ficialități locale, membri ai conducerii 
rafinăriei, muncitori, ingineri, tehni
cieni.

Muncitori cu familiile lor. cetățeni 
din împrejurimi, tineri și tinere, pur- 
tînd stegulețe cu culorile românești și 
tunisiene, izbucnesc în aclamații pre
lungite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
cu cordialitate acestei calde demon
strații de stimă și prietenie. Răsună 
puternic vibrante urări : „Bun venit 
președintelui Ceaușescu", „Ceaușescu 
— România", „Tunisienii și românii 
sint prieteni !“.

Pe frontispiciul intrării, principale 
este înscris în_ limbile arabă și ro
mână 
zerta 
roase 
supra 
ați venit, marele nostru oaspete, dom
nule președinte Nicolae Ceaușescu". 
Formații muzicale locale, în pitorești 
costume naționale, cîntă frumoase 
melodii populare tunisiene.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt con
duși apoi prin rafinărie. Pe parcurs 
sint prezentate cîteva date principa
le despre această întreprindere, con
struită în 1963 cu o capacitate de 
prelucrare de 600 000 tone pe an ; 
după ce a fost extinsă, rafinăria a 
ajuns să prelucreze in prezent 
1 150 000 tone de țiței, din care se 
obțin importante produse petrochi
mice.

înalții oaspeți vizitează apoi labora
toarele rafinăriei. Aici, inginerul-șef 
al laboratoarelor prezintă studiile și 
cercetările făcute asupra diferitelor 
produse petroliere.

sâlutul „Locuitorii orașului Bi- 
vă adresează cele mai căldu- 
urări de bun venit !“, iar dga- 
clădirii administrației — „Bine

Tovarășa Elena Ceaușescu se inte
resează îndeaproape de aspecte con
crete ale activității de cercetare.

La o întrebare a înalților oaspeți, 
se arată că, în prezent, la această ra
finărie lucrează numai tunisieni și că 
există preocuparea pentru formarea 
In continuare a cadrelor de speciali
tate în acest domeniu.

în salonul de primire al adminis
trației, înalților oaspeți le sînt pre
zentate un șir de grafice care oglin
desc dinamica activității în diferite 
domenii : producție, investiții, repar
tiția cadrelor pe structuri, asistență 
medicală, construcții de locuințe, 
sport. Tematica amplă oferă prilejul 
unui dialog viu, care reliefează preo
cupările și eforturile intense ale pe
troliștilor tunisieni.

în încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează în cartea de 
onoare a rafinăriei.

Președintele societății S.A.F.I.R., 
Mustafa Dallagi. exprimă recunoștin
ța întregului colectiv de muncitori și

conducerii,

Ceaușescu 
ospitalitate 
lucrătorilor

specialiști, precum și a 
pentru această vizită.

Președintele Nicolae 
mulțumește pentru calda 
și roagă să se transmită
rafinăriei uri salut de prietenie. „Do
resc să vă felicit pențru rezultatele 
pe care le obțineți și să vă urez noi 
succese în viitoarea dezvoltare a 
acestei mari întreprinderi tunisiene".

în fața intrării, ca și la sosire, are 
loc o entuziastă manifestare de prie
tenie, muncitorii și localnicii expri- 
mîndu-și prin aclamații îndelungi 
satisfacția lor profundă de a avea ca 
oaspeți pe înalții soli ai poporului 
român prieten.

Mulțimea salută, face semne de ră
mas bun, la care oaspeții răspund 
cu caldă cordialitate.

Elicopterele, avînd la bord pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și persoanele oficia
le române carfe-i însoțesc, se îndreap
tă spre următorul-, punct din progra
mul vizitei — oțelăriile „El-Fouladh“, 
de la Menzel Bourguiba.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au depus apoi 
o coroană de .flori la Monumentul din 
Bizerta ridicat în memoria eroilor că- 
zuți în lupta pentru libertatea și In
dependența Tunisiei.

în fața monumentului — impună
toare construcție ce domină 
Martirilor — o gardă militară 
zintă onorul.

, După depunerea coroanei de 
întreaga asistență păstrează un 
ment de reculegere.

La încheierea ceremoniei, numeroși 
locuitori aflați în Piața Martirilor fac 
o caldă manifestare de prietenie pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu.

cu premierul
tunisian

în cursul zilei de vineri, tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, a avut o întrevedere 
de lucru cu primul ministru al ~ 
publicii Tunisiene, Hedi Nouira.

în cadrul întâlnirii s-au purtat 
cuții asupra problemelor privind 
voltarea schimburilor comerciale 
cooperării economice între ceie două 
țări. S-au stabilit, totodată, căile și 
măsurile concrete ce urinează a fi în
treprinse pentru punerea în aplicare 
a acordurilor și înțelegerilor realizate 
cu prilejul contactelor la cel mal înalt 
nivel dintre România și Tunisia.

La întîlnire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a participat Vasile 
Pungan, consilier al președintelui re
publicii.

în aceeași zi, între reprezentanții 
români și șefii departamentelor eco
nomice din Tunisia au avut loc întâl
niri de lucru pe sectoare de speciali
tate. în cadrul acestor întâlniri s-a 
convenit asupra obiectivelor cooperă
rii româno-tunisiene.

Din partea română au participat 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Constantin Stanciu. ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Marin Rădoi, ambasadorul 
României la Tunis.

Din partea tunisiană au luat parte 
Habib Chatti, ministrul afacerilor ex
tern^ Abdelaziz Lasram, ministrul e- 
oonomiei naționale, și Taieb Sahbani, 
ambasadorul Tunisiei la București.

Re-

dis- 
dez- 
și a

ÎN MIJLOCUL SIDERURGIȘTILOR
DE LA MENZEL BOURGUIBA

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt oaspeții siderurgiștilor comple
xului „El Fouladh", 
Menzel Bourguiba, Ia 
zerta.

Obiectiv esențial al 
ționale tunisiene, „El Fouladh' 
vint care, în limba arabă. înseamnă 
„oțelul" — constituie un exemplu al 
eforturilor acestei țări pentru a-și 
crea o economie prosperă, diversifi
cată, pîrghie indispensabilă a progre
sului economic și social al țării. Con
struirea acestei unități a făcut posi
bilă crearea unor ramuri noi ale e- 
conomiei naționale, printre care 
strucția de mașini, precum 
voltarea altora existentei

Numeroși siderurgiști 
întîmpinarea tovarășului 
Ceaușescu și a tovarășei 
Ceaușescu. aplaudîndu-i cu căldură.

din localitatea
25 km de Bi-

economiei
i“ —

na- 
cu-

această unitate, 
invitați apoi să 
o capacitate de

Președintele-director general al 
complexului, Mustapha Beji, adre
sează oaspeților un călduros salut de 
bun venit în numele celor aproape 
2 000 de lucrători din

înalții oaspeți sînt 
viziteze laminorul cp 
70 000 tone pe an.

Topitori, oțelari, metalurgiști. lami
natori, aflați pe ' traseul parcurs, au 
făcut o spontană manifestare de sim
patie tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, aplaudîn- 
du-i îndelung, salutîndu-i prin sem
ne prietenești.

Oaspeții români răspund cu cordia
litate acestor manifestări de simpatie.

Pe parcursul vizitei se face un 
scurt istoric al acestui important o- 
biectiv național, a cărui construcție a 
început îh 1965. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. 
celelalte oficialități române care îi 
însoțesc, se interesează, totodată, de 
unele caracteristic! tehnice ale agre
gatelor, de calitatea produselor. Răs- 
punzînd întrebărilor adresate de oas
peți, gazdele arată că acest complex, 
care a ajuns în prezent la o produc
ție de 1,5 milioane tone, folosește

ca materie primă zăcămintele de fier 
de la Djerissa și Nefzar, din nordul 
Tunisiei, valorificîndu-se astfel o im
portantă bogăție națională.

La plecare, muncitorii siderurgiști 
îi înconjoară din nou cu căldură pe 
oaspeți, își exprimă bucuria pentru 
cinstea pe care le-au făcut-o venind 
în mijlocul lor.

înalții oaspeți urează muncitorilor 
și conducerii acestui complex noi 
succese în activitatea lor pusă în 
slujba progresului și înfloririi Tuni
siei independente.

Se viziteazd laminorul de la complexul siderurgic „El Fouladh'

in limba romând, urdri pline de adldurdOțelaril de la „El Fouladh" adamd pe solii poporului român

Nicolae
Elena
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Prin lupte trincene, trupele române 
au deschis larg „porțile Carpaților"
In lungul șir al luptelor purtate 

de armata română pentru elibera
rea tării noastre de sub dominația 
fascistă, un loc de seamă il ocupă 
luatele ce s-au desfășurat in inima 
Transilvaniei, ne văile Mureșului și 
Arieșului. La 5 septembrie 1944, tru
pele hitleriste-horthyste au declan
șat în această zonă o puternică 
ofensivă — cu 6 divizii și nume
roase unități de blindate — cu sco
pul de a pune stăpinire pe trecăto- 
rile Carpaților Meridionali și a con
stitui astfel un front continuu pe 
Întregul lanț carpatic, care favoriza 

„La 12 septembrie au ajuns în zona Aiud trupele ar
matelor 6 de tancuri și 27. în aceste zone se desfășură o 
bătălie cu o mare grupare de trupe germano-ungare, 
care cîștigase ceva teren pe seama unităților române ce 
acționau aici ; acestea însă au împiedicat trupele ger
mano-ungare să iasă la trecătorile Carpaților Meridio
nali. Trupele române au menținut în stăpînirea lor trecă
torile, ceea ce a avut o însemnătate esențială pentru dez- 
nodămîntul bătăliei din zona Aiud".

Din lucrarea sovietică : „Cel de-al doilea 
război mondial 1939—1945").

în cel mai înalt grad o rezistență 
îndelungată. Deoarece inamicul 
era inițial superior numericește. in 
fața acestei ofensive, trupele noas
tre, aflate în lupte, au adoptat și 
folosit cu ingeniozitate tactica stă
vilirii treptate a inamicului prin- 
tr-o apărare îndîrjită pe poziții 
succesive. In tot acest timp, in 
spatele liniilor noastre se instalau 
trupele venite din locurile fierbinți 
ale insurecției — București, Do- 
brogea, cimpia munteană, porturile 
dunărene — și nu o dată au tre
buit să ocupe aliniamentele indi
cate chiar în timpul acțiuiplor sau 
să-și croiască drum prin lupte pen
tru a ajunge la pozițiile fixate.

In primele zile după declanșarea 
ofensivei, trupele hitleristo-hor- 
thyste, beneficiind de superioritatea 
lor numerică și tehnică, au reușit 
să pătrundă spre sud. să cucerească 
orașele Turda și Luduș și să atingă 
Mureșul, iar în unele sectoare chiar 
Tîrnava Mică. Fiecare palmă de 
pămint cucerită era însă scump 
plătită. îmi amintesc că s-a vorbit 
mult și cu admirație în acele zile 
de batalionul de instrucție din Re
gimentul 6 grăniceri, comandat de 
maiorul Emilian Ionescu, care în 
ziua de 5 septembrie, încercuit fiind 
de forțele inamice, a rezistat cu 
tenacitate pe poziție, iar la căde
rea nopții a izbutit să spargă încer
cuirea, retrăgîndu-se spre Mureș. 
Patru zile și patru nopți, bravii 
săi ostași au mărșăluit spre liniile 
noastre, ziua ascunzîndu-se prin 
lanurile de porumb și păduri, 
noaptea urmîndu-și drumul, și în 
tot acest răstimp au hărțuit inami
cul, provocîndu-i pierderi grele.

Pe văile Someșului Rece și Some
șului Cald, batalionul fix Someș, 
compus din țărani localnici, a folo
sit cit iscusință terenul, a atacat 
din față, din flanc ori din spate 
inamicul, oprindu-i în cîteva rîn
duri înaintarea și cauzîndu-i im
portante pierderi umane și ma
teriale.

Mi-a rămas, de asemenea, puter
nic întipărit în memorie un atac 
de noapte asupra cotei 491, dat de 
Regimentul 34 infanterie, în frun
tea căruia mă aflam. Ostașii noștri 
s-au apropiat de pozițiile inamicu
lui fără să tragă vreun foc de 
armă, pentru a nu-i da posibilita
te să se lămurească precis asupra 
forțelor, dispozitivului și manevre-

„Cazul 
blocului 56"

Titltil acestei nole 
ne-a fost sugerat de 
autorul sesizării — 
președintele comite
tului de locatari, bloc 
58, Calea Șagului, Ti
mișoara. Iată, suc
cint, faptele. In ia
nuarie 1971 a fost dat 
în folosință blocul 56, 
proprietate personală. 
Dar nici pină în ziua 
de azi nu s-au făcut 
remedierile necesare, 
menționate în procesul 
verbal de predare-pri- 
mire. Și nu-i vorba de 
niște amănunte oare
care, ci de mari re
medieri ca : pereții 
despărțitori ai unor 
apartamente distruși 
încă de la montarea 
planșeelor : acoperișul 
pe care-1 ia vîntul ; 
șapa de beton din pod 
care n-a fost termina
tă și multe altele.

Să nu se creadă 
cumva că proprietarii 
apartamentelor au stat 
nepăsători ; doar e 
vorba de o casă pen
tru cumpărarea că

reia au făcut efor
turi materiale și mai 
au încă de făcut. 
Ce-i drept, n-au lip
sit promisiunile or
ganelor locale compe
tente. Dar numai atit, 
pentru că măsurile 
stabilite în vederea 
executării remedieri
lor n-au fost îndepli
nite.

Urmare a acestei se
sizări, Comitetul exe
cutiv al Consiliului 
popular al județului 
Timiș a trimis redac
ției o adresă prin care 
sintem incunoștințati 
(doar atit — n.n.) că 
s-a răspuns petiționa
rilor. In mare, conți
nutul adresei» respecti
ve nu prea se deose
bește de nenumăratele 
răspunsuri pe care a- 
sociația le-a primit 
pînă acum. In sfirșit, 
în încheierea răspun
sului trimis asocia
ției se face o preci
zare demnă de luat 
In seamă. Constructo
rul și oficiul ju
dețean Timiș pen
tru construirea și vin- 
zarea locuințelor, re-

lor noastre. In apropierea liniilor 
dușmane, la comanda „înainte", au 
pornit la asalt, trăgind cu toate ar
mele ; îi văd parcă și acum ca 
niște uriași din armele cărora țîș- 
neau nesfirșite linii de foc. In 
lupta care a durat pînă la miezul 
nopții, inamicul a pierdut un în
semnat număr de soldați.

După patru zile de lupte crince- 
ne, energiile forțelor hitleriste și 
horthvste au început să se stingă. 
Luptele de aici se soldaseră in fa
voarea noastră. Pină la 8 septem
brie, ofensiva trupelor inamice a 

fost pretutindeni stăvilită. In ziua 
de 9 septembrie, trupele noastre 
au trecut la contraofensivă, reușind 
să recupereze o parte din spa
țiul pierdut în primele zile și să 
respingă inamicul pină dincolo de 
Mureș.

In zilele de 10 și 11 septembrie 
au sosit aici mari unități din Ar
mata 27 sovietică, cu care Armata 
4 română a inceput cooperarea. 
Prin venirea lor s-au creat condiții 
pentru trecerea cu forțe sporite la 
o ofensivă generală. îmi amintesc 
că și în zona noastră a sosit o uni
tate sovietică. In citeva momente 
de răgaz ne-am strîns cu căldură 
mîinile. am tras cu sete din țigări 
și, despărțindu-ne, ne-am urat no
roc îri lupte.

La succesele noastre a contribuit 
fără îndoială sprijinul neprecupețit 
al populației aflate în zonele de 
luptă, ori în spatele frontului ina
mic, care ne-a ajutat efectiv în 
lupte, a salvat prizonieri români, 
ne-a procurat prețioase informații 
despre inamic. Astfel, pe întreaga

în Transilvania al populațieieliberată, salutul fierbinte

Soldați români primiți cu entuziasm de populația unui sat din Transilvania

actualizind graficul 
de eșalonare a recep
țiilor finale, a progra
mat în acest scop ter
minarea remedierilor 
pină la sfirșitul lunii 
aprilie. Nădăjduim 
că-i ultimul termen. 
De altfel, autorul se
sizării ne va informa 
cu siguranță cum vor 
sta lucrurile la vre
mea respectivă.

0 pseudo- 
rivalitate 
nedorită

Redăm cîteva rîn
duri din scrisoarea 
tov. Aurel Căplescu, 
directorul Școlii gene
rale de 8 ani din satul 
Lupșa de Jos, județul 
Mehedinți. „Rugăm 
Consiliul popular al 
comunei Broșteni-Me- 
hedinți să manifes
te mai mult inte
res pentru termina
rea celor două ate
liere școlare a căror 
construcție este tără
gănată, invocîndu-se 

durată a luptelor pe care batalio
nul fix Someș le-a purtat cu ina
micul, rindurile sale s-au îngroșat 
mereu cu voluntari veniți din zo
nele ocupate de dușmani. Strecu- 
rați pe cărările munților, prin linii
le inamice, numai între 8 și 14 sep- 
terpbrie, într-o singură companie, 
au venit ca voluntari 60 de locui
tori. Ne-a impresionat puternic fap
ta exemplară a țăranului Ion Deac 
din Tăureni și a fiului său Vasile, 
de 18 ani, care au salvat din în
cercuire un întreg batalion de gră
niceri și apoi pe drumuri și poteci 
numai de ei știute i-au adus în cî- 
teva zile și nopți în liniile pe care 
le ocupa regimentul condus de 
semnatarul acestor rînduri. „Pen
tru inițiativă, dragoste de țară, spi
rit de sacrificiu și servicii aduse 
unității române", așa cum se arăta 
lntr-un ordin de zi al ministrului 
de război. Ion Deac. a fost citat 
pe națiune, iar peste ani a fost de
corat cu înaltul ordin „Steaua Re
publicii Socialiste România".

Aceeași dăruire și aceleași senti
mente de adînc și fierbinte patrio
tism au arătat și mecanicii de lo
comotivă Ion Lazăr și Nicolae Pre- 
des. Cel dinții a salvat o impor
tantă cantitate de țiței, care ame
nința să se scurgă din rezervoare
le depoului Teiuș, iar cel de-al 
doilea și-a' riscat viața stingînd un 
incendiu apărut la osia unui va
gon dintr-un tren încărcat cu mu

„în primele zile ale lunii septembrie, cînd trupele ger
mano-ungare au încercat să treacă la ofensivă, trupele 
române au organizat apărarea pe aliniamentul Tîrgu- 
Mureș—Turda, precum și în raionul Arad—Timișoara și 
timp de cîteva zile au stăvilit atacurile dușmanului. 
Aceasta a permis unităților Armatei Roșii să treacă în 
bune condiții Carpații Meridionali".

(Din lucrarea sovietică : „Istoria Marelui 
Război al Uniunii Sovietice pentru Apă

rarea Patriei").

niție și explozibil, reușind să sal
veze garnitura și o importantă can
titate de material de război atît de 
necesar în acele momente. Aceleași 
cuvinte de admirație merită fapta 
pădurarului Ion Moldovan, care a

diferite pretexte, cum 
ar fi lipsa de materia
le, de muncitori cali
ficați etc. etc. Atelie
rele școlare trebuiau 
date in folosință odată 
cu deschiderea acestui 
an școlar, dar elevii nu 
s-au putut bucura 
de avantajele lecțiilor 
practice desfășurate în 
ateliere".

Consiliul popular al 
județului Mehedinți 
ne-a răspuns că aspec
tul semnalat a fost 
verificat la fața locu
lui. S-a constatat ast
fel că atit la școala 
generală din localita
tea de centru, cit și la 
cea din satul Lupșa de 
Jos — ambele unități 
cu clasele V—VIII — 
s-a început construirea 
unor spații speciale 
pentru ateliere șco
lare de lăcătușerie și 
croitorie. în ambele 
situații însă, se spune 
în răspuns, luc»ările 
sînt întrerupte pentru 
moment, în primul caz 
de cîteva luni, iar in 
al doilea de peste un 
an de zile (deci „un 
moment" care se întin
de pe durata a mai 
bine de un an — n.n.) 
din cauza priorității 
pe care edilii locali au 
acordat-o construirii 
căminului cultural din 
satul de centru pen
tru care au repartizat 
în întregime contribu
ția în bani.

Fără îndoială că ne 
este greu să ne pro
nunțăm dacă s-a pro
cedat bine sau nu, cu 

stît mai mult cu cît 
nici răspunsul nu face 
vreo precizare în a- 
cest sens. In orice 
caz, nu ne apare ca 
fericită „rivalitatea" 
căminului si a atelie
relor școlare. Facem 
doar apel la înțe
leaptă zicală, potri
vit căreia este bine 
să te întinzi cît ți-e 
plapuma. Este ade
vărat, în încheierea 
răspunsului se sub
liniază că „s-a sta
bilit cu conducerea co
munei să se reparti
zeze mijloace bănești 
din buget sau din con
tribuția in bani a ce
tățenilor pentru re
luarea și terminarea 
în cursul acestui tri
mestru școlar a ate
lierelor începute la 
cele două școli men
ționate mai sus". Nu 
putem spune decît să 
fie într-un ceas bun.

Concis, 
la obiect

• Consiliul popular 
al municipiului Te
cuci : Au fost luate 
măsuri urgente de a- 
provizionare a fabricii 
de lapte din localitate 
cu borcane tip iaurt, 
precum și introducerea 
în rețeaua comercială 
a produsului lapte bă
tut în sticle de 1 litru.

• Consiliul popular 
orășenesc Curtea de 
Argeș : Pentru îmbu

ascuns în casa lui, dintr-un sat 
ocupat de inamic, cîțiva grăniceri 
încercuiti. dintre care unul grav ră
nit ; în condiții neobișnuite, Ia lu
mina unei, lămpi, rănitul a fost 
operat de un medic român și ast
fel salvat.

Așadar, țelurile comandartientu- 
lui hitlerist n-au fost atinse. Erois
mul ostașilor noștri însuflețiți de 
dorința de a apropia clipă eliberă
rii integrale a părții de nord a 
Transilvaniei răpite în 1940, sosirea 
trupelor române din interiorul țării, 
care au cîștigat „cursa de viteză" 

%cu inamicul, ajungînd pe front îna
inte ca trupele germano-maghiare 
să obțină rezultatele scontate, spri
jinul neprecupețit al populației lo
cale au fost factorii hotărîtori ai 
stăvilirii ofensivei trupelor hitle- 
risto-horthyste. însuși comandan
tul grupului de armate german 
„Ucraina de sud", generalul Hans 
Friessner. a recunoscut că ofensiva 
dată de forțele hitleriste și hor- 
thyste „s-a împotmolit ca urmare 
a rezistenței tot mai intense a ina
micului".

Și astăzi,-ca și atunci, ne sim
țim inimile pline de mîndrie pentru 
că un inamic mult superior nume- 
ricește și tehnic nu s-a putut apro
pia de defileurile Carpaților, pen
tru că am păstrat în sudul Tran
silvaniei un vast cap de pod de pe 
care avea să se declanșeze ulte
rior ofensiva forțelor sovietice și 

române, care a duș la desăvîrșirea 
eliberării teritoriului României de 
sub dominația ocupanților fasciști.

General-maior (r.)
Ion BOȚEA

nătățirea calității apei 
potabile s-au luat mă
suri de distribuire a 
acesteia cu intermi
tență și în cantități 
mai mici, creîndu-se, 
astfel, posibilitatea u- 
nei purificări cores
punzătoare. De ase
menea, s-a interve
nit la I.J.G.C.L. Argeș 
să execute două pre- 
decantoare.

• Inspectoratul sil
vic județean Dolj : 
Referitor la sesizarea 
că în pădurea din ime
diata apropiere a Cra- 
iovei se produc nere
guli, vă facem cunos
cut că problemele au 
fost cercetate la fața 
locului de un colectiv 
format din lucrători ai 
organelor silvice și 
consiliul popular mu
nicipal. Pentru reme
dierea deficiențelor 
s-a întocmit un plan 
de măsuri cu termene 
și responsabilități con
crete. S-a trecut la 
inventarierea arborilor 
tăiați ilegal, precum 
și la întocmirea unui 
proiect de amenajare 
în scopuri turistice a 
acestei păduri. •

Așadar, deși la doi 
pași de oraș, din pă
dure se fura ca-n co
dru 1 Era oare nevoie 
de o sesizare să se ob
serve aceste fapte ?
Neculai ROȘCA

Spitalul județean, una din noile construcții ale Craiovei

„Cabinetul muncii 
organizatorice 

in sprijinul generalizării experienței înaintate 
în activitatea de partid

In contextul preocupărilor îndrep
tate spre perfecționarea activității 
organelor si organizațiilor de partid 
— în consens cu sarcinile stabilite 
de Congresul al XI-lea privind 
creșterea rolului conducător al par
tidului — problemele legate de sti
lul și metodologia muncii organelor 
și organizațiilor de partid capătă un 
loc tot mai important. Sub semnul 
căutărilor stăruitoare pentru perfec
ționarea neîntreruptă a muncii de 
partid în vederea sporirii eficientei 
sale practice. Comitetul municipal de 
partid Sighetu Marmației a inițiat 
înființarea unui 
cabinet al muncii 
organizatorice. El 
a fost conceput 
ca instrument de 
lucru care se in
tegrează în an
samblul măsuri
lor luate de orga
nul municipal de 
partid pentru 
mutarea centrului de greutate al 
controlului și îndrumării in fabrici 
si instituții.

Referitor la activitatea cabinetului, 
tovarășul loan Ulici, prim-secretar al 
comitetului municipal de partid, ne-a 
precizat : „Am realizat în ultima 
vreme o diversificare a activității în 
cadrul cabinetului muncii politice de 
masă, al celui de educație materia- 
list-stiintifică. Dar în activitatea 
practică, curentă am resimțit lipsa 
unui cadru organizat, unde să fie a- 
bordate cu activul obștesc probleme 
din domeniul îndrumării organizații
lor de partid. Pentru a favoriza ge
neralizarea experienței pozitive a co
mitetelor de partid și a organizații
lor de partid din municipiu a fost 
înființat cabinetul muncii organiza
torice care organizează consultații, 
schimburi de experiență privind 
primirea în partid, munca cu ca
drele, informarea de partid, con
ducerea si îndrumarea activității or
ganizațiilor de masă, activitatea co
misiilor pe probleme, munca cu acti
vul obștesc. Se cuvine subliniat că 
acest cabinet a fost realizat de un 
larg activ obștesc care, de fapt, este 
si principalul său beneficiar".

viața de partid
la Sighetu Marmației

Remarcabile realizări 
cinematografice

La „Casa filmului" 
s-au desfășurat, intre 
16 și 18 aprilie. Zilele 
filmului ungar — mo
ment de relief în ca
drul manifestărilor or
ganizate în tara noas
tră cu prilejul împli
nirii a 30 de ani de la 
eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascist. Ca 
si retrospectiva pro
gramată. cu același 
prilej, la „Cinemate
că". „Zilele filmului 
ungar" au oferit pu
blicului bucurestean, 
prin peliculele pre
zentate. o imagine a 
dezvoltării artei cine
matografice în tara 
vecină si prietenă, a 
talentului unor ci
neaști si interpreti re
prezentativi. din dife
rite generații.

In spectacolul inau
gural a rulat filmul 
Joc de pisici, turnat 
după romanul omonim 
al scriitorului Istvăn 
Orkeny. Autorul aces
tei adaptări, regizorul 
Kăroly Makk. este bine 
cunoscut publicului ci
nefil. datorită mai fi
les filmului său „Iu
bire". Aducînd pe e- 
cran romanul lui Or
keny (a cărui drama
tizare este prezentată 
cu un succes remarca
bil pe scenele noas
tre). Kăroly Makk a 
optat pentru o tonali
tate deosebită de ar 
ceea a partiturii tea
trale. Existența ce
lor două surori în 
vîrstă. amintirile, con
fidentele. trăirile, mi
cile întimplări diurne 
care pe scenă fac o- 
biectul unei comedii 
amare, alcătuiesc — în 
filmul „Joc de pisici" 
— substanța unei me
ditații răscolitoare, cu 
anumite accente tra
gice asupra bătrîne- 
ții, asupra unor ela
nuri tîrzii, imposibile.

Realizat într-o factu
ră modernă si ourtind 
amprenta sensibilității 
creatorului său. filmul 
impune, prin ținuta ar
tistică de ansamblu, 
prin calitățile inter- 
pretilor săi : Margit 
Dayka. Elma Bulla 
S. a.

Cea de-a doua peli
culă din programul 
„Zilelor filmului un
gar" — Ninsoarea — 
istorisește o intimpla- 
re petrecută în anii

ZILELE 
CULTURII 
UNGARE

’44. Cu rigoarea si for
ța artistică proprii. în 
genere, creației sale, 
regizorul Ferenc K6sa 
urmărește. în acest 
film, cîteva destine 
marcate decisiv de 
realitățile atît de as
pre ale războiului. 
Acțiunea aduce în 
prim-plan avataruri
le dramatice ale unui 
soldat care, aflat în
tr-o scurtă permi
sie, pornește, îm
preună cu bunica sa. 
în căutarea părinților 
ascunsi în munți pen
tru că tatăl dezertase 
de pe front. Stările su
fletești. trăirile perso
najelor sint surprinse 
de regizor nuantat. cu 
o deosebită intuiție. 
Filmul — care va in
tra, săptămîna vii
toare, în repertoriul 
curent al cinemato
grafelor noastre — se 
distinge și prin relie
ful plastic al imagi
nii. al descrierii ca
drului natural, și be
neficiază de aportul

t V
10,00 Film serial pentru copil s 

,,Legenda lui Robin Hood".
10,25 Bucureștiul necunoscut.
10,40 Pe drumul marelui partid. 

Program de cântece patrio
tice și prelucrări folclorice.

11,00 Telecinemateca.
12,45 Telex.
12,50 Muzică ușoară.
13,05 Telerama. Simfonia naturii.
13,55 Politehnica satului. Docu

mentar artistic.
14,15 Caleidoscop cultural-artistic. 
14,35 Box *.

întreaga activitate de instruire a 
activului se desfășoară la cabinet. 
Tot aici au loc adunări generale de 
partid model, pentru a veni în spri
jinul secretarilor, al membrilor bi
rourilor organizațiilor de bază. Fără 
a prelua, bineînțeles, sarcinile orga
nizațiilor de partid în ceea ce 
privește pregătirea celor ce au ce
rut primirea în partid, cabinetul 
organizează acțiuni care contri
buie la modelarea calităților lor 
politice, morale, etice. Din cele mai 
recente activități desfășurate de ca
binet reținem organizarea schimbu- 

luj de experiență 
avînd ca temă 
pregătirea adu
nărilor generale 
convocate pentru 
semnarea Anga
jamentului so
lemn.

Cabinetul dis
pune de un ma
terial documen

tar bogat : hotăriri, planuri de 
muncă și ■ informări ale organu
lui municipal de partid, precum si 
ale organizațiilor de partid din mu
nicipiu. planșe si scheme privind 
metodologia pregătirii ți primirii în 
rindurile partidului, un dosar model 
cu documentele necesare în acest 
sens ș. a. Alte materiale documentare 
se referă la modul în care trebuie 
realizată informarea de partid, la or
ganizarea activității comisiilor pe do
menii etc. Activiștii obștești partici
pant! la activitatea acestui cabinet 
colaborează si la pregătirea unor fi
nalize. studii pentru comisia orga
nizatorică etc. Bunăoară, s-a studiat 
modul în care se rezolvă scrisorile 
si sesizările oamenilor muncii și s-a 
analizat în citeva organizații apli
carea principiilor democrației interne 
de partid.

Deși se află încă la început, de 
drum, cabinetul muncii organizato
rice se dovedește a fi un eficient 
instrument de lucru al organizației 
municipale de partid Sighetu Mar- 
mației.

Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

unor buni actori. între 
care Imre Szabd și 
Maria Markovicova.

Virtuțile jocului ac
toricesc merită releva
te si in cazul filmului 
Convalescentă. pre
zentat la „Casa fil
mului" — și avem 
în vedere îndeosebi 
performanta tmărului 
actor- Andrăs Nyiri 
(care face parte din 
delegația sosită în 
tara noastră cu prile
jul „Zilelor filmului 
ungar"). întruchipîn- 
du-1 pe eroul princi
pal al filmului semnat 
de regizoarea Mara 
Luttor, interpretul tră
iește drama unui băr
bat abia ieșit din a- 
dolescentă. căruia — 
ca urmare a unei gra
ve maladii — trebuie 
să i se amputeze un 
picior. Lupta persona
jului cu sine însuși 
pentru a accepta ideea 
acestei dureroase in
firmități și pentru 
a nu se considera han
dicapat fată de ceilalți 
tineri — iată resortul 
dramatic al filmului. 
Alături de Andrăs 
Nyiri. in distribuție fi
gurează actrițele Jana 
Brejchova și Ildiko 
Jani.

In aceste succinte 
însemnări ne-am refe
rit. desigur, doar la 
citeva aspecte caracte
ristice filmelor pre
zentate. Foarte diferi
te între ele. creațiile 
incluse în programul 
„Zilelor filmului un
gar" au fost primite 
cu interes si căldură 
de către public. Un 
succes care stă măr
turie prestigiului de 
care se bucură la 
noi cinematografia 
Ungariei socialiste și 
slujitorii săi.

D. COSTIN

15.30 Film documentar î „Scoarțe 
românești".

15,55 ,.La Obreja-ntr-o grădină". 
Cîntece populare.

16,15 Film documentar : „Rogo- 
jelu".

16,25 ,.Cîtu-i plaiu românesc".
16,40 Muzică populară instrumen

tală.
17,00 Recital de lieduri.
17.20 Cîntece de țară nouă.
17,35 Selecțiuni de muzică ușoară. 
18,00 Club T.
18.45 Pagini glorioase din istoria 

patriei.
19,00 Lumea copiilor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,10 Muzică populară
20,20. Teleenciclopedia
20,50 Film serial : Kojak.
21.45 Telejurnal • Sport.
22,00 întîlnirea de la ora 10...

FAPTUL
DIVERS
Vaslui... 1864

Pe adresa primăriei orașului 
Vaslui a sosit o corespondentă 
trimisă de Zoltan Zoldy din 
București, strada Emil Racovită 
nr. 12. Expeditorul, in vîrstă de 
96 de ani, a donat primăriei vas- 
luiene un document de valoare 
istorică si documentară. Este 
vorba de o hartă a districtului 
Vaslui, datînd din anul 1864. 
Documentul își va lua locul cu
venit printre alte piese unicat 
ale muzeului județean, care va 
fi inaugurat în curînd. Edilii 
Vasluiului adresează, și pe a- 
ceastă cale, vii mulțumiri celui 
care le-a făcut această donație, 
urindu-i ani multi, cu sănătate.

Bună
si caldă

Viorica Palahniuc, vinzătoare 
la plăcintăria de pe strada Pe
tru Rareș din Suceava, se pre- 
.gătea tocmai să plece, cînd auzi 
un glas de femeie :

— Nu vă supărați că îndrăz
nesc. Nici nu țtiu cum să în
cep. Văd că aveți in mină 
o geantă, care seamănă leit cu 
a mea. Știu că multe genți sea
mănă, dar am fost după cumpă
rături, și...

— Și poftiți geanta. M-am ui
tat în ea, am văzut niște bani, 
și tocmai plecam s-o duc la mi
liție. Vă rog să-i numărați...

— Vai, nici nu știu cum 
vă mulțumesc.

— Și eu vă mulțumesc că 
m-ați scutit de un drum. Uite 
că au și inceput să vină clien- 
ții. țiu vreți o plăcintă ? E cal
dă și bună...

După 
49 de ani!

*ă

La puțin timp după venirea pe 
lume, în urmă cu 49 de ani, 
o fetită — Renata Micu — a fost 
despărțită de tatăl său. A cres
cut mare, a mers la școală, a în
vățat o meserie, dar dorul de 
tată nu s-a stins niciodată. Dim
potrivă. Adresîndu-se miliției 
municipiului București, cu ru
gămintea de a o ajuta să-și gă
sească tatăl, după îndelungi in
vestigații, într-o bună zi din a- 
ceastă lună aprilie, maiorul Cor- 
neliu Dragnea i-a dat Renatei 
Micu veste de 
său. Dumitru 
vîrstă de 72 de ani. este pensio
nar și locuiește în Drăgășani. 
Deși' suferind, a sosit cît a putut 
de repede în Capitală, unde și-a 
întilnit fiica, pe care n-o mai vă
zuse de cînd era în leagăn. Și1 
sînt 49 de ani de atunci. O viață 
de om !

bucurie : tatăl 
Micu. acum în

Baie 
cu săpuneală

Un ceferist din Rimnicu-Să- 
rat, P. Alexandru, ne istoriseș
te o „pățanie ca-n povesti". Ie
șind din tura de serviciu, s-a 
dus să facă o baie de aburi, la 
baia publică din localitate. A 
intrat la baie, dar a ieșit mai 
obosit de cum intrase. Trei 
ore a tot așteptat să curgă un 
pic de apă caldă, dar degeaba. 
Cit despre aburi, nici vorbă. „La 
plecare, am cerut condica de se
sizări. Mi s-a dat. Am răsfoit-o, 
și era plină cu tot felul de re
clamata : ba că nu e apă cal
dă, ba că nu-i săpun, ba că e 
frig de-ți 
M-am plîns 
scris acolo, 
cine trebuie 
și gîndit să 
ziar. Că, fiind vorba de ___
nu le-ar strica o săpuneală". In
tr-adevăr, nu le-ar strica. Poa
te chiar cu săpunul lor. Or fi 
avînd ?

îngheață oasele... 
și eu. Dar eu am 

eu am citit. Numai 
— nu. De-aia m-am 
zic o vorbă și la 

baie,

N-avea 
nici un sfert 
de veac

Tinărul Costache Aioanițoaiei, 
de la întreprinderea de con- 
structii-montaje metalurgice Re
șița, a pornit într-o frumoasă zi 
din acest capricios aprilie spre 
localitatea Climboca. Trebuiau 
executate unele lucrări de tera- 
samente pentru îmbunătățiri 
funciare. Vrind să mai scurteze 
din drum, dar fără să cunoas
că bine locul, a încercat să 
treacă prin riul Bistra. La un 
moment dat, apa fiind prea 
mare, a pătruns în cabină, apoi 
a trecut peste ea... Buldozeristul
— care abia împlinise 24 de ani
— a fost găsit peste cîteva zile, 
înecat, la vreo doi kilometri 
locul dramei.

În loc de 
mulțumire

de

s-a 
ți-a 
iși 
Și

Zile la ririd, șoferul Gheorghe 
Ion de la I.G.O. Pucioasa 
tot frămintat, doar-doar 
aduce aminte unde anume 
pierduse portofelul cu acte 
bani. Ultima dată umblase la el 
înainte de a opri camionul, spre 
a-i da o mină de ajutor unui • 
alt șofer, rămas in pană cu o 
autobasculantă. Reținuse numă
rul : 31-DB-519. Întâmplarea a 
făcut să-l intilnească din npu 
pe colegul cu autobasculanta si 
— coincidentă ! — din nou în 
pană, cerind ajutor. Ca și rindul 
trecut, G.I. a oprit si i-a sărit 
in ajutor lui Gheorghe Lăză- 
rescu (căci despre el este vor
ba), dar, în loc să pună si el mi
na la înlăturarea defecțiunii, 
încerca să ascundă ceva pe 
riș. Așa s-a aflat de către 
liție că portofelul cu banii 
G.I. fusese luat de colegul 
Asta, in loc de mulțumire.

fu- 
mi- 
. lui 
lui.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scînteii"
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LA SEMĂNATUL PORUMBULUI

{ ?

Principalele cerințe: ACCELERAREA RITMULUI
i

ÎNSĂMÎNȚĂRILOR Șl ASIGURAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR

în săptămina aceasta s-a lucrat în ritm susținut la semănatul po
rumbului, in multe județe depâșindu-se viteza zilnică planificată. Din 
datele centralizate ieri la Ministerul Agriculturii rezultă că, în ulti
mele 3 zile, au fost insămînțate 550 000 ha cu porumb — cea mai ri
dicată viteză de lucru realizată pină acum. Pînă vineri, cooperativele 
agricole au însămințat cu porumb 1 310 000 hectare, adică 62 la sută 
din suprafața prevăzută, iar întreprinderile agricole de stat — 346 500 
hectare, adică 58 Ia sută din suprafețele planificate. în județele Vrancea 
și Mehedinți s-a încheiat această lucrare. Este necesar ca, prin- 
tr-o temeinică organizare a muncii și folosirea la întreaga capacitate 
a mașinilor, să se asigure o viteză zilnică sporită la semănatul po
rumbului, astfel incit această lucrare să se încheie, în fiecare uni
tate agricolă, in fiecare județ, la termenele stabilite, asigurindu-se lu
crări de calitate. Temperatura 
depășește 10 grade, fiind deci 
a porumbului.

solului, in cea mai mare parte a țării, 
favorabilă însămînțării în ritm intens

Cronica zilei
Tovarășul Nicolae Giosan, preșe

dintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a pri
mit, cu ocazia realegerii sale in a- 
ceastă funcție, o telegramă de feli
citare din partea președintelui parla
mentului elen. Constantin Papacon- 
stantinou.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ALBA. Potrivit datelor centralizate 
la direcția agricolă județeană, această 
lucrare s-a executat pe circa 14 650 
ha din cele planificate în C.A.P. 
Viteza zilnică realizată : 2 600 ha.
Accentul se pune pe calitatea lu
crărilor de semănat, pe pregătirea u- 
nui pat germinativ la nivelul cerin
țelor impuse de’ tehnologiile de pro
ducție. în unele cooperative a- 
gricole — Ighiu, Bucerdea-Vinoa- 
să, Petrești, Aiud, Războieni și 
Mănărade — mecanizatorii, folo
sind cu pricepere și răspundere 
fiecare oră bună de lucru, au 
încheiat semănatul în țursul zilei de 
joi. Lucrările sint avansate și în coo
perativele agricole din Berghin. Cis- 
tei, Sebeș, Ohaba, Măhăceni, Mirăslău 
și Sibot, în întreprinderile agricole 
de stat Jidvei, Blaj, Alba Iulia și 
Aiud, unde s-a însămințat pină acum 
peste 50 la sută din suprafețele pla
nificate. Dar cum cifrele, oricît ar fi 
ele de semnificative, nu pot șpune to
tul. să prezentăm cîteva constatări la 
fața locului.

Primul popas îl facem pe una din 
tarlalele cooperativei agricole din 
Crăciunelul de Jos. Pe o solă, un trac
tor efectua erbicidatul, după care ur
mau alte două cu discuri, iar in urma 
lor — o semănătoare echipată cu fer
tilizator. La capătul tarlalei, din loc 
în loc, era așezat cite un sac de po
rumb. „Am calculat totul — ne spu- 
nba inginerul-șef al cooperativei, Ni
colae Botnarenco. După cum vedeți, 
atît eu, cit și șeful de brigadă con
trolăm, aproape la fiecare întorsătură, 
numărul de boabe la metru liniar. Lu
crăm cu două semănători și, după 
calculele noastre, sîmbătă seara vom 
încheia semănatul". Pe tarlalele coo
peratorilor din Galda de Jos, pe două 
sole vecine erau organizate două 
puncte de lucru. Sub conducerea ce
lor doi brigadieri. Arpad Silaghi și 
Veronica Vîntu, se însămînțau ulti
mele suprafețe prevăzute a se cultiva 
ch porumb. Secvențe asemănătoare 
de muncă am întîinit și la coopera
tiva agricolă din Teiuș, precum și in 
alte unități.

Potrivit planului operativ întocmit 
Ia direcția agricolă județeană, semă
natul se va încheia in următoarele 
7 zile. Există însă posibilități certe 
ca în zonele agricole de bază aceas
tă perioadă să fie scurtată cu două 
zile. (Iosif Pop).

gătit grădinărește, iar în urma trac
torului condus de mecanizatorul Con
stantin Udrescu, rindurile lăsate, de 
semănătoare sînt drepte. Datorită ni
velării perfecte a terenului, semințele 
sînt incorporate în sol la o adîncime 
de 8 cm. De remarcat că și la coo
perativele agricole din Galicea, Io- 
nești, N. Bălcescu, unde specialiștii e- 
rau prezenți în cîmp. se executau lu
crări de . foarte bună calitate.-

Și la cooperativa agricolă din Mi- 
hăești, pe cea mai mare parte a celor 
240 hectare însămînțate cu porumb, 
lucrările sînt de bună calitate. To
tuși, atunci cînd atenția specialiștilor 
slăbește, consecințele apar și ele. Pe 
una din, parcelele fermei nr. 1, me
canizatorul Dumitru Popescu tocmai 
începuse semănatul. Nu avea însă or
din de lucru, iar în apropiere nu era 
nici un specialist. Terenul era bolo
vănos și cu denivelări mari. In aceste 
condiții, calitatea semănatului nu pu
tea primi nici cel puțin calificativul 
de mulțumitor. (Ion Teodor).

VÎLCEA. Folosind din plin timpul 
bun de lucru, cooperativele agricole 
din județul Vîlcea însămînțează zil
nic circa 2 000 ha cu porumb. Ca a- 
tare, pină vineri. 18 aprilie, s-au 
însămințat peste 21 000 ha cu porumb, 
ceea ce reprezintă 86 la sută din su
prafața prevăzută. Tn multe coopera
tive agricole, printre care cele din 
Giulești. Alunu. Măciuca. Valea Mare, 
Voicești și altele, realizările sînt 
chiar peste media înregistrată pe an
samblul județului. Cum sînt respecta
te cerințele de calitate la însămîn- 
țarea porumbului ? Un scurt popas pe 
terenurile cooperativei agricole din 
Stoiceni ne permite să constatăm că 
sub ochii specialistului, lucrările se 
execută ca la carte. Terenul este pre-

BACAU. La ora actuală, circa 64 
la sută din suprafața prevăzuta a se 
cultiva cu porumb în cooperati
vele agricole a fost însămîn-
tată. Ing. Alexandru Dănilă. director 
adjunct al direcției agricole, aprecia 
că sînt create toate condițiile ca pină 
la 25 aprilie semănatul porumbului 
să se încheie în întregul județ. Afir
mația se bazează pe faptul că la a- 
ceastă dată o bună parte din teren 
este pregătit. In multe unități 
agricole, datorită bunei organizări a 
muncii, se lucrează de zor. Coopera
tivele agricole Sascat-Tîrg. Glăvă- 
nesti. Cotofănești. Cociu sj altele au 
încheiat semănatul. La Măgura, 
Mărgineni. Săucești. Letea-Veche, 
inginerii și președinții cooperativelor 
agricole stau tot timpul în mijlocul 
mecanizatorilor, ajută la desfășura
rea lucrărilor, veghează la calitatea 
semănatului. Cu prilejul raidului am 
constatat însă că în unele unități lu
crările se desfășoară cu încetinitorul. 
La Gîrleni, bunăoară, inginerul C. 
Bordei ne-a informat că totul este în 
regulă si că cele 3 semănători lu
crează din plin. Dar una știa ingine
rul si alta se intimpla ne cimp. Pe 
tarlaua din lunca Bistriței, nici o se
mănătoare. Mecanizatorul N. Malic 
se ..împotmolise" cu mașină ,cu tot 
pe la bufetul gării din comună. 
„N-am cu ce lucra — se scuză el. 
Conducerea cooperativei nu ne-a 
adus nici sămîntă. nici îngrășăminte, 
nu ne-a trimis nici mînuitor de a- 
gregate". împreună cu el am mers 
la locul unde trebuia să semene. 
Aici, cooperatoarea Maria Gunea aș
tepta atît pe tractorist, cît și sămîn- 
ta. Tot așa se pierdea timpul șl la 
celelalte 
Itești si 
miri de 
leni au
sută din terenurile prevăzute a 
cultiva cu porumb ? Deficiente 
organizarea muncii la semănat 
fac simțite și la Roșiori, Onișcani, 
Poduri, Cîrligi. (Gheorghe Baltă).

★
Cu prilejul celei de-a XlV-a ani

versări a proclamării independenței 
de stat a Sierrei Leone, tovarășul 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a transmis o telegramă de 
felicitare domnului Francis Mischek 
Minah, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Sierra Leone.

★
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al 

Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a oferit vineri la amiază o 
recepție cu prilejul Zilelor culturii 
ungare, organizate in țara noastră.

Au participat delegația culturală 
din R. P. Ungară și colectivul Tea
trului Național din Budapesta. De 
asemenea, au luat parte Gyorgy Biczd, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat, 
vineri după-amiază, în Capitală, o 
manifestare culturală dedicată celei 
de-a XlV-a aniversări a proclamării 
independenței de stat a Republicii 
Sierra Leține.

La manifestare au luat parte loan 
Botar, secretar general al I.R.R.C.S., 
membri ai Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

★
La invitația C.N.E.F.S.. în cursul 

zilei de ieri a sosit' în Capitală o 
delegație a prezidiului Uniunii ger
mane a sportului din R. F. Germa
nia. condusă de Willi Weyer, pre
ședinte. La aeroportul internațional 
Otopeni. oaspeții au fost întîmpinați 
de președintele C.N.E.F.S.. general- 
locotenent Mârin Dragnea. A fost de 
fată ambasadorul R. F. Germania la 
București. Erwin Wieckert.

★
oamenilor de artă din 

teatrale și muzicale —

La 18 aprilie, tovarășul Manea 
Mănescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a primit, la cerere, pe Chea San. am
basadorul Regatului Cambodgia la 
București.

Ambasadorul cambodgian a infor
mat despre eliberarea totală a teri
toriului național al Cambodgiei și in
stalarea la Pnom Penh a Guvernu
lui Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei. exprimind cele mai sin
cere mulțumiri tovarășului Nicolae

președintele Republicii 
România, guvernului și 
român pentru sprijinul 
acordat luptei juste a po-

Ceaușescu. 
Socialiste 
poporului 
permanent 
porului cambodgian.

Primul ministru român a transmis, 
în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, și al guvernului 
român, cele mai calde felicitări pen
tru victoria istorică obținută de eroi
cul ponor cambodgian.

Excelenței Sale Domnului PENN NOUTH
Prim-ministru al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei

Eliberarea capitalei Cambodgiei îmi oferă plăcutul prilej ca, în nu
mele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, să 
adresez Excelenței Voastre, Guvernului Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei și viteazului popor khmer cele mai calde felicitări, împreu
nă cu urările noastre cordiale de noi succese pe calea consolidării inde
pendenței și suveranității naționale, pentru vindecarea rănilor războiului, 
pentru dezvoltarea liberă și prosperă a patriei sale.

Victoria obținută de poporul Cambodgiei se înscrie ca o contribuție 
de seamă la triumful luptei generale a popoarelor împotriva politicii im
perialiste de forță, agresiune și dictat, pentru respectarea dreptului sacru 
al popoarelor de a-și hotărî destinele în mod liber și de sine stătător.

Guvernul român, care a recunoscut de la început Guvernul Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei, a acordat întregul său sprijin lup
tei juste a poporului khmer. Sîntem convinși că, în noile condiții, rela
țiile de strînsă prietenie și colaborare dintre țările noastre vor cunoaște 
o dezvoltare tot mai puternică pe toate planurile, în interesul celor două 
popoare, al cauzei unității forțelor antiimperialiste, al păcii și înțelege
rii internaționale.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii 

Socialiste România

întreprinderea „Electrocentrale“ - Mureș

raportează îndeplinirea cincinalului

m<h»

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost în gene

ral închisă. Au căzut ploi care, pe a- 
locurl, au avut și caracter de averse, 
însoțite de descărcări electrice In Ol
tenia, Muntenia. Dobrogea, cea mai 
mare parțe a Moldovei și a Transilva
niei. Ploi izolate s-au semnalat în 
Maramureș. In zona de munte, pre
cipitațiile au fost mal ales sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vintul a pre
zentat intensificări în Moldova si local 

' în Bărăgan șl nordul Dobrogel. Tempe
ratura aerului a continuat să scadă. La 
ora 14 oscila între 4 grade la Rădăuți 
șl 17 grade la Rm. Vîlcea. In Bucu
rești : Vremea s-a răcit. Cerul a fost 
mai mult acoperit. Temporar a plouat. 
Vîntul a suflat potrivit. •

Timpul probabil pentru 20, 21 și 22 
aprilie. In țară : Cerul va fi variabil, 
cu înnotări mai accentuate la începutul 
intervalului In jumătatea de nord-est

cinema
a Norii : LUMINA — 9; 11: 13.15; 
16: 18: 20.
a Hans Rockle și diavolul : DOI
NA — 11,30; 13,15; 15: 18: 20.
a Program de desene animate : 
DOINA — 10: 16,45.
a Iarba de mare : SCALA — 9,15;
11,30; 13,45; 16,15; 18.30; 20.45.
a Marea
12,45; 16;
a Pirații 
morilor :
16; 19.30,
19, ‘

■ 19,30.
a Ziua delfinului : LUCEAFĂRUL
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
FAVORIT — 9.15; 11,30: 
18,15: 20,30.
a Șase viteji colindă 
TIMPURI NOI — 9.
a Un cățel „sărat" :
NOI — 11: 13: 15; 17;
o Invincibilul Luke :
— 9.30; .... .
20,30, CASA FILMULUI 
14; 16: 18: 20. -- -
15.30; 18.
a Nu filmăm
AURORA

cursă : PATRIA — 9,30;
19.30.
din Pacific — Insula co- 
VICTOR1A — 9.30; 12,30; 
TOMIS — 9; 12,30; 16;

FLAMURA — 9; 12.30: 16;

20,45,
13.45; 16;

lumea :

TIMPURI 
19,30.

CAPITOL
11.15: 13: 14.45: 16.30: 13,30; 

............... 10; 12: 
FLOREASCA —

să ne-amuzăm :
_________ .. 11.15; 13.30: 15,45; 
18: 20.15, CENTRAL — 9.15: 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20.30.
• Răfuiala : BUCUREȘTI — 9;
11,45; 14.30; 17,15; 20, FEROVIAR — 
8,43; 11,15; 13.30:................... ..
MELODIA — 8,45; 11; 
18,30; 20.45, MODERN 
13,30: 16: 18.30: 20,45.
• Actorul și sălbaticii 
9; 12,30: 16: 19.30.
a Fugi ca să te prindă : UNIREA 
— 15.45: 18; 20.15.

15,45

: DACIA —

două mașini de la punctele 
Valea lui Ion, Să te mai 
ce la cooperativa din Gîr- 
fost însămânțate doar 27 la 

se 
în 
se

a țării; unde vor cădea ploi locale. în 
rest, ploi- Izolate. Vînt moderat. Tem
peratura tn creștere. Minimele vor fi 
cuprinse Intre 2 șl 12 grade, iar maxi
mele intre 15 șl 25 grade, izolat mai 
ridicate. In București : Cerul va fi va
riabil, favorabil aversei de ploaie la 
Începutul Intervalului. Vint șlab pină 
la potrivit. Temperatura în creștere.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 18 APRILIE
1975

I : 88 80 8 60 1 5 45 42 67
a II-a : 79 75 53 90 50 82

Extragerea
Extragerea
29 44 38
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI 5
1 655 802 lei.

• Ai greșit, inimă ! : EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Prințul Bob : LIRA — 15,30; 18;
20.15.
• Conștiința — 14,30, Iubire —
16.30. Scurtă întilnire — 18,45; 20,45: 
CINEMATECA (sala Union). '
0 Ochii Shivanei : GRIVIȚA — 9; 
12; 16; 19, MIORIȚA — 9; 12; 16; 19.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Răzbunarea lui Dani î PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Pîine și ciocolată ; VOLGA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20.15.
a Ce culoare are dragostea j 
FLOREASCA — 20.15. '
A Baltagul: VIITORUL — 15,30; 
18; 20,15.
0 Un bărbat fatal : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Filip cel bun : COTROCENI — 
14; 16; 18; 20.
• Șapte mirese pentru șapte frați: 
BUCEGI — 15,45: 18: 20,15, ARTA
— 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Trecătoarele iubiri : PACEA — 
15,30; 17,^5; 20.
0 Moulin Rouge : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15.

Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
RAHOVA — 10: 15,30; 19.
A Un milion pentru Jake : GIU
LEȘTI — 15,30: 18: 20.15, FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20,15.
0 Nemuritorii : CRÎNGAȘI — 16;
18.15.
0 Ilustrate cu flori de cîmp î 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
0 Dragoste la 16 ani : MUNCA — 
16; 18; 20.
0 Muntele ’ ascuns : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
0 Zidul : VITAN — 15.30; 18; 20,15. 
0 Sutjeska : MOȘILOR — 15,30; 19.

Asociația 
instituțiile 
A.T.M. — a organizat vineri după-a- 
miază, la sediul său, o manifestare 
dedicată comemorării a 25. de ani de 
la moartea compozitorului și pianis
tului Dinu Lipatti, ^comemorare în
scrisă în calendarul UNESCO din a- 
cest an.

(^gerpres)

Colectivul întreprinderii „Electro- 
centrale“-Mureș a îndeplinit, la data 
de' 18 aprilie, sarcinile planului cin
cinal la producția de energie elec
trică.

In telegrama adresată cu acest pri
lej secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, colec
tivul se angajează să realizeze pină 
la sfîrșitul acestui an o producție 
suplimentară în valoare de peste 
1 miliard lei față de prevederile

actualului plan cincinal. Vă asi
gurăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se arată în telegramă — 
că energeticienii de la întreprinderea 
,,Electrocentrale"-Mureș nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a traduce 
în viață sarcinile ce le revin din ho
tărârile Congresului al XI-lea, adu- 
cindu-și contribuția, alături de între
gul popor, la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism.

* SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

box „Centura de aur" in pragul finalelor
VICTOR SILBERMAN L-A ÎNVINS PE CAMPIONUL MONDIAL 

EMILIO CORREA!

Gală de filme la

ambasada U.R.S.S.

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru cordialul dumneavoastră 
saj telegrafic.

A fost o mare plăcere pentru noi să avem prilejul de a ura 
venit în Japonia Excelenței Voastre și doamnei Ceaușescu și de a 
cuta cu dumneavoastră personal.

De asemenea, sînt ferm convins că vizita dumneavoastră a contri
buit, în mod deosebit, la prompvarea înțelegerii și prieteniei care există 
în mod fericit între țările noastre.

Reînnoiesc Excelenței Voastre și doamnei Ceaușescu urările noastre 
cele mai bune de sănătate și de prosperitate poporului dumneavoastră.

HIROHITO

birrt 
dis-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit amabilul dumneavoastră mesaj prin care transmiteți, mie 
.și poporului egiptean, sincerele dumneavoastră salutări și cele mai bune 
urări cu ocazia survolării teritoriului Republicii Arabe Egipt.

Adresîndu-vă profundele mele mulțumiri pentru nobilele sentimente 
manifestate față de mine și poporul meu, doresc ca legăturile de priete
nie și cooperare dintre țările noastre să progreseze și să înflorească con
tinuu.

MOHAMMED ANWAR EL SADAT
Președintele Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu apreciere amabilul mesaj de bune urări al Excelenței 
Voastre cu ocazia survolării teritoriului Emiratelor Arabe Unite»

Adresez Excelenței Voastre sincere mulțumiri și cele mai bune 
urări de fericire personală, de prosperitate continuă poporului prieten 
din Republica Socialistă România

ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN
Președintele Emiratelor A'rabe Unite

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

încheierea cu mare succes a reuniunii Internaționale a Organizației 
de solidaritate cu popoarele afro-asiatice consacrată celei de-a XX-a 
aniversări a istoricei Conferințe de la Bandung îmi oferă prilejul de a 
prezenta Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru mesajul 
de salut, care a fost întîmpinat cu înaltă apreciere și recunoștință.

Mesajul dumneavoastră va rămîne o sursă de inspirație pentru ac
țiunile Organizației de solidaritate cu popoarele afro-asiatice împotriva 
imperialismului, colonialismului și rasismului, agresiunii și pentru liber
tate, dezvoltare echitabilă și pace bazate pe demnitate.

Cu cea mai înaltă considerație,
YOUSSEF

Secretar 
al Organizației 

cu popoarele

EL SEBAI
general 
de solidaritate 
afro-asiatice

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII SIERRA LEONE

îi cunoaștem, de ieri, pe finaliștii 
turneului pentru „Centura de aur". 
Mai întii, despre situația de la cate
goria grea. Duminică dimineața vom 
vedea un meci final Teofilo Steven
son—Ilie Dascălu. Iată cum s-a ajuns 
la stabilirea celor doi finaliști. Pe 
rînd, atît Claudio Liendo (Venezuela), 
cit și Anghel Iancu au fost opriți de 
medici să urce pe ring împotriva 
campionului olimpic și mondial. 
După cum vă amintiți, la ediția tre
cută a „Centurii de aur", finala la 
categoria grea nu avusese loc din 
motive medicale, iar, în semifinale. 
Iancu Anghel pierduse prin K.O. în 
fața lui Stevenson. Atunci, antreno
rul emerit Cristian Panaitescu avu
sese pregătit prosopul pentru o 
eventuală abandonare a elevului său, 
dar loviturile trimise de campionul 
mondial porniseră atît de fulgerător 
incit precauția antrenorului se dove
dise perfect inutilă.

Deci, la prezenta ediție, Steven
son a trecut două etape fără să lupte 
pe ring. In asemenea condiții, regu
lamentul prevede o nouă tragere la 
sorți care a și avut loc, cu rezulta
tul Stevenson-Dascălu. Cum tînărul 
Mircea Simon e în continuare mai 
mult un semigreu decit un greu veri
tabil, el a fost scos din calcule, iar 
varianta de mai sus a rămas singura 
finală posibilă.

Dincolo, la categoria cea mai ușoa
ră (semimuscă), „Centura de aur" și-o 
vor, disputa campionul mondial Jor
ge Hernandez (Cuba) și Li Ven Uk 
(R.P.D. Coreeană). Dacă ultimul a tre
cut relativ ușor de Alexandru Turei, 
în schimb Hernandez a avut o sar
cină mai grea împotriva talentatu
lui gălățean, Teofil Ghinea. Acesta, 
deși ■ ieri susținea abia al 18-lea meci 
din cariera sa sportivă, și-a afirmat 
cu pregnanță aptitudinile și se în
scrie de pe acum pe lista speranțe
lor boxului nostru. Categoria muscă 
va înregistra un nou meci între va
loroșii pugiliști români Gruescu și 
Ibrahim, adică un fel de revanșă a 
campionului european în fața con- 
stănțeanului, care ieri l-a depășit 
net la puncte pe Robu Niță. La „co4- 
coș", campionul Asiei 1974 — Citi 
En Zo (R.P.D. Coreeană) — va pri
mi replica lui I. Memet, în timp ce

la categoria pană, Gheorghe Cio
chină se va întîlni cu Pavel Nedel- 
cea. E de remarcat ușurința cu care 
primul a trecut de Mihai Ploieștea- 
nu, dar mai ales revenirea senzațio
nală a reșițeanului Nedelcea, prin 
care acesta a cîștigat în ultimele 
trei minute o partidă ca și pierdută 
în compania lui Li En Ciun (R.P.D. 
Coreeană). Mai departe, recoman
dăm amatorilor de box finala de la 
categoria mijlocie, între doi maeștri 
ai K.O.-urilor, cubanezul Alejandro 
Montoya și venezueleanul Fulgencio 
Obelnyas. Ambii au ciștigat ieri, din 
nou înainte de limită, meciurile cu 
I. Mihoc și respectiv Da wish (Iran).

în cel mai spectaculos meci al ga
lei de seară, și poate al întregului 
turneu, Victor Silberman l-a învins 
la puncte pe campionul olimpic și 
mondial Emilio Correa (decizie 
4—1). Boxerul român a cîștigat me
ciul prin forcingul irezistibil din ul
timul rund. In această parte a me
ciului, campionul cubanez a fost în 
situația de K.D., datorită unui uper
cut de stingă la plex expediat de 
Silberman.

In gala dej aseară au fost desem
nați următorii finaliști la celelalte 
categorii : la semiușoară — Stefano- 
vici și Vlad ; la ușoară — S. Cuțov și 
C. Cuțov ; la semimijlocie — Enthe- 
gami (Iran) și V. Silberman ; la mij
locie mică — Tîrboi și Lemus (Vene
zuela) ; la semigrea — Văran și San
chez (Venezuela).

Cu prilejul apropiatei aniversări a 
30 de ani de la Ziua Victoriei îm
potriva fascismului, vineri seara, la 
Ambasada Uniunii Sovietice din 
București, a fost prezentată o gală 
de filme consacrate luptei împotriva 
fascismului.

Au luat parte Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. general-maior Gheorghe Go- 
moiu. adjunct al ministrului apărării 
naționale, secretar al Consiliului Po
litic Superior al armatei. Nicolae 
Guină. președintele Comitetului foș
tilor luptători antifasciști. Ion Jinga, 
viceoresedinte al Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste, generali și 
ofițeri superiori activi și in rezervă, 
foști comandanți de mari unităti in 
timpul războiului antihitlerist, vete
rani ai mișcării antifasciste, repre
zentanți ai Consiliului Central 
A.R.L.U.S.. ai altor organizații de 
masă si obștești, ai vieții cultural- 
stiintifice. ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alti membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej. Vi 
ambasadorul Uniunii 
București, a oferit un

I. Drozdenko, 
Sovietice la 
cocteil.

(Agerpres)

A apărut:

Excelenței Sale Dr. SIAKA PROBYN STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

FREETOWN
Este pentru mine o deosebită plăcere să folosesc prilejul celei de-a 

XlV-a aniversări a proclamării independenței de stat a Sierrei Leone 
pentru a vă transmite, în numele guvernului și poporului român, ca și 
al meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, precum și de noi succese pe calea dezvoltării inde
pendente poporului prieten din Sierra Leone.

Sînt ferm încredințat că relațiile de prietenie sinceră și strînsă co
laborare dintre cele două țări și națiuni ale noastre, relații puternic con
solidate prin vizita dumneavoastră în România, vor 
înflorire, spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
colaborării internaționale.

cunoaște o continuă 
păcii, înțelegerii și

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

teatr
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Medeea — 20. (sala 
mică) : Dulcea pasăre a tinereții
— 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert „Geor
ge Enescu" dat cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la moartea 
marelui muzician. Dirijor : Mi
hai Brediceanu. Dirijorul corului: 
Vasile Pântea — 20.
• Opera Română : Bălcescu —
19.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
să cint — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ivanov — 19,30, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Noile su
ferințe ale tînărului „W“ — 19.30.
• Teatrul Mic : Vreți să jucat! 
cu. noi 7 — 10. Matca .— 19,30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie — 19,30.
• Teatrul Giulești : Paharul 
apă — 19,30.
n Teatrul evreiesc de stat : 
zul cel mare — 19.30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. 
nașe" (sala Savoy) : Pardon, 
zați, bonsoar — 19,30, . (sala
toria) : Un băiat de zahăr... ars
— 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : La doi pași de... 
București — 19.30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Po
veștile de aur — 10.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
calea Victoriei) : Nocturn ’75 —
21.30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece —
19.30.
a Circul de stat : Ha! să ridem Ia 
circ — 16; 19.30.

cu
Lo-

Tă- 
scu- 
Vlc-

V. M.
Astăzi este zi de odihnă. Finalele 

sint programate duminică dimineața, 
de la qra 10.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Aseară, pe patinoarul artificial 

din parcul sportiv „23 August", în 
cadrul campionatului național de ho
chei pe gheață ' echipele bucureștene 
Steaua și Dinamo 
litate : 3—3 (1—1,

au terminat la ega- 
1-1, 1-1).

REVISTA ECONOMICĂ41

la Timișoara cam- 
de viteză pe cir- 

Intrecerea 
va , desfă-

național 
automobilism.

Timișoara se
un circuit de 2 500 m, situat

• Mîine începe
pionatul 
cuit la 
de la 
șura pe
în centrul orașului. Fiecare serie de 
concurent! va acoperi cite opt ture 
de circuit. Concursul începe la 
ora 10.

I

Numărul 16 din 18 aprilie 1975
• Documentele Congresului 

al XI-lea — ghid în acțiune. 
Realizarea unei agriculturi mo
derne, intensive, de înaltă pro
ductivitate.

• ECONOMIE NAȚIONALA. 
Specializarea . în industrie. Di
mensiuni — Criterii — Efecte ; 
Forța de muncă în concordanță 
cu cerințele progresului econo- 
mico-social al țării ; Comerț ex
terior ; Cooperarea economică 
cu celelalte țări în curs de dez
voltare.

• CONDUCERE • ORGA
NIZARE. Marketing. Experien
țe în actualitate : strategia pro
duselor noi prin 
matorului.

• TEORII • 
vire la obiectul 
cerii unităților 
cialiste ; 
ritmurile 
dezvoltate.

optica consu-
IDEI. Cu pri- 
științei condu- 
economice so- 

Progresul tehnic și 
țărilor mai puțin

Locuitorii capitalei 
Republicii Sierra Leo
ne obișnuiesc să spună 
că orașul lor este înăl
țat pe o rocă mai dură 
decit granitul : năzuin
ța de libertate a fon
datorilor orașului — 
primii sclavi eliberați 
și repatriați din Ame
rica. De altfel. Free
town înseamnă „Oraș 
liber". întemeiat in 
1788. Freetown păs
trează în arhitectura 
sa urmele acelei epoci 
frămințate, pește care 
s-au suprapus succesiv 
fizionomiile perioade
lor ce au urmat. Tort 
Thornton, cartierul eu
ropean cu clădiri în 
stil colonial, unde se 
afla reședința guver
natorului englez, con
trastează puternic cu 
zona Ku Town ce îm
bină aspectele specifi
ce' ale unei așezări a- 
fricane cu elemente 
portugheze — primii 
săi locuitori erau ori
ginari din Brazilia — 
iar Maroon Town 
poartă pecetea emi- 
granților din Jamaica.

Ultimele decenii, dar 
mai ales, anii de după 
proclamarea indepen
dentei (27 aprilie 1961), 
au adus importante 
transformări înnoitoa
re la scara întregii 
țări,' supranumită, da-

torită bogățiilor sale 
— „țara fierului 
a diamantelor", 
urmare a eforturi
lor susținute ale po
porului, s-au făcut 
primii pași in făurirea 
unei industrii naționa
le. Alături de industria 
minieră, relativ dez
voltată. care furnizea
ză aproximativ 80 la 
sută din veniturile tă
rii, s-au construit fa
brici și uzine, care pun 
în valoare o serie de 
resurse naționale. Au 
apărut astfel fabrici 
chimice, de ciment, 
textile, mase plastice, 
pentru prelucrarea 
produselor agricole. 
Paralel, se depun efor
turi pentru construc
ția de căi da comu
nicație, pentru forma
rea de cadre naționale.

In țara noastră aces
te realizări sînt urmă
rite cu sentimente de 
sinceră si caldă sim
patie. In spiritul tra
diționalei sale 
de prietenie si 
ritate cu țările 
ne. cu toate 
care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stă
tătoare. România a 
stabilit și dezvoltă cu 
Sierra Leone relații 
tot mai ample, bazate 
pe stimă și respect 
reciproc.

Și 
Ca

politici 
solida- 
africa- 
statele

ln- 
determi- 

evoluția as- 
a acestor re

marcat vi- 
România. în 
anului tre- 
presedintelui 

Stevens, 
rodnice

Un moment de 
semnătate 
nantă în 
cendentă t 
lății au 
zita în 
cursul 
cut. a Siaka Stevens, con
vorbirile rodnice cu 
președintele Nicolae 
Ceaușescu. Declarația 
solemnă comună, sem
nată de cei doi . pre
ședinți, consemnează 
voința celor două sta
te de a da un conținut 
mai bogat legăturilor, 
bilaterale, de a con
tribui la așezarea rela
țiilor Internationale pe 
baze noi. democratice, 
în concordantă cu ce
rințele dezvoltării con
temporane. Semnarea, 
cu prilejul acestei vi
zite a unui șir de a- 
corduri a configurat 
cadrul unei colaborări 
reciproc avantajoase, 
pe termen lung, în do
menii de interes co
mun.

O asemenea colabo
rare prietenească, co- 
respunzînd intereselor 
celor două țări și po
poare se înscrie, tot
odată, ca un aport cert 
la cauza generală a 
păcii. înțelegerii și 
progresului.

B. A.

tanzania Flacăra -simbol a „Portului păcii"
Capitala Republicii Unite Tanzania, 

Dar es Salaam, își merită cu priso
sință denumirea — „Port al păcii" — 
pentru că este puțin probabil ca pe 
țărmul Oceanului Indian, care scal
dă aproape toată coasta Africii ră
săritene, să mai existe un loc cu ape 
atit de liniștite. Există aici la Dar 
es Salaam un loc sacru pentru • toți 
tanzanienii : Monumentul indepen
denței — un obelisc în vîrful căruia 
se află Flacăra 
în cinstea zilei 
1961, 
ătîrnarea, acest 
tuie, de fapt, o simbolică piatră de 
hotar intre două 
și cea a dezvoltării de 
re a Tanzaniei.

Această dezvoltare 
pe multiple planuri — 
edilitar nou al orașului pină la creș
terea activității portuare, trafi
cul de mărfuri atingind anul 
trecut un nivel record. De altfel, 
portul slujește nu numai nevoilor 
țării, ci și celor ale statelor vecine. 
Prin acest port au trecut, de pildă, 
în ultimii doi ani, importante canti
tăți de cupru și alte materiale din 
Zambia. Totodată. Dar es Salaam 
este și un important centru politic, 
aici avîndu-și sediul Comitetul de

libertății. Ridicat 
de 9 decembrie 

cînd țara și-a dobîndit ne- 
monument consti-

epoci : 
sine

colonială 
stătătoa-

este 
de la

vizibilă 
aspectul

' eliberare al Organizației Unității A- 
fricane.

Dezvoltarea capitalei oglindește 
progresele la scara întregii țâri. In 
anii de după proclamarea indepen
denței, Tanzania a obținut o serie 
de succese importante pe calea pro
pășirii economice, sociale și cultura
le. Toate aceste succese sint indiso
lubil legate de activitatea Uniunii 
Naționale Africane din Tanganica 
(T.A.N.U.), partid de guvernămînt, 
fondat în 1954 de către actualul pre
ședinte al țării, Julius Nyerere. Un 
moment de însemnătate deosebită în 
eforturile pentru a se asigura țării 
desprinderea din situația de înapo
iere economică, moștenire a perioa
dei întunecate a dominației colonia
le. l-a constituit elaborarea Declara
ției de la Arusha (februarie 1967), 
ale cărei principii — bizuirea pe for
țele proprii, adincirea controlului șl 
participării maselor la conducerea și 
dezvoltarea economiei — sint înscrise 
ca direcții fundamentale ale politicii 
T.A.N.U. Pornind de la aceste princi
pii, guvernul tanzanian a hotărît, în 
anii următori declarației, naționaliza
rea celor mai importante companii in
dustriale și comerciale, ca și a insti
tuțiilor bancare și de asigurări, insti
tuind totodată controlul asupra prin-

cipalelor mijloace de producție. Pen
tru a asigura dezvoltarea țării a'fost 
creată o corporație națională — prin 
care statul și-a propus să realizeze 
importante proiecte industriale. A- 
ceste proiecte se realizează în baza 
unor planuri de perspectivă. Cel 
de-al treilea plan cincinal 1975—1979 
prevede, în primul rînd, extinderea 
producției industriale, creșterea in
dicelui de valorificare a materiilor 
prime. Se prevede, totodată, diver
sificarea producției agricole (Tanza
nia se situează pe locul întii în lume 
în ce privește exportul de sisal și de 
cuișoare, aceste culturi extinzîndu-se 
în timpul dominației coloniale în de
trimentul altor ramuri ale agricultu
rii), astfel ca la sfîrșitul cincinalului 
să poată fi acoperite în întregime 
nevoile de consum intern.

Pentru a pune in valoare terenurile 
cultivabile, guvernul încurajează crea
rea de cooperative agricole denumite, 
„ujamaa" (in limba swahili — „frăție"). 
De fapt, „ujamaa" desemnează o ac
tivitate mai complexă atît pe plan e- 
conomic, cit și pe plan social și cul
tural, fiind socotite principala verigă 
a dezvoltării rurale. Paralel cu 
aceste eforturi in domeniul economic, 
autoritățile se preocupă intens de 
crearea de cadre naționale — factor 
vital în evoluția pe calea progresului.

i

noastră, eforturile depuseîn țara
de poporul tunisian pe linia conso
lidării independenței, a progresului e- 
conomico-social sînt urmărite cu sen
timente de vie simpatie și solidaritate. 
Intre România și Tanzania s-au sta
bilit și se dezvoltă relații de prieteni# 
și colaborare. Un moment de excep
țională însemnătate pentru dezvolta
rea acestor relații l-au constituit vizi
ta efectuată în 1972 de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Tanzania, con
vorbirile avute cu președintele Ju
lius Nyerere. Aducînd o contribuție 
remarcabilă la adincirea cunoașterii 
reciproce, la întărirea prieteniei și 
colaborării dintre cele două țări și 
popoare, a solidarității lor în lupta 
împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
progres și pace, dialogul la nivel 
înalt de acum trei ani a deschis largi 
perspective raporturilor bilaterale. 
Fără îndoială că vizita pe care pre
ședintele Tanzaniei o va efectua în 
țara noastră la începutul săptămînii 
viitoare va marca un nou și impor
tant pas pe calea dezvoltării relații
lor româno-tanzaniene, în interesul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și colaborării în lume.

A. BUMBAC

9;
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După eliberarea Pnom Penhului - 
o pagină nouă in istoria Cambodgiei

SOSIREA LA PEKIN A DELEGAȚIEI DE PARTID

Șl GUVERNAMENTALE A R.P.D. COREENE

Convorbire
DE PRETUTINDENI

ȘEFUL STATULUI CAMBODGIAN, NORODOM SIANUK: 
„Vom lupta permanent împotriva tuturor încercărilor de a 

sabota independența noastră, atît de scump dobîndită".
Mao Tzedun—Kim Ir Sen

internaționale al României
1

PEKIN 18 (Agerpres). — Luînd cuvîntul cu prilejul unei recepții în 
cinstea ambasadorilor la Pekin ai tarilor care au recunoscut Guvernul Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.). Norodom Sianuk. șeful 
statului cambodgian, a declarat, referindu-se la marele eveniment pe care 
l-a constituit în viata Cambodgiei eliberarea orașului Pnom Penh de către 
forțele populare : „Cînd bucuria și fericirea sint atit de profunde, cuvintele 
sînt de prisos". Vorbind cu același prilej despre politica pe care o va pro
mova Cambodgia, Norodom Sianuk a relevat că aceasta va fi o politică de 
coexistentă pașnică. Totodată, el a adăugat : „Vom lupta permanent împo
triva tuturor încercărilor de a sabota independenta noastră, atît de scump 
dobindită".

MAREA VICTORIE A POPORULUI KHMER - SALUTATĂ 
CU SATISFACȚIE ÎN DIFERITE ȚĂRI

PEKIN 18. — Corespondentul Ager
pres transmite : Delegația de partid și 
guvernamentală a R.P.D. Coree
ne, condusă de Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președintele 
R. P. D. Coreene, a sosit, vineri, la 
Pekin, într-o vizită oficială, la invita
ția C.C. al P.C. Chinez și a guvernu
lui R. P. Chineze. La sosire, în gara 
centrală a capitalei, oaspeții coreeni 
au fost întîmpinați de conducători de 
partid și de stat chinezi, în'frunte cu 
Den Siao-pin, vicepreședinte al C.C. 
al P. C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat. Au fost prezenți, de a- 
semenea, Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian, și Penn Nouth, ,pri-

mul ministru al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.), precum și șefi ai mi
siunilor diplomatide acreditați la Pe
kin.

în aceeași zi, Mao Tzedun, pre
ședintele C.C. al P. C. Chinez, s-a în
tîlnit cu delegația de partid și guver
namentală a R. P. D. Coreene, con
dusă de Kim Ir Sen. A avut loc o 
convorbire deosebit de cordială 
prietenească.

Seara, a avut loc o recepție, 
care au participat conducători
partid și de stat chinezi și Norodom 
Sianuk și Penn Nouth, precum și șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați la 
Pekin.

Și
la 
de

BELGRAD 18 — Corespondentul
nostru transmite : în legătură cu eli
berarea Pnom Penhului, Consiliul 
Executiv Federal al R.S.F. Iugo
slavia a dat publicității o declarație 
în care salută marea victorie a po
porului Cambodgiei, adresează cele 
mai sincere felicitări și urează po
porului, armatei de eliberare. Fron
tului Unit Național și Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cambod
giei mari succese în continuare. Po
poarele și naționalitățile R.S.F. Iugo
slavia nutresc sentimente de profun
dă prietenie și solidaritate față de 
poporul cambodgian, a cărui luptă 
eroică a fost sprijinită cu consecven
tă de Iugoslavia — sq arată în înche
ierea declarației.

prințului 
hotărîrea 
nepesare
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei (G.R.U.N.C.) — 
relatează agenția France Presse. Su
veranul hașemit și-a exprimat, tot
odată, încrederea în instituirea 
viitoare cooperări fructuoase 
cele două țări.

AMMAN 18 (Agerpres). — Regele 
Hussein a adresat vineri, un mesaj

Norodom Sianuk, relevînd 
Iordaniei de a lua măsurile 
în vederea recunoașterii

VIENA 18 — Coresppndentul nos
tru transmite : Președintele Repu
blicii Austria, dr. Rudolf Kirch- 
schlaeger, l-a primit pe Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale al Re
publicii Socialiste România, aflat în 
vizită la Viena. Cu acest pri
lej, oaspetele român a transmis din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un salut de prietenie și 
succese în activitate șefului statului 
austriac, iar poporului acestei țări 
calde urări de prosperitate și pro
gres.

Adresînd mulțumiri, președintele 
Republicii Austria a transmis, la 
rîndul său, președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate, fericire și noi succese, iar 
poporului român un mesaj de caldă

a 
în

prietenie. Șeful statului austriac 
evocat cu plăcere vizita efectuată 
România, convorbirile avute cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, relevînd 
importanța contactelor la nivel înalt 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare fructuoasă între 
state.

în cursul întrevederii, s-a sublini
at cu satisfacție dezvoltarea bunelor 
relații româno-austriece pe multiple 
planuri, evidențiindu-se perspective
le favorabile în vederea extinderii 
și adîncirii lor.

La întrevedere au participat dr. 
Josef Staribacher, ministrul comer
țului, industriei și meșteșugurilor al 
Republicii Austria, și ambasadorul 
României la Viena, Dumitru Ani- 
noiu.

Vineri, tovarășul Ion Pățan și-a 
încheiat vizita în Austria.

• MAGNET LICHID.
Un astfel de magnet, constînd 
dintr-o soluție densă de culoa
re brună, îmbibată cu particule 
microscopice feromagnetice, a 
fost realizat la Institutul tehno
logic din Leningrad. Plasat în-, 
tr-iîn cîmp electromagnetic, 
magnetul lichid reacționează in 
mod spectaculos, putînd să 
curgă... de jos în sus. Domeniile 
de aplicare sînt multiple in teh
nologiile industriale.

unei 
Intre

In contextul marilor victorii 
nule de poporul cambodgian 
forțele sale armate de eliberare, 
ultimele zile numeroase țări au re
cunoscut Guvernul Regal 
Națională al Cambodgiei. 
aprilie, peste 70 de state 
de eliberare națională au 
acest guvern si au stabilit relații di
plomatice cu ei.

obțl- 
si de 

in

de Uniune 
Fină Ia 18 
și mișcări 
recunoscut

ECOURI ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ
NHAN DAN : „Victoria forțe

lor de eliberare ale poporului 
khmer dovedește voința hotărîtă 
a acestuia de a-și apăra inde
pendența, libertatea și dreptul 
de a trăi liber. Victoriile po
poarelor din Cambodgia, Laos 
și Vietnam sînt succesele sepa
rate ale fiecărei țări, dar, în a- 
celași timp, victorii comune ale 
solidarității militante între cele 
trei popoare indochineze, ale 
mișcării de luptă pentru elibe
rarea națională în întreaga lu
me".

L’AURORE : „Nimeni nu a 
fost surprins de acest rezultat 
fatal pentru regimul Iui Lon 
Noi, care anunță un sfîrșit pre
vizibil apropiat al altui regim 
— cel de la Saigon".

NEW YORK TIMES : „Numai 
instalarea urgentă a unui nou 
regim în Vietnamul de sud ar 
putea evita, la Saigon, o bătă
lie mai costisitoare în vieți u- 
mane decit cea pentru Pnom 
Penh".

LA PNOM PENH, PRIMELE MASURI DE NORMALIZARE

PNOM PENH 18 (Agerpres). — Via
ta capitalei cambodgiene. Pnom Penh. 
se adaptează condițiilor noi. create 
prin recenta sa eliberare de către for
țele patriotice. Una dintre principalele 
preocupări ale noilor autorități popu
lare este asigurarea alimentelor ne
cesare locuitorilor. Populația capita
lei khmere, care în perioada pre
mergătoare uzurpării puterii de că
tre clica lonnolistă era de circa 
600 000 de locuitori, a crescut, ulte
rior. pînă la aproximativ 2 000 000 —

cauza principală a acestei sporiri 
constituind-o evacuarea forțată in 
oraș a locuitorilor unor vaste zone 
adiacente.

în condițiile create, prin eliberarea 
capitalei,'zeci de mii de familii țără
nești au și părăsit orașul, îndreptîn- 
du-se spre satele natale. în această 
acțiune de revenire la locurile de 
baștină, Comandamentul Forțelor ar
mate populare de eliberare acordă 
populației tot sprijinul necesar.

VIETNAMUL DE SUD OFENSIVA FORJELOR

POPULARE IN APROPIEREA SAIGONULUI
VIETNAMUL DE SUD 18 (Ager- 

pres). — în noaptea de joi spre vi
neri. în zonele situate intr-un patru
later determinat de coordonatele : 19 
kilometri nord. 16 kilometri nord- 
vest, 5 kilometri sud și 20 de kilo
metri est de Saigon, au avut loc 
lupte între trupele saigoneze și for
țele populare de elibșrare. sprijinite 
de populația locală. în cursul acele
iași nopți, forțele populare au atacat 
cu rachete și arme automate o im
portantă instalație saigoneză de ra
dar și un centru de telecomunicații

aflate în complexul militar de la Phu 
Lam, la numai 7 kilometri de centrul 
Saigonului.

Paralel cu aceste operațiuni, popu
lația răsculată, sprijinită .de forțele 
patriotice de eliberare, a trecut la 
lichidarea grupării de trupe inamice 
înconjurate în zona orașului 
Loc, aflat la circa 60 kilometri 
Saigon.

Patrioții sud-vietnamezi și 
de eliberare și-au extins, de aseme
nea. ariile pe care le controlează în 
delta Mekongului.

Xuan 
est' de

forțele

ROMA

„ACTELE DE NAȚIONALIZARE VOR CONTRIBUI
LA ACCELERAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE A TĂRII H Vizita în Belgia a delegației Academiei

Un interviu al secretarului

LISABONA 18 (Agerpres). — în 
cadrul unui interviu acordat publi
cației „O Seeulo", secretarul general 
al Partidului Comunist Portughez, 
Alvaro Cunhal, a abordat unele pro
bleme interne ale Portugaliei. între 
altele, Alvaro Cunhal a apreciat că 
măsurile de naționalizare întreprinse 
sau preconizate de guvernul provi
zoriu vor contribui la accelerarea, 
dezvoltăm! economice a tării. Hoțări- 
rea guvernului provizoriu de a na-

general al P. C. Portughez

ționaliza ramurile cheie ale econo
miei portugheze și de a proceda la 
înfăptuirea reformei agrare, a spus 
Cunhal, deschide o perspectivă rea
lă pentru înfăptuirea unor importante 
transformări social-economice.

Secretarul general al P.C. Portu
ghez a adresat un apel muncitorilor 
și funcționarilor din întreprinderile 
naționalizate să depună eforturi 
pentru a spori productivitatea mun
cii și rentabilitatea.

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN

GENEVA 18 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul lucrărilor celei 
de-a XXX-a sesiuni a Comisiei e- 
conomice a O.N.U. pentru Europa, 
reprezentantul român, Mircea Pe
trescu, a relevat că în anul 1974 va
loarea comerțului exterior al Româ
niei a crescut cu 38,3 la sulă față de 
1973, schimburile cu țările membre 
ale comisiei reprezentînd aproape 80 
la sută din volumul total al comer
țului exterior românesc.

O măsură pozitivă pe linia dezvol
tării schimburilor a constituit-o 
punerea în aplicare de către un nu
măr tot mai mare de țări occidentale 
dezvoltate a schemelor lor de prefe
rințe vamale generalizate ; așteptăm 
ca aceste scheme să fie consolidate și 
îmbunătățite pentru a se asigura un 
acces corespunzător al mărfurilor ro
mânești pe piețele tuturor țărilor 
dezvoltate.

Scoțînd în evidență că România 
și-a îndeplinit toate obligațiile sale 
în cadrul G.A.T.T., reprezentantul ro
mân a cerut suprimarea imediată a 
tuturor restricțiilor cantitative discri
minatorii stabilite la import de către 
țările occidentale dezvoltate — su
primarea acestor restricții fiind 
o premisă imperios necesară pen
tru dezvoltarea sănătoasă a schim
burilor României cu aceste țări 
și pentru amplificarea comerțu
lui internațional, în ansamblul său. 
Referindu-se la tariful vamal de im
port al României, vorbitorul a subli
niat că în modul de elaborare a aces
tuia se regăsește concepția statului 
român de a dezvolta relațiile econo
mice cu toate țările lumii, asigurîn- 
du-se un tratament egal, nediscrimi- 
natoriu, la importurile de mărfuri 
din toate țările care aplică României 
tratamentul națiunii celei mai favori
zate.

Reprezentantul țării noastre s-a 
pronunțat pentru introducerea in 
programul de activitate al comisiei 
a unor acțiuni care pot contribui la

o liberalizare deplină a comerțului 
internațional.

în încheiere, vorbitorul a arătat 
că soluționarea de fond a probleme
lor cu care este confruntată în pre
zent economia mondială presupune 
reducerea și eliminarea decalajelor 
economice dintre state, instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale.

★
Nicolae Ștefan, prim-adjunct al 

■ ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
șeful delegației române la cea de-a 
XXX-a sesiune a Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Europa, a avut 
întrevedere cu Janez Stanpvnik, se
cretarul executiv al comisiei. în ca
drul întrevederii au fost examinate 
probleme ale cooperării României cu 
C.E.E./O.N.U.

„Ștefan Gheorghiu"
BRUXELLES 18. — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Popescu Bog- 
dănești, transmite : în cadrul vizitei 
pe care o întreprinde în Belgia, de
legația Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al Partidului Comu
nist Român, președinte al Consiliului 
de conducere, rector al Academiei, a 
avut convorbiri cu conducători ai 
unor institute și fundații de pregătire 
a cadrelor și de cercetare științifică. 
De asemenea, delegația s-a întîlnit cu

Antoine Humblet, ministru al edu
cației naționale.

în timpul șederii sale. în Belgia, to
varășul Leonte Răutu s-a întilnit. la 
sediul C.C. al Partidului Comunist 
din Belgia, cu tovarășul Joseph Turf, 
vicepreședinte al partidului, cu alți 
membri ai conducerii P.C.B. De ase
menea, a făcut o vizită la sediul Par
tidului Socialist Belgian, unde a avut 
o convorbire cu tovarășul Andră Leo
nard, secretar național, membru al 
Biroului Național al P.S.B.

• „MUZEU" 
NIC. Prin celebrul 
(circa 3 milioane de 
de plante din t:_ 
lumii) și vasta sa bibliotecă de 
specialitate (120 000 volume), 
Geneva deține locul al treilea 
în lume — după Londra și To
kio — în ce privește o aseme
nea „zestre" botanică. Pînă a- 
cum nu existau însă condiții a- 
decvate pentru conservarea ei 
în bune condiții. Acum, în ve
cinătatea Grădinii botanice a 
fost ridicat un pavilion, în sti
lul construcțiilor japoneze, care 
la etajele superioare adăposteș
te biblioteca și laboratoarele ; 
în cele 15 săli de la subsol, care 
dispun ■'de aer condiționat, 
sint expuse „colecțiile" — pre
țios material de studiu la dis
poziția savanților, horticultori
lor și agricultorilor.

BOTA-
său ierbar
eșantioane 

toate regiunile

WASHINGTON

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-AMERICANE
WASHINGTON 18 — Corespon

dentul nostru transmite : Ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele, loan Avram, a avut o între
vedere cu Frederick Dent, membru 
al Cabinetului, reprezentant special 
al președintelui S.U.A. pentru nego
cierile comerciale multilaterale și 
președinte al părții americane . în 
Comisia economică guvernamentală 
mixtă româno-americană.

Cu acest prilej, a fost examinată, 
în spiritul Declarației comune a șe
filor celor două state, din decem
brie 1973, și'în baza hotărîrilor pri
mei sesiuni a comisiei, din mai 1974, 
evoluția dezvoltării relațiilor econo
mice și comerciale dintre Statele U- 
nite și România, în special în dome
niul construcțiilor de mașini. Părțile

au exprimat satisfacția pentru re
zultatele obținute pînă în prezent și, 
în special, pentru semnarea Acor
dului comercial româno-american, 
subliniindu-se însemnătatea transpu
nerii în viață a prevederilor sale.

Totodată, ministrul român a avut 
întrevederi Cu asistentul secretarului 
comerțului, Tilton Dobbin, cu prim- 
vicepreședintele Băncii pentru ex
port-import, Walter Sauer, cu pre
ședintele Corporației pentru investi
ții în străinătate (O.P.I.C.). Marshal 
Mays, precum și cu conducerile mai 
multor firme. Au fost discutate as
pecte ale unor obiective de coope
rare între industria română de con
strucții de mașini grele și cea ame
ricană. atît în România, cit și pe 
terțe piețe.

agențiile de presă transmit
La Varșovia s a desfă?ura‘ 

reuniunea consultativă a miniștrilor 
de justiție din unele țări socialiste, 
la care au luat parte reprezentanți 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S. și R. D. 
Vietnam. Din partea țării noastre a 
participat Emil Nicolcioiu, ministrul 
justiției. în timpul reuniunii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială, tovărășească, s-a făcut un 
schimb de opinii și experiență asu
pra unor probleme juridice de inte
res comun.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:._ :_____ .______:______ ____ s__ ___r;___

La Belgrad a avut 10c- m 
ședința Conferinței Federale a Uni
unii Socialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia. Pe ordinea de zi s-a 
aflat adoptarea documentului cuprin- 
zînd obiectivele programatice si sta
tutul U.S.P.M.I. Dușan Petrovici, 
'Președintele Conferinței Federale, a 
făcut o expunere cu privire la pro
blemele actuale ale dezvoltării so- 
cial-politice și activitatea Uniunii 
Socialiste. Printre cei care au luat 
cuvîntul în cadrul ședinței a fost și 
Stane Dolanț. secretar al Comitetu
lui Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I. în încheierea lucrărilor a fost 
adresată o scrisoare președintelui 
Tito.

La Bratislava a avut ,oc ln
zilele de 17—18 aprilie, o consfătui
re a adjuncților miniștrilor afaceri
lor externe din R.P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă. R. D. Germană, R. P. 
Mongolă. R.P. Polonă, Republica So
cialistă România, R. P. Ungară și 
U.R.S.S. în legătură cu Conferința 
privind tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare. Participanții la 
consfătuire au fost primiți de vice
președintele guvernului R.S. Slovace, 
Julius Hanus.

Amplă mobilizare împotriva
provocărilor neofasciste

în urma nqului aten
tat neofascist de la 
Milano, soldat cu uci
derea unui student. în 
întreaga Italie se în
registrează ample ac
țiuni de protest. în 
cursul zilei de vineri 
a avut 
generală 
contra 
puse la 
cările și 
fasciste, 
partidele 
socialist, precum și fe
derația sindicală uni
tară C.G.I.L.-C.I.S.L.- 
U.I.L. au dat publici
tății declarații prin 
care se condamnă 
actele criminale. Aces
te ultime acțiuni de 
protest se împletesc 
cu manifestările din 
cadrul unei largi cam
panii de mobilizare 
unitară, inițiată cu cî- 
tăva vreme în urmă. 
Astfel, nu de mult, 
muncitorii din Milano 
au împiedicat o gra
vă provocare fascistă 
pusă la cale de gru
puri de tineri aparți- 
nînd M.S.I. (mișcarea 
neofascistă) sub pre
textul — fals — al 
strîngeril de semnă
turi împotriva... cri
minalității. La che
marea comitetului u- 
nitar antifascist și a 
organizațiilor sindi
cale, zeci de mii de 
muncitori și funcțio
nari au întrerupt lu
crul și s-au îndreptat 
spre piața „San Car
lo", reușind ca prin 
prezența masivă și 
vigilența de care au 
dat dovadă să-i izoleze 
pe provocatorii fas-

loc o grevă 
de o oră 
provocărilor 

cale de miș- 
bandele neo- 

Totodată, 
comunist si

tribuna 
mani-

ciști. De la
-impunătoarei 

organizate - 
prilej, co- 
permanent 
pentru a- 

repu-

festații, 
cu acest 
mitetul 
antifascist 
pararea ordinii 
blicane, care reunește 
toate forțele demo
cratice din oraș, a 
lansat un apel pentru 
o largă și eficace mo
bilizare 
dejucării 
lor puse la cale de 
fasciști, pentru acce
lerarea procedurilor 
juridice împotriva ce
lor vinovați de actele 
de terorism, și violen
tă fascistă, comise în 
ultimii ani.

în vederea 
provocări-

O puternică mani- - 
festare ' antifascistă 

’ s-a desfășurat recent 
și la Roma. reu
nind. la inițiativa 
Asociației naționale 
a partizanilor italieni, 
zeci de mii de oa
meni de cele mai 
diferite convingeri și 
profesii — muncitori, 
studenți, funcționari, 
tineri și vîrstnici. A- 
ceastă manifestare a 
constituit un răspuns 
direct la noul val 
de provocări fascis
te înregistrate în ca
pitală. Totodată, dez
baterile care au avut 
loc în Senat în le
gătură cu aceste in-

provocatorilor, 
condamnarea 

celor răspun
de „strategia 

care

PARIS

• SFREDELE MILE
NARE. în timpul săpăturilor 
efectuate în provincia Hai 
Phong (R.D. Vietnam) arheolo
gii au descoperit 80 de sfredele 
de jasp vechi de aproximativ 
3 500 de ani. O particularitate a 
acestor sfredele este duritatea 
lor extrem de mare — de gra
dul 7 pe scara Mohr. Multe din 
instrumente poartă urme care 
denotă că au fost intens folosite.

• PLOILE ABUNDEN
TE care au căzut în primăvara 
acestui an, mai devreme ca de 
obicei, în bazinul fluviului Mis
sissippi amenință cu reeditarea 
marilor inundații ce s-au abă
tut asupra acestei regiuni în a- 
nul 1973. în multe locuri, ma
rele fluviu a ieșit deja din mat
că, inundînd o suprafață esti
mată la peste trei milioane de 
hectare din statele Illinois, Mis
souri, Arkansas, Tennessee, 
Mississippi și Louisiana. Au fost 
inundate păduri, plantații de 
bumbac și alte culturi agricole. 
Sute de familii au fost evacua
te de autorități din locuințele 
inundate,

• „CĂRȚILE. DE NE
GĂSIT" („Les Introuvables") 
este titlul unei noi colecții a e- 
diturii franceze „Edition d’Au- 
jourd’hui", care își propune să 
salveze de la uitare opere mari 
ale literaturii mondiale, odini
oară populare și cu timpul igno
rate, sau care, datorită diferite
lor împrejurări, nu s-au bucu
rat de o răspîndire corespunză
toare. O particularitate a edită
rii acestor opere „regăsite" este 
tirajul extrem de mic — 
200 de exemplare — ele 
destinate în primul rînd 
bliotecilor și specialiștilor.

doar 
fiind 

bi-

• POPULAȚIA AFRI
CII. într-un comunicat al Co
misiei economice a O.N.U. pen
tru Africa se arată că populația 
continentului african era Ia sfîr- 
șitul anului 1974 de 399 599 0G0 
locuitori. în ultimii cinci ani, 
precizează comunicatul, rata 
creșterii populației în Africa a 
fost de 2,8 la sută.

0 reuniune comunăa Con- 
siliului Național — din care fac 
parte reprezentanții tuturor partide
lor politice și ai guvernului cipriot — 
a avut loc la Nicosia, sub președinția 
arhiepiscopului Makarios. După cum 
se precizează într-un comunicat ofi
cial. s-a efectuat un schimb de pă
reri în legătură cu modalitățile abor
dării- problemei cipriote în cadrul 
viitoarelor negocieri dintre reprezen
tanții comunităților greacă si turcă 
din insulă, care, după cum s-a anun
țat. vor începe, la Viena. la 28 
aprilie.

Organizația Internațio
nală a Ziariștilor8 adresat un 
apel pentru salvarea vieții primului 
secretar al C.C. al P.C. din Chile, 
Luis Corvalan, si a altor patrioti chi
lieni, între care o serie de ziariști 
progresiști, aflați în lagărul de con
centrare de la Ritoque.

toate delegațiile parti
cipante, subliniază, de 
altfel, faptul că „par- 
ticipanții au reafirmat 
atașamentul lor față 
de principiul concer
tării. Ei și-au expri
mat satisfacția că a- 
ceastă reuniune le-a 
oferit prilejul de a dis
cuta, pentru prima 
pară în mod serios, a- 
profundat și complet, 
despre modalitățile or
ganizării unui dialog 
considerat indispensa
bil în soluționarea di
ficultăților economice 
ce îi preocupă".

în același sens, a 
reținut atenția ultima 
intervenție a delegației 
algeriene, care a ară
tat că negocierile s-au / 
desfășurat într-un spi
rit de înțelegere, pu
tînd fi considerate ca 
pozitive cel puțin din 
două puncte de vede
re : pentru că au con
stituit un început 
de concertare interna
țională și pentru că au 
făcut dovada coeziunii 
și solidarității țărilor 
în curs de dezvoltare, 
hotărîte să-și apere 
independența și inte
resele lor legitim^.

Nereușita reuniunii 
pregătitoare dovedeș
te. o dată în plus, că 
problemele economice 
globale atît de 
plexe care 
lumea 
necesită 
soluții 
participarea si luarea 

■ în considerare a inte
reselor tuturor state
lor, numai pe această 
cale putîndu-se asigu
ra desfășurarea rodni
că a unui dialog me
nit să ducă la așeza
rea pe baze noi a ra
porturilor dintre sta
te. la instaurarea unei 
noi ordini 
și

urmă poziție, delegația 
algeriană a precizat că 
ea „reflectă cvasiuna
nimitatea punctelor 
de vedere ale țărilor 
în curs de dezvoltare".

Problema disputată 
nu este de ordin mi
nor. ci prin impor
tanta si consecințele 
sale, depășește do
meniul strict econo
mic, intrînd în aria 
politicii și eticii unor 
noi raporturi interna
ționale. După cum re
marca, încă din pri
mele zile ale reuniunii, 
ziarul „Le Monde" : 
„Pentru cei șapte (ță
rile producătoare de 
petrol si țările în curs 
de dezvoltare riepro- 
ducătoare) este vorba 
de a folosi o ocazie 
istorică în> vederea 
unei modificări a or
dinii economice inter
naționale existente" : 
cu alte cuvinte, de a 
înlocui relațiile baza
te pe 
dominație cu 
noi. mai 
care să 
dezvoltarea cu 
cădere a țărilor ră
mase în urmă pe plan 
economic, - 
decalajelor, 
condițiilor 
toate țările 
înainta pe calep pro
gresului.

Cu toate că discuțiile 
n-au condus la rezul
tatul scontat, dialogul 
— potrivit impresiei 
dominante — s-a dove
dit. totuși. într-un 
sens. util, evidentiin- 
du-să ca singura mo
dalitate rațională de 
soluționare a dificul
tăților economice care 
preocupă toate statele 
si popoarele lumii, in
diferent de potenția
lul lor economic, de 
stadiul lor de dezvol
tare. de dimensiunile 
sau orînduirea lor so- 
cial-politică.

Declarația finală a 
președintelui tehnic al 
reuniunii, aprobată de

I citeva
insula

• CEA MAI IMPOR
TANTĂ DESCOPERIRE 
PETROLIERĂ DIN SUE- 

a fost făcută, cu 
zile în urmă, la sud de
Gotland. S-a precizat că, în pri
mele două zile de forări, au fost 
extrași 20 000 de litri de petrol, 
ceea ce reprezintă mai mult 
decit extracția realizată din toa
te forările anterioare. Cele mai 
numeroase zăcăminte, de petrol 
au fost descoperite în apropie
rea insulelor Gotland și Oeland, 
în largul coastei estice a Sue
diei. Problema care se pune în 
prezent — a declarat purtătorul 
de cuvînt al companiei 
de a 
ta te 
mici 
drul 
ducție.

Recesiunea care afecteazS în 
prezent economia Statelor Unite este 
cea mai severă de la marea, criză din 
deceniile 3—4 — apreciază agenția 
France Presse. citind datele statis
tice publicate 
rul Comerțului al S.U.A. Potrivit a- 
cestor cifre, valoarea reală a produ
sului national brut al S.U.A. a scă
zut în primul trimestru al lui 1974 
cu 7,5 la sută, iar în primul trimes
tru al anului curent aceasta s-a re
dus într-o proporție corespunzătoare 
unui ritm anual de 10,4 la sută.

Ciadul va fi un stat „laic, neali
niat și va respecta Carta drepturilor 
omului" — a declarat, vineri, la 
N’Djamena, generalul Felix Malloum, 
președintele Consiliului Militar Su
perior. Evenimentele petrecute re
cent în țară — a precizat el tn fața 
diplomaților convocați la palatul A- 
dunării Naționale — reprezintă o „a- 
facere internă" a Ciadului, în cursul 
căreia forțele armate au preluat pu
terea „pentru a remedia situația re
gretabilă în care se află țara".

joi de Ministe-
din 

face 
ne-

cidente au prilejuit 
condamnarea unani
mă a provocatorilor. 
Reprezentanții parti
delor comunist si so
cialist si ai altor gru
pări politice democra
tice au cerut guver
nului să acționeze cu 
fermitate pentru izo
larea tuturor fasciști
lor si 
pentru 
tuturor 
zători
tensiunii".
1969 încoace îsi 
simțite 
faste.

Apelul 
care se 
tregului 
sțrîngă rîndurile 
potriva recrudescentei 
activității elementelor 
de extremă dreaptă 
primește în aceste 
zile, în toate localită
țile țării, milioane de 
noi semnături, mărtu
rie a puternicului spi
rit antifascist al ma
selor celor mai largi.

roadele
popular 

cere 
popor să-și

îm-

Radu BOGDAN

inegalitate și 
relații 

echitabile, 
favorizeze 

pre-

Tratativele S.fl.L.T. Vinerl- 
la Geneva a avut loc o nouă întîl- 
nire a delegațiilor sovietică și ame
ricană participante la tratativele pri
vind limitarea înarmărilor strategice.

Reprezentanta Filipine-
Helena Benites, a fost aleasă 

ca președinte al celei de-a treia se
siuni a Consiliului de administrație 
al Programului O.N.U. pentru mediul 
înconjurător.

Problemele economice globale
Reuniunea pregăti

toare â Conferinței 
internaționale asupra 
energiei și probleme
lor economice conexe 
s-a încheiat. după 
cum s-a relatat, fără 
a' ajunge la obiecti
vul propus : stabili
rea ordinii de zi, a 
listei participanților. a 
datei și locului confe
rinței propriu-zise.

Timp de nouă zile, 
cele zece delegații 
— patru (Algeria. A- 
rabia Saudită, Iran, 
Venezuela) repre-

zentînd țări 
cătoare de 
trei (Brazilia, 
Zair) — țările 
de dezvoltare 
prbduc petrol 
o producție 
Si trei (grupul țărilor 
din Comunitatea Eco
nomici Europeană. Ja
ponia. S.U.A.) — țări 
industrializate consu
matoare — au discu
tat asupra a nu mai 
puțin de șapte proiecte 
de ordine de zi propu
se în cursul lucrărilor. 
De la început însă s-a

t

lichidarea 
crearea 

pentru ca 
să poată

ORIENTUL APROPIAT

— este 
găsi cea mai bună modali- 
de localizare a puțurilor 
și de a le conecta în ca- 
unui singur sistem de pro-

produ- 
petrol ; 

India, 
în curs 
care nu 
sau au 

redusă ;

conturat o divergentă 
esențială între țările 
consumatoare și cele
lalte țări. în vreme ce 
primele au exprimat 
dorința ca ordinea de 
zi să trateze cu prio
ritate problemele e- 
nergiei, ultimele au 
cerut lărgirea dezba
terii asupra tuturor 
materiilor prime, in
clusiv cele alimentare, 
precum și asupra coo
perării internaționale 
și ansamblului proble
maticii dezvoltării. 
Susținînd această din

com- 
frămîntă 

contemporană 
abordări si 

globale. cu

economice
politice mondiale.
Paul
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Consiliul de Securitate a prelungit mandatul forțelor 
O.N.U. staționate în Sinai

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a adoptat, 
joi, o rezoluție cu privire la prelun
girea mandatului forțelor O.N.U. sta
ționate în Sinai, mandat care expiră 
ia 24 aprilie. Documentul prevede 
reînnoirea mandatului pentru o pe
rioadă de trei luni, pînă la 21 iulie 
1975, și solicită secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, să prezinte, 
pînă la această dată, un raport pri
vind evoluția situației din regiune și 
măsurile adoptate pentru transpune
rea imediată în practică a rezoluției 
nr. 338 a Consiliului de Securitate.

Dezbaterile din cadrul Consiliului 
de Securitate au evidențiat din nou 
necesitatea unei reglementări politice 
a situației din zonă, precum și a re
luării rapide a Conferinței de la Ge
neva pentru pace în Orientul Mijlo
ciu. în acest sens, s-a relevat că 
„prelungirea mandatului forțelor

•

O.N.U. nu trebuie să înlocuiască efor
turile de realizare a păcii în Orien
tul Mijlociu". în această ordine de 
idei, reprezentantul Franței, pre
ședintele în exercițiu al consiliului, 
a apreciat că rezoluția adoptată „in
vită la negocieri al căror cadru există 
deja".

Luînd cuvîntul, după reprezentan
ții țărilor membre ale Consiliului de 
Securitate, delegatul egiptean a ară
tat că tara sa este hotărîtă să-și con
tinue eforturile pentru realizarea 
păcii în Orientul Apropiat. El a men
ționat că Egiptul se pronunță pentru 
convocarea Conferinței de la Geneva, 
la care să participe reprezentanți ai 
poporului palestinean, în vederea 
restabilirii drepturilor lui legitime. 
La rîndul său, reprezentantul Israe
lului a arătat că țara sa va continua 
să respecte acordul de dezangajare a 
trupelor în Sinai.

• TRANSPLANTURILE 
DE RINICHI. Pînă la 1 no
iembrie 1974 în întreaga lume 
fuseseră efectuate 19 250 de 
transplanturi de rinichi. Cel mai 
„vechi" transplant care se men
ține în condiții bune datează 
de mai bine de 18 ani. Donatorii 
sînt în numeroase cazuri per
soane în viață, rude ale celor în 
suferință. în paralel se extinde 
tratamentul cu ajutorul rinichi
lor artificiali, construcția aces
tor instalații înregistrînd conti
nue perfecționări.

• PARADISUL PĂSĂ
RILOR. Insula italiană Pal- 
marola, aflată la 39 km de Ro
ma. constituie o atracție deose
bită datorită sutelor 
păsări cîntătoare, 
pescărușilor care își 
rile aici. Capturarea 
ultimul timp, a păsărilor, 
au mare căutare în diverse țări, 
a dus la împuținarea lor verti- ■ 
ginoasă, ceea ce a alarmat or
ganizațiile de protecția animale
lor. Ca urmare, acestea au ho- 
tărît să cumpere insula Palma- 
rola și s-o „dăruiască" micilor 
zburătoare.

de mii de 
precum și 
au cuibu- 

masivă, in 
care
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