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In spiritul prieteniei și solidarității poporului român cu poporul tanzanian, 
sub semnul dorinței de dezvoltare a colaborării bilaterale și in edificarea

unei noi ordini mondiale, ieri a început

Vizita in tara noastră a președintelui

Sosirea 
în CapitalăLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, luni a sosit în Capitală, într-o vizită oficială de prietenie in țara noastră, Julius K. Nyerere, președintele U- niunii Naționale Africane din Tanganica (T.A.N.U.), președintele Republicii Unite Tanzania, împreună cu doamna Maria Nyerere.Noua întîlnire la nivel înalt româno-tanzaniană, după aceea întreprinsă în martie 1972 de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Tanzania, marchează un moment de seamă în evoluția relațiilor bilaterale, constituind încă o mărturie pregnantă a dorinței și hotăririi țărilor, partidelor și popoarelor noastre de a conlucra mereu mai rodnic, pe multiple planuri, de a-și aduce o contribuție activă Ia democratizarea relațiilor dintre state, la instaurarea unei noi ordini politice și economice în viața internațională, la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, care să asigure pacea și dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni.Ceremonia sosirii distinșilor oaspeți a avut loc la aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește. Pe frontispiciul aerogării erau arborate drapelele României și Tanzaniei, care încadrau portretele celor doi președinți. Pe mari pancarte se aflau înscrise urările : „Bun venit în Republica Socialistă România, Excelenței Sale domnului Julius K. Nyerere, președintele Partidului T.A.N.U., președintele Republicii
(Continuare în pag. a IlI-a)

La sosire, pe aeroportul Otopeni

începereaLuni, 21 aprilie, au început convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Julius K. Nyerere, președintele Uniunii Naționale Africane din Tanganica, președintele Republicii Unite Tanzania.La convorbiri participă :

convorbirilor oficialeDin partea română: Manea Mănes- cu, prim-ministru al guvernului, Emil Bobu, vicepreședinte ăl Consiliului de Stat, Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Angelo Micu- lescu, viceprim-ministru, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, George Macovescu, ministrul

afacerilor externe, general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, Vasile Pungan, consilier al președintelui republicii, Ion Bogdan, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afa-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu in onoarea președintelui

Julius K. Nyerere și a doamnei Maria Nyerere
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au- oferit, luni, un dineu oficial în onoarea președintelui Uniunii Naționale Africane din. Tanganica, președintele Republicii Unite Tanzania, Julius K. Nyerere, și a doamnei Maria Nyerere.Au participat tovarășii Manea Mă- nescu, Emil Bobu, Corhel Burtică, Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu,

Janos Fazekas, Paul .Niculescu, Gheorghe Oprea, Ian Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mihai Da- lea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, loan Ursu, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale, personalități ale vieții noastre științifice și culturale.Au luat parte John S. Malecela,

Muhsin Bin Aii, A. Jamal, E. So- koine, J. Mungai și celelalte persoane oficiale tanzaniene care îl însoțesc pe președintele J. K. Nyerere în vi-, zita în țara noastră.Au fost intonate imnurile - de stat .ale Republicii Unite Tanzania și Re- 'publicii Socialiste România.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Julius K. Nyerere au rostit toasturi.

Telegramele adresate CC, alP,C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

exprimă aprobarea întregului popor 
fată de rezultatele rodnice ale noii

solii de colaborare, prietenie 
și înțelegere în țări ale Asiei, 

Orientului Mijlociu și Africii
Cu sentimente de deplină satisfacție șl legitimă mîn- 

drle patriotică, întregul nostru popor salută rezultatele 
vizitei pe care președintele Nicolae Ceaușescu a între- 
prins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Ja
ponia, Filiplne, Pakistan, Iordania, Tunisia, îndeplinind în 
mod strălucit o nouă misiune, de excepțională însem
nătate politică.

Dînd glas acestor sentimente, prin telegrame șl me- 
sa|e adresate Comitetului Central, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, organizațiile județene de partid, organizații 
obștești, colectivele intreprlnderllor și instituțiilor, oameni 
ai muncii, cetățeni al patriei, indiferent de naționalitate, 
români, maghiari, germani, exprimă înalta prețuire față 
de activitatea desfășurată, șl de această dată, cu nese

cată energie, de secretarul general al partidului, pre
ședintele României socialiste, corespunzător Intereselor 
fundamentale ale poporului român, Idealurilor înain
tate ale întregii omeniri contemporane. Telegramele șl 
mesajele exprimă, în același timp, angajamentul una
nim al poporului nostru de a acționa cu sporită vigoare 
în înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, in 
îndeplinirea sarcinilor dezvoltării economico-sociaie a 
patriei, cu conștiința fermă că aceasta răspunde inte
reselor vitale ale propășirii României socialiste, țeluri
lor nobile ale păcii, colaborării Internaționale șl înțele
gerii intre toate popoarele, ale edificării unei noi ordini 
politice și economice mondiale.
TEXTUL TELEGRAMELOR — IN PAGINA A II-A

Schimbul III din noaptea de 20 spre 21 aprilie a însemnat pentru minerii suceveni un schimb de onoare. Se știa dinainte că la terminarea acestui schimb, oamenii muncii din unitățile Combinatului minier Suceava vor realiza sarcinile cincinalului la producția globală industrială. obtinînd astfel un avang de 8 luni și 10 zile. Concret, aceasta va însemna, între altele, peste 30 000 tone minereu de mangan marfă, în jur de 58 000 tone barită flotată, aproape 8 000 tone sulf în concentrate, piese de schimb în valoare de 40 milioane lei și alte produse.Ce anume a stat la baza avansului cîștigat în realizarea sarcinilor cincinalului ? Vorbindu-ne despre aceasta, inginerul Mihai Niculiță, directorul Exploatării miniere Vatra Dornei. unitate care a îndeplinit cincinalul încă de la 15 mai 1974, s-a referit la preocupările pentru perfecționarea activității de extracție și preparare a manganului, la căutările reușite în privința creșterii conținutului de mangan în minereul marfă,- la faptul că în ultimii 2—3 ani atelierul mecanic central din Ia- cobeni și-a dezvoltat mult activitatea de producție, reușind acum să asigure, în bună măsură, piesele de schimb, sculele și dispo-

Schimbul de onoare 

al minerilor suceveni
zitivele necesare unităților miniere din cadrul combinatului. La rindul său. inginerul Ștefan Ga- lat, directorul exploatării de preparare Tarnița, a arătat că o importanță deosebită au avut asigurarea în permanentă a rezervei în cariera de barită, aprovizionarea ritmică și la calitatea programată a flotației de nemetalifere și, în același timp, depășirea capacității de prelucrare pe utilajele tehnologice de măcinare aflate in dotare.Dar mai presus de mă

prin rezultatele obținute în ultima perioadă, briga- > da de tineret condusă de loan Atodiresei se anunță ca o pretendentă la titlul de cea mai bună formație din subteran. La Arșița. Nepomiceni. Dealu- Rusului, Leșul Ursului Nord, în măruntaiele munților Domelor și Bistriței, la Fundu-Moldo- vei, în uzinele de flota- ție, sau sus, în Căliman, pulsează același ritm fierbinte al muncii însuflețite. Iptrînd în schimbul I. din dimineața zilei de 21 aprilie, minerii
Au îndeplinit cincinalul 
cu 8 luni și 10 zile 

mai devreme
surile pentru perfecționarea organizării muncii și a producțieL pentru îmbunătățirea tehnologiilor de extracție și preparare, pentru extinderea mecanizării, realizarea mai devreme a cincinalului este rezultatul hărniciei și muncii fără preget a minerilor, a colectivelor tuturor unităților combinatului, al hotăririi lor de a-ș’i onora cum se cuvine mobilizatoarele. angajamente asumate în întrecere. La Leșul Ursului, ortacii lui Petru Moraru, îndeplinind sarcinile cincinalului încă la 22 august anul trecut, au trimis pînă acum metalurgiștilor peste 3 200 vagoane de minereu complex, iar.

continuă și mai viguros întrecerea.Despre obiectivele prioritare ale întrecerii, acum, cind cincinalul a fost îndeplinit la unul din principalii indicatori, a ținut să ne vorbească inginerul Irimia Catargiu. directorul combinatului minier.— Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, colectivul combinatului nostru se străduiește să-și aducă o contribuție și mai substanțială la realizarea angajamentului pe care organizația județeană de partid l-a luat în fața conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. de a îndeplini actualul

cincinal în patru ani $1 jumătate. Două sînt acum obiectivele noastre primordiale : îndeplinirea și depășirea sarcinilor da producție și a angajamentelor asumate pe 1975 și, concomitent. pregătirea judicioasă a producției viitorului cincinal. în acest scop, la Leșul Ursului -a- plicăm un program susținut de deschidere în a- dincime a mineralizației, efectuăm pe un front amplu lucrările de pregătire, urmărind extinderea mecanizării producției și diminuarea în continuare a eforturilor fizice. Tot aici se află în curs de introducere experimentală rambleajul hidraulic, care va duce la o substanțială creștere a productivității muncii în subteran și Ia diminuarea pierderilor de minereu. Iar la Iacobeni continuă probele de instalații pilot, în vederea producerii unor noi sortimente de mangan, cu un înalt grad de prelucrare.în acest vast perimetru al hărniciei, bătălia pentru valorificarea in scopuri ’ industriale a unor noi zăcăminte se înscrie cu rezultate mereu mai bune. Chiar în ziua cind s-a raportat îndeplinirea cincinalului, au fost extrase primele tone de minereu din două sectoare noi de producție : galeria 17 Leșul Ursului Nord și Mestecăniș. Minerii Sucevei dau în acest fel măsura vredniciei, a prestigiului pe care l-au dobîn- dit, cu înflăcărarea minții și vigoarea brațelor lor, în acești ani de rapidă înflorire ,a frumoaselor meleagtfri bucovinene. (Gheorghe Parascan. corespondentul ..Scinteii").
105 ANI DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN 

Spiritul creator - izvorul forței transformatoare a leninismului 
ÎN PAGINA A IV-A

Toastul președintelui 
Nicolae CeausescuDomnule președinte al Republicii Tanzania,Doamnă Maria Nyerere,Doamnelor și domnilor,Prieteni și tovarăși,Doresc încă o dată să adresez, în numele Consiliului de Stat, al guvernului, al poporului român, precum și al meu și al soției, cele mai călduroase salutări președintelui Republicii Tanzania, doamnei Maria Nyerere și celorlalți colaboratori care îi însoțesc.Sîntem bucuroși că vă putem saluta în România, că vom putea continua convorbirile pe care le-am început cu trei ani în urmă, in Tanzania. în acești ani, relațiile dintre țările noastre au cunoscut o dezvoltare continuă ; ceea ce am stabilit împreună la Dar es Salaam s-a realizat în parte. Desigur, s-au intensificat mult în acești ani schimburile de delegații pe linie de stat și .între partidele noastre: A.m - putea spune că, din punct de vedere politic, relațiile noastre s-au dezvoltat excelent. Din păcate, numai unele din obiectivele economice stabilite au fost traduse în viață ; este adevărat că ele se află încă în studiu. Se pare însă că au încăput pe mina prea multor oameni cărora le place mai mult să studieze decit să realizeze in practică. Deși despre economiști se spune că sint oameni practici, de data aceasta s-a dovedit că oamenii politici sînt mai practici, pentru că relațiile politice au mers mai bine decit cele economice.

Toastul președintelui 
Julius K. NyerereDomnule președinte,Doamnă Ceaușescu,Excelențe,Prieteni,Permiteți-mi să vă spun de la început cit de mult am apreciat, colegii mei și cu mine, primirea călduroasă de care ne-am bucurat la sosirea în România, în această dimineață. Este- cu adevărat o mare fericire pentru mine să mă aflu la București și să vă reîntorc astfel vizita pe care dumneavoastră, domnule președinte, ați făcut-o în Tanzania în 1972, vizită pe care concetățenii mei și cu mine ne-o amintim cu multă plăcere. Acum am prilejul să mă aflu în România și să cunosc în mod nemijlocit cite ceva despre țara dumneavoastră și, totodată, să reiau contactele personale din care am avut mult de cîștigat, in timpul discuțiilor noastre la Dar es Salaam.Faptul că am sosit în această perioadă îmi permite, de asemenea, să vă transmit felicitări, dumneavoastră, domnule președinte, cu ocazia realegerii unanime ca președinte al Republicii Socialiste România. (Aplauze). Sperînd că lucrul acesta nu va fi interpretat ca un gest prezumpțios, aș dori să adaug la acestea felicitările pe care le adresez poporului român pentru înțelepciunea dovedită în faptul că a reales un asemenea comunist ferm, curajos și angajat, cum sînteți dumneavoastră, în acest post de înaltă răspundere.

(Continuare în pag. a IH-a) (Continuare în pag. a Xll-a)

Astăzi, în jurul orei 18,30, posturile noastre de radio și televiziune vor trans
mite direct de la Palatul Republicii ceremonia semnării documentelor oficiale ro- 
mâno-tanzaniene.
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PAGINA 2 SClNTEIA — marți 22 aprilie 1973

ÎNTREGUL POPOR APROBĂ REZULTATELE RODNICE ALE VIZITEI
1N ȚĂRI AIE ASIEI, ORIENTULUI MIJLOCIU SI AFRICII

Sentimentele de profundă dragoste Si bucuria nețărmurită cu care v-au intimpmat miile de cetățeni ai Bucu- reștiului' la intoarcerea in patrie — se subliniază în telegrama Comitetului municipal București al P.C.R.— exprimă aprobarea deplină și înalta apreciere pe care întregul nostru popor o dă activității creatoare, neobosite, pe care dumneavoastră o desfășurați, stimate tovarășe secretar general, in slujba celor mai înalte idealuri ale socialismului si comunismului. ale păcii și progresului umanității.înscriindu-se ca o nouă și luminoasă pagină in cronica prieteniei poporului român cu toate popoarele lumii, vjzita pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. ați intreprins-o. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în Japonia, Filipine. Pakistan, Iordania și Tunisia — remarcabilă solie de pace 
a poporului roman — constituie încă o confirmare a realismului politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Vă asigurăm, totodată, că oamenii muncii din Capitală, in frunte cu comuniștii, vor acționa neabătut pentru înfăptuirea istoricelor ho- tăriri adoptate de Congresul al XI-lea al partidului, că vor face totul pentru a duce la bun sfirșit angajamentul de onoare pe care și l-au asumat In fața partidului și a dumneavoastră de a îndeplini actualul cincinal Cu șase luni mai devreme.Făcindu-se ecoul sentimentelor de profundă mindrie patriotică cu care oamenii muncii din județ — români, maghiari, germani și de alte naționalități — au urmărit vizita întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in cele cinci țări din Asia și Africa, telegrama adresată secretarului general al partidului de Comitetul județean de partid Arad subliniază : La fel ca și vizitele anterioare, noua solie de pace și prietenie constituie o elocventă confirmare a dorinței tării noastre de a dezvolta relații de colaborare prietenească cu toate statele lumii, indiferent de orinduirea socială, a voinței poporului român de 
a contribui substanțial la instaurarea unei noi ordini politice și economice în lume. Pentru activitatea neobosită pe care ați desfășurat-o, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în toate etapele vizitei, creind noi premise colaborării prietenești dintre poporul român și popoarele țărilor vizitate, pentru devotamentul nețărmurit cu care slujiți cauza poporului român, pentru exemplul luminos de muncă, dăruire și abnegație pe care ni-1 oferiți in fiecare zi, in fiecare ceas, vă adresăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. toată recunoștința și gratitudinea oamenilor muncii de pe meleagurile arădene.însoțindu-vă permanent cu inima și gindul in vizita de. însemnătate istorică pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați întreprins-o în Japonia. Filipine. Pakistan. Iordania și Tunisia — se arată in telegrama Comitetului județean Argeș al P.C.R.— comuniștii, toți oamenii muncii din această parte a țării, care, impreună cu întregul popor, au trăit sentimente de înaltă mindrie patriotică pentru noua și strălucita solie românească de pace, prietenie și colaborare internațională, vă urează acum, la intoarcerea acasă, un . călduros bine ați venit pe pămintul scump al patriei.. Aprobăm și susținem din toată Ihima rezultatele deosebit de fruc- tu 'ase ale acestei vizite. Cu deosebită satisfacție am luat cunoștință de documentele încheiate, care, cuprinzind o sferă deosebit de largă a cooperării in cele mai diverse domenii, exprimă voința țărilor și popoarelor noastre de a așeza relațiile dintre ele pe baze mai solide, de lungă durată, 

contribuie la ridicarea pe plan superior a prieteniei și colaborării dintre România și aceste state, constituind, totodată, inițiative cu profunde semnificații in procesul de dezvoltare a relațiilor internaționale.Dînd glas gîndurilor și sentimentelor comuniștilor și ale. celorlalți locuitori de pe meleagurile băcăuane, in telegrama Comitetului județean de partid Bacău și Comitetului executiv al Consiliului popular județean se spune : Prodigioasa activitate desfășurată de dumneavoastră in timpul vizitei in Japonia. Filipine. Pakistan, Iordania și Tunisia, amplele si rodnicele contacte și convorbiri cu șefii de state si guverne, cu oameni politici si de afaceri, documentele de excepțională însemnătate semnate, acordurile încheiate, primirea călduroasă ce vi s-a rezervat peste tot acolo unde v-ați aflat evidențiază prestigiul de care se bucură România pe meridianele globului, inalta considerație și profundul respect față de personalitatea dumneavoastră, eminent om politic, neobosit luptător pentru înaltele idealuri ale umanității. pentru instaurarea in lume a unei noi si echitabile ordini politice si economice.Răspunzind prin fapte grijii nețărmurite pe care o purtat! viitorului națiunii, urmind pilduitorul dumneavoastră exemplu de abnegație si slujire devotată a celor mai nobile idealuri ale poporului român, noi. comuniștii. toți oamenii muncii din județul Bacău ne angajăm să ne aducem întreaga contribuție la transpunerea în viată a programului partidului de edificare a socialismului multilateral dezvoltat pe pămintul patriei noastre. de Înaintare a României spre comunism.Ne bucurăm din toată inima că principiile pentru care militează România în viața internațională au găsit și de data aceasta o apreciere elogioasă și adeziune în țările pe • care le-ați vizitat, confirmindu-se din nou, cu pregnanță, justețea și necesitatea lor pentru progresul și viitorul lumii — se spune în telegrama Comitetului județean Bihor al P.C.R.Folosind și acest prilej, oamenii muncii din Bihor — români, maghiari și de alte naționalități — profund a- tașați politicii interne și externe a partidului nostru, căreia dumneavoastră i-ați adus o nouă strălucire, își exprimă hotărîrea nestrămutată de a munci cu întreaga lor energie și pricepere pentru infăptuirea o- biectivelor stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R.într-o altă telegramă adresată secretarului general al partidului se spune, printre altele : La încheierea cu strălucite rezultate a vizitei dumneavoastră în unele țări din Asia și Africa, elocventă expresie a politicii de pace și colaborare internațională consecvent promovată de către partidul și statul nostru, vă rugăm să ne ingăduiți. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm glas, in numele organizației județene Caraș-Severin a partidului Comunist Român, in numele tuturor cetățenilor județului, români, germani. sirbi și de alte naționalități, sentimentelor de profund respect, de dragoste' și admirație față de dumneavoastră. cel mai iubit fiu al poporului român, față de activitatea prodigioasă pe care o consacrați înfloririi multilaterale a patriei noastre socialiste, creșterii prestigiului României, în lume.Ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, ca ur- mînd gindul și fapta dumneavoastră exemplară să ne consacram toate capăcitățile și energiile idealurilor nobile ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului pe pămintul României.

Aceleași simțăminte de bucurie nemărginită, de profundă satisfacție și legitimă mindrie patriotică sint exprimate în telegrama Comitetului județean Cluj al P.C.R. Pretutindeni, atit în țările din . îndepărtatul Orient, cit și în cele din vecinătatea Mediteranei, se relevă în telegramă, spiritul constructiv, sinceritatea, ■principialitatea și pasiunea revoluționară, înaltul umanism ce vă caracterizează, puse în slujba păcii și prieteniei între popoare, s-au încununat de noi și strălucite succese, confirmind și cu această ocazie justețea și dinamismul activității internaționale a României socialiste, contribuția inestimabilă adusă de dv. — secretarul general al partidului și președintele țării — la făurirea unei noi ordini economice și politice mondiale, la soluționarea problemelor cardinale cu care se confruntă omenirea contemporană.Stăpîniți de cele mai nobile gîn- duri și sentimente de dragoste și prețuire, de atașament nemărginit 

TELEGRAME ADRESATE
COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R„ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

față de partidul și statul nostru, fată de dv. — se spune in telegramă — vă rugăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ne îngăduiți să vă a- dresăm din adincul cugetelor noastre, odată cu cele mai calde felicitări pentru rezultatele remarcabile obținute în strălucita solie de pace și prietenie, urarea fierbinte de bun sosit pe pămintul scump al patriei, multă sănătate, putere de muncă și noi succese în fruntea partidului și a statului nostru pentru a cîrmui cu aceeași înțelepciune, clarviziune și fermitate revoluționară partidul, poporul și țara pe culmile înalte ale civilizației socialiste și comuniste.în telegrama pe care Comitetul județean Covasna al P.C.R. o adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele oamenilor muncii români și maghiari din această parte a țării, se spune : Vă mărturisim că pentru noi fiecare moment al vizitei a constituit un prilej de deplină satisfacție și mindrie națională. Primirile cordiale, aleasa ospitalitate, aprecierile elogioase la adresa hărniciei și talentului poporului român sint o mărturie vie a justeței politicii partidului și statului nostru, a acțiunilor pe care dumneavoastră le întreprindeți pentru statornicirea in viața internațională a unui climat de pace și colaborare internațională, bazată pe respectul independenței naționale, suveranității și egalității în drepturi a tuturor 'statelor lumii, indiferent .de mărimea lor, de nivelul de dezvoltare sau sistemul economic, politic și social.Vă raportăm, iubite tovarășe secretar general, că în această perioadă comuniștii, toți ’ oamenii muncii din județ au muncit cu spirit de răspundere, cu devotament și pasiune, asigurînd depășirea planului in industrie la indicatorii principali. Ne exprimăm hotărîrea fermă de a face totul pentru ca luminosul program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a 

patriei spre comunism să devină fapt, pentru creșterea continuă a bunăstării poporului român și a prestigiului .internațional al României socialiste.într-o altă telegramă se spune : Comitetul județean de partid și Consiliul popular județean Gorj, făcindu-se exponenții aleselor sentimente ce-i animă pe comuniștii și pe toți cetățenii acestui străvechi colț de țară românească, exprimă adînca bucurie și satisfacție pentru rezultatele deosebit de prețioase ale istoricei vizite efectuate de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in cele cinci țări din Asia și Africa, admirația fără margini față de modul strălucit în care promovați și slujiți idealurile de colaborare, prietenie și apropiere intre țările lumii, aspirațiile de progres și bunăstare ale poporului nostru și ale întregii omeniri, interesele sistemului mondial socialist.Vă rugăm să ne îngăduiți, scumpe 

tovarășe s'ecretar general al partidului și președinte al republicii, ca, a- dresindu-vă tradiționalul „bun venit" să vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort, că vom munci cu abnegație și dăruire pentru transpunerea in viață a politicii interne și externe a partidului și statului. a Programului adoptat de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român in vederea ridicării patriei noastre dragi pe înaltele culmi ale progresului și civilizației comuniste.In numele muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din acest județ, se spune în telegrama semnată de Comitetul județean de partid Iași, vă transmitem, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. expresia sentimentelor noastre calde, de înaltă prețuire și aprobare pentru activitatea prodigioasă desfășurată în timpul vizitei in Japonia. Filipine. Pakistan. Iordania și Tunisia — vizită care, prin rezultatele sale și largul său ecou internațional, a constituit o nouă și puternică afirmare a principiilor ce guvernează politica generală, internă și externă, a partidului și statului nostru.Manifestările vibrante de prietenie. stimă și considerație cu care ați fost întîmpinat pretutindeni reprezintă noi, puternice expresii ale prestigiului de care se bucură țara noastră în întreaga lume, ca si prețuirea politicii externe promovate de Partidul Comunist Român. Ne reafirmăm și cu acest prilej totala adeziune la politica internă și externă a partidului și statului, aprecierea noastră caldă, față de activitatea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Cbaușescu. pusă în slujba patriei, a cauzei păcii și socialismului.împreună cu întregul popor român. comuniștii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, de pe meleagurile, noastre, se spune 

In telegrama Comitetului județean Maramureș al P.C.R., au urmărit zi de zi cu sentimente de profundă dragoste și admirație noul itinerar de pace, prietenie și colaborare pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, impreună cu tovargșa Elena Ceaușescu. l-ați întreprins în țări ale Asiei și Africii. Acum, la încheierea acestei misiuni istorice, permiteți-ne să vă adresăm cele mai calde felicitări pentru rezultatele strălucite ale vizitei — o nouă și grăitoare ilustrare a politicii externe principiale și active a partidului și statului nostru, a voinței poporului român de a dezvolta relațiile de colaborare prietenească cu toate țările, indiferent de orinduirea lor socială, în conformitate cu orientările stabilite de Congresul al XI-lea al partidului.însuflețiți de bilanțul atit de bogat al vizitei, de modul strălucit in care dumneavoastră slujiți interesele poporului român, ale cauzei păcii și progresului in lume, oamenii mun

cii din Maramureș, în frunte cu comuniștii. muncesc cu hotărîre și abnegație pentru realizarea în condiții bune a sarcinilor economice, pentru încheierea cit mai grabnică a lucrărilor agricole de primăvară, mărturie în acest sens stînd rezultatele bune obținute in realizarea prevederilor de plan pe primul trimestru al acestui an. în prezent, organizația noastră județeană, toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri acționează cu hărnicie și pricepere pentru a da viață angajamentului de a îndeplini prevederile actualului cincinal inainte de termen. convinși fiind că in acest fel ne aducem contribuția la creșterea continuă a prestigiului internațional al României socialiste.în telegrama adresată secretarului general al partidului de Comitetul județean Mureș al P.C.R.. se spune : Sintem deosebit de fericiți pentru modul strălucit în care dumneavoastră. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați purtat și de data aceasta peste hotarele țârii, cu înțelepciune, forță și vigoare. gindurile și sentimentele cele mai nobile ale națiunii noastre, mesajul românesc de pace, înțelegere și colaborare intre popoare, in vederea instaurării unei noi ordini politice și economice, făuririi unei lumi mai bune și mâi drepte.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că ne. V.om consacra și de aici înainte întreaga putere de muncă înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce ne revin din istoricele documente ale celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru înălțarea patriei noastre pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație socialistă și comunistă.Am urmărit zi de zi, cu dragoste și mindrie patriotică, activitatea dumneavoastră neobosită in țările din Asia și Africa pe care le-ați vizitat, cuvintările pline de claritate și 

forță de convingere prin care ați a- firmat pretutindeni principiile noi de relații intre toate statele, indiferent de orinduirea lor socială sau de nivelul dezvoltării lor ; ecpnomiee, pentru înlăturarea surselor de încordare și neincredere, a focarelor de război, a subdezvoltării și inechității — se scrie în telegrama Comitetului județean Prahova al P.C.R. Sintem mîndri că trăim asemenea momente înălțătoare, cind, datorită gin- dirii și acțiunii dumneavoastră creatoare, pline de înțelepciune și responsabilitate față de destinele națiunii noastre socialiste, față de viitorul omenirii, patria noastră se manifestă ca un factor activ al comunității Internaționale. ca un exemplu de demnitate și spirit revoluționar, de muncă și luptă neobosită pentru idealurile socialismului și păcii, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice mondiale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Aprobînd din adincul ființei noastre întreaga activitate pe care ați desfășurat-o cu atita strălucire pe parcursul acestei vizite, acum, la> încheierea cu succes a acestei noi inițiative de pace, de intensificare a relațiilor multilaterale dintre toate statele lumii, vă adresăm cele mai calde. urări de sănătate și fericire, dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, și mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, pentru binele și prosperitatea intregului nostru popor, pentru cauza păcii și socialismului in lume.La întoarcerea din istorica vizită întreprinsă in Japonia, Filipine, Pakistan, Iordania și Tunisia. Comitetul județean Timiș al P.C.R. si Comitetul executiv al consiliului popular. exprimind sentimentele comuniștilor. ale tuturor oamenilor muncii români, germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități din această narte a tării, vă adresează dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. si mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. un fierbinte omagiu și cele mai calde mulțumiri pentru noua și inestimabila contribuție pe care ați adus-o la dezvoltarea relațiilor internaționale ale României socialisto, la afirmarea puternică a principiilor de pace și colaborare ce stau la baza politicii externe a partidului și statului nostru.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că organizația noastră județeană de partid, toți cei ce trăiesc și muncesc in județul Timiș nu-și vor precupeți eforturile spre a da viață și de acum înainte politicii interne și externe, marxist- ieniniste. a partidului. înaltelor îndatoriri ce le revin din programul elaborat de Congresul al XI-lea. spre a-și amplifica aportul la creșterea bunăstării poporului, la întărirea și înflorirea patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.în telegrama adresată do. Comitetul județean Satu-Marc al P.C.R. se spune : Oamenii muncii din județul Satu-Mare — români, maghiari, germani și de alte naționalități — văd in rezultatele recentei dumneavoastră vizite, in convorbirile și a- cordurile încheiate. în principiile Înscrise in declarațiile solemne semnate. un nou succes al politicii externe a partidului și statului nostru, un triumf al ideilor înaintate pe care le promovați cu neobosită fermitate revoluționară și care cuceresc tot mai mult stima popoarelor lunui.Strins uniți in jurul partidului, sintem ferm hotăriți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne intensificăm eforturile pentru o cit mai deplină valorificare a resurselor materiale și umane de care dispune județul nostru în scopul îndeplinirii cincinalului in patru ani și jumătate, ca o chezășie a creșterii aportului nostru la făurirea pe pămintul României a societății socialiste mul

tilateral dezvoltate, pentru ridicarea pe noi trepte a nivelului de civilizație și prosperitate a patriei, a binemeritatului ei prestigiu internațional. ' • ■ - ■în telegrama adresată secretarului general al partidului, președintele României, tovarășul Nicolae. CeaușesctJ, de Comitetul județean de partid Suceava, se spune, printre altele : 'Gindurile noastre se indreaptă cu adincă venerație către dumneavoastră, mult stimate și.iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. intimpinin- du-vă cu tbată dragostea, acum cind, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. reveniți ne pămintul scump al țării din lunga și prestigioasa vizită pe -care ați făcut-o ca sol al unui popor liber și demn, ho- tărit -să-și făurească un mare și strălucit viitor comunist in concertul națiunilor iubitoare de progres și prosperitate.Vă |intenț profund recunoscători că. Sl in această vizită, âtî reprezentat in chip minunat cele mai sacre aspirații ale poporului nostru, principiile ferme ale politicii internaționale a partidului și statului, că ați făcut ca patria noastră să-și extindă relațiile politice, economice, științifice și culturale cu țările al căror oaspete ați fost, să-și înalțe și mai mult prestigiul in lume.Căldura și atenția cu care ați fost însoțit permanent, cuvintele de înaltă apreciere adresate dumneavoastră,— se subliniază în telegrama Comitetului județean Vranceâ al P.C.R..— confirmă o dată mai mult recunoașterea internațională a faptului că dumneavoastră, proeminentă personalitate politică a contemporaneității. vă dedicați întreaga viață și activitate înfăptuirii aspirațiilor celor mai nobile ale popoarelor, consolidării unei păci și colaborări trainice. instaurării unei lumi mai bune și mai drepte.Perrtiiteți-ne, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Să vă urăm din inimă bun venit in patrie și să vă a- șigurăm că rezultatele deosebite cu care ați încheiat această vizită — a- devărată solie de pace și prietenie a poporului român — mobilizează pe toți comuniștii, oamenii muncii din Vrancea. la intensificarea propriei ior activități, că vom face totul pentru Îndeplinirea sarcinilor ce ne revin. a angajamentelor pe care ni le-am asumat de a înfăptui inainte de termen actualul cincinal.împreună cu întregul popor, se arată in telegrama Ministerului Apărării Naționale, militarii aprobă din toată inima prestigioasa activitate ce ați desfășurat-o și de această dată peste hotarele patriei pentru infăptuirea liniei politice stabilite in Programul adoptat de Cpngresul 'al XÎ- lea al Partidului Cpmu'nist' Rbtrian privind promovarea largă a'.rdfătîftSr de prietenie șj. colaborăm cu toate țările lțrmif. pentru afirmarea principiilor politicii externe a României in vederea instaurării unei noi ordini economice și politice mondiale, democratizării raporturilor internaționale, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte. Ne exprimăm convingerea. stimate tovarășe secretar general al partidului, că. prin rezultatele ei, această vizită reprezintă o nouă expresie a prezenței active a României in viața internațională. a rolului dumneavoastră, de excepțională însemnătate, in creșterea prestigiului patriei noastre in lume.Conștienți de misiunea nobilă încredințată. militarii armatei noastre sint și vor fi gata in orice moment ca, la ordinul patriei, al dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, să apere, cu onoare și demnitate, impreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea de stat ale României socialiste.

LA SEMĂNATUL PORUMBULUI
Repede, bine, cu răspundere pentru calitate

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" RELATEAZĂ:Ca si in zilele precedente, in cursul zilei de duminică s-a lucrat intens la semănatul porumbului in aproape toate județele in care nu s-a încheiat această lucrare. Hotărirea oamenilor muncii din agricultură — cooperatori, mecanizatori, lucrători din întreprinderile agricole de stat — de a folosi din plin fiecare oră, fiecare zi bună de lucru în cimp s-a soldat cu importante rezultate. în cursul zilei de duminică au fost insămințate 63 000 hectare cu porumb și a fost pregătit terenul pe zeci de mii de hectare ; concomitent, importante suprafețe au fost plantate cu legume. Ieri, lucrările s-au desfășurat cu si mai mare intensitate, oamenii muncii din agricultură fiind hotăriți să încheie in această săptămină semănatul porumbului pe toate suprafețele.

Județele Dolj, Buzău, Tulcea și Olt 
au încheiat însămînțările

În
s-a

TIMIȘ. Pentru a recupera rămîne- rea in urmă la semănat determinată de timpul instabil, duminică au ieșit pe ogoare aproape 30 000 țărani cooperatori, mecanizatori, tehnicieni și ingineri. Pină la sfirsitul zilei s-au obtinut realizări deosebite : 9 400 ha discuite si grăpate si 12 300 ha în- sămintate cu porumb, din care 5 300 ha in întreprinderile agricole de stat. Alte 659 ha au fost insămințate cu legume, soia si cinepă. Ziua de luni a cunoscut o si mai puternică concentrare de forte. Ca urmare, in raza multor consilii intercooperatiste. cum sint cele din Periam. Lenauheim. Varias. Gottlob. Peciu-Nou, s-au semănat cu porumb peste 60 la sută din suprafețele prevăzute. Biroul comitetului județean de parti^. analizind luni seara, intr-o ședință lărgită, stadiul acestei lucrări, a stabilit noi măsuri menite să asigure intfheierea, in această săptămină. a semănatului porumbului pe toate suprafețele. (Cezar Ioana).SĂLAJ. Pentru lucrătorii din a- gricultura județului Sălaj, ziua de duminică a constituit o zi obișnuită de muncă. Peste 7 000 de țărani cooperatori. mecanizatori si specialiști din agricultură, mobilizați de organele si organizațiile de partid, au ieșit in cimp. unde au executat un

mare volum de lucrări. Au fost pregătite și insămințate aproape 3 000 hectare, din care 1 500 hectare cu porumb. Bine s-a lucrat in această zi in 'cooperativele agricole din Marca, Horoatu-Crasnei, Cuzăplac. Bogota, Zimbor. fiecare insămipțind intre 50—70 hectare cu porumb. In aceste zile, toate forțele mecanice si umane din agricultura județului Sălaj sint concentrate la semănatul porumbului și plantatul cartofilor de toamnă. La direcția agricolă se apreciază că in 2—3 zile se va termina plantatul cartofilor de toamnă, iar pină la 28 aprilie, in condiții bune de lucru, va fi insămințată întreaga suprafață de 29 286 hectare destinată porumbului. (Gh. Rusu).BIHOR. Forte importante au fost mobilizate duminică. îndeosebi, in zonele de șes ale județului, unde temperatura in sol a fost optimă pentru insămintarea porumbului. S-a lucrat întreaga zi-lumină. insămin- tindu-se peste 5 000 ha cu porumb. Cu rezultate bune s-a muncit in u- nitătile din raza consiliilor intercooperatiste Diosig și Valea lui Mihai, in care porumbul a fost insămințat ne aproape 60 la sută din suprafețe. Pină acum, in județ s-au insă- mîntat 35 000 ha cu porumb. (Dumitru Gâță),

Cu fiecare zi. alte județe anunță încheierea insămintării porumbului, în județul Dolj, de exemplu, cele 145 000 . hectare — o suprafață cu 20 000 ha mai mare decît în 1974 — au fost insămințate cu 20 de zile mal devreme fată de anul trecut. în județul Buzău, datorită faptului că s-a lucrat intens si duminică. în cursul zilei de luni s-a putut raporta încheierea insămintării porumbului pe întreaga suprafață planificată de 72 215 hectare. Acum. în numeroase cooperative agricole din județ se execută lucrări de întreținere a cul-

și mijloacele mecanice, mecanizatorii și țăranii cooperatori din județul Tulcea au reușit să încheie semănatul porumbului pe întreaga suprafață de 47 000 ha in sectorul cooperatist si' 15 000 ha în întreprinderile agricole de stat. Unitățile agricole din județul Olt au încheiat ieri. 21 aprilie, semănatul porumbului pe toate suprafețele prevăzute, rămirffnd numai cele ce urmează să se însămînteze după culturile pentru masă verde. Cooperatorii și mecanizatorii lucrează acum la întreținerea

județul Suceava 
încheiat plantatul 

cartofilorHotăriți să facă din acest an un an record in rodnicia ogoarelor, mecanizatorii, țăranii cooperatori și ceilalți lucrători din agricultura suceveana au încheiat luni, 21 aprilie, cea mai importantă lucrare agricolă de sezon, plantatul cartofilor pe întreaga suprafață planificată de peste 20 000 hectare. Acum continuă în ritm susținut lucrările de însămintare a porumbului, lucrare ce se va încheia în următoarele zile. De asemenea, se execută lucrările de întreținere.

în cooperativele agricole din județul Brașov, din cele 43 300 hectare destinate culturilor de primăvară au fost insămințate 32 400 ha. Numeroase cooperative agricole au început și semănatul porumbului. Obiectivul aoaratului de fotografiat a surprins două aspecte obișnuite de mun că De ogoarele brașovene — la cooperativa agricolă dinHălchiu (fotografia din stingă) și la cea din Cristian (fotografia din dreapta)

■ ■■■■■■■■■■ ■■
UTILAJE PENTRU 

ȘANTIERELE BACĂULUI!
Apel adresat unor întreprinderi din 

București, Craiova, Gâești și Fâgârașîn județul Bacău urmează să fie finalizate lucrările la o serie de noi și importante obiective industriale : uzina de cauciuc poliizoprenic, uzina de sodă electrolitică și întreprinderea de utilaj chimic de pe platforma Borzești, precum și noua fabrică de hirtie de ziar din cadrul Combinatului de celuloză și hirtie Letea.Avind in vedere marea complexitate a fiecăruia dintre aceste obiective. biroul comitetului județean de partid a inițiat, de la începutul anului, un șir de analize privind mersul execuției lucrărilor pe fiecare șantier, stabilindu-se măsuri corespunzătoare.Din păcate însă, eforturile colectivelor de pe aceste șantiere nu sint susținute și de furnizorii de utilaje. Afirmația se referă, îndeosebi, la situația de la cele două mari capacități de producție — uzina de cauciuc poliizoprenic și uzina de sodă electrolitică — din cadrul Combinatului petrochimic Borzești.— Ca să putem realiza producțiile planificate pentru ultimul trimestru al anului, ne spunea ing. Zamfir Stancu. directorul Combinatului petrochimic din Borzești, trebuie să începem din vreme probele tehnologice. Or, situația existentă nu este deloc îmbucurătoare. Dacă lucrările de construcții propriu-zise sint în- trucitva avansate, in schimb montajul utilajelor este mult rămas în urmă. Și aceasta — și din cauza furnizorilor care nu-și’ respectă obligațiile asumate prin contracte. Uzina „23 August" din Capitală, bunăoară, trebuia să ne livreze pină la sfirși- tul anului trecut șase rezervoare sferice de gaze lichefiate, a căror montare durează cel puțin 6 luni. Pină la această dată- însă au sosit pe șantier doar două. Cel de-al treilea rezervor, pe care furnizorul s-a angajat să-l livreze in luna martie, nu a fost încă livrat.Mai adăugăm, pe aceeași listă a

restanțierilor față de șantierul uzinei de cauciuc poliizoprenic, întreprinderea de pompe din București — datoare cu 4 pompe, întreprinderea de elemente de automatizare — cu '39 aparate de automatizare. Centrala industrială de materiale și aparataj electric Craiova — cu 21 transformatori, întreprinderea „Vulcan" București — cu un agregat- bloc de abur. în ce privește șantierul uzinei de sodă electrolitică, acesta nu a primit nici pină acum o serie de utilaje din partea întreprinderilor de utilaj chimic din Găești și Făgăraș.Aceeași problemă, adică a lipsei unor utilaje, se ridică cu acuitate și pe șantierul Combinatului de celuloză și hirtie Letea. Aici, lucrările de montaj au fost multă vreme tergiversate din cauza întreprinderii de țevi din Roman, care a livrat cu mare întir- ziere — termenul inițial era 30 septembrie 1974 — plăcile din fontă pentru fundația' utilajelor din hala principală de producție. Inginerul Dumitru Romaniuc, șeful serviciului investiții din cadrul combinatului din Letea, ne spunea că lucrările vor intirzia și datorită faptului că întreprinderea de comerț exterior FOREXIM continuă să trimită aici nu utilaje... ci mai mult promisiuni. Din cei 48 de cilindri uscători au sosit pe șantier numai 13. iar. după toate previziunile — ceilalți urmează să sosească abia spre sfîrși- tul lunii iulie. Or. in momentul de față, toți cilindrii uscători trebuiau să fie montați și să se afle în probe.Este o situație care trebuie să îndemne la măsuri energice din partea furnizorilor de utilaje în Cauză, a forurilor lor de resort, deoarece, in a- ceeași măsură cu beneficiarii, ei sint răspunzători de realizarea în bune condiții și la termen a acestor noi si importante investiții.
Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scintcij*
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Vizita președintelui Partidului IBaii Naționale Africane din Tanganica,
<

(Urmare din pag. I)Sperăm că vizita dumneavoastră, convorbirile pe care le vom avea in aceste puține zile ale vizitei dumneavoastră în România să marcheze o schimbare, să dea prioritate soluționării problemelor colaborării economice. Avem pentru aceasta toate condițiile necesare.România are un program de dezvoltare multilaterală și dorește să realizeze o largă colaborare internațională. Și Tanzania iși propune, de asemenea, să acționeze pentru dezvoltarea economico-socială. Putem deci să colaborăm împreună în realizarea multor obiective economice reciproc avantajoase.Mă voi referi, de exemplu, la problemele cooperării în agricultură. Doresc să spun că este necesar să acționăm serios pentru ca încă din anul acesta cooperarea din agricultură să ducă, la rezultate concrete, ia obținerea de produse agricole.Sînt și alte domenii unde România și. Tanzania pot să colaboreze bine, în avantaj reciproc, să obțină rezultate pozitive în creșterea producției de bunuri materiale.în acest spirit, doresc ca vizita dumneavoastră, a colaboratorilor care vă însoțesc,, să pună bazele concrete ale realizării în viață a unor obiective economice.în timpul scurt în care vă aflați în România, veți avea posibilitatea să cunoașteți- unele din preocupările și realizările poporului român în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am făcut-o în Tanzania, de munca, de preocupările poporului dumneavoastră pentru a asigura dezvoltarea independentă a țării. Iată de ce sînt convins că acum vom reuși să așezăm pe o bază mai puternică colaborarea viitoare dintre popoarele noastre.în timpul acestui dineu. în convorbirile noastre vă spuneam că nu voi face o nouă vizită în Tanzania pînă ce nu voi putea să văd și realizările concrete ale colaborării dintre țările noastre. Și cum doresc să vin cit mai curînd în Tanzania, aș vrea ca aceste realizări să le obținem cit mai rapid. (Aplauze).Domnule președinte,în cei trei ani care au trecut de la primele noastre convorbiri, în lume s-au petrecut multe schimbări. în- tr-adevăr, s-ar putea spune că in acești trei ani s-au produs schimbări cit in decenii sau chiar secole. Discutam atunci că urmează să înceapă Conferința pentru securitate in Europa. Acum ne aflăm aproape de faza de încheiere a acestei conferințe. S-au făcut pași însemnați în realizarea unor documente care să așeze relațiile pe o bază nouă, să deschidă o eră de pace și colaborare în Europa, cu perspective de a exercita o influență pozitivă asupra securității întregii omeniri. Sperăm ca aceste așteptări ale popoarelor europene și ale întregii lumi să nu fie înșelate, ci, dimpotrivă, să capete o confirmare a faptelor.în Africa — unde asuprirea colonialistă a durat secole — în ultimii trei ani unele din țările care sufereau dominația colonială, și-au cîștigat independența. Și nu este departe momentul cînd și Rhodesia, și Namibia, pînă la urmă și Africa de Sud vor trebui să se conformeze noilor realități ale lumii contemporane și popoarele din aceste țări să lichideze pentru totdeauna colonialismul și politica rasistă și de apartheid.Chiar și în Orientul Mijlociu, unde,' din păcate, se mai menține o situație gravă, s-au petrecut mari schimbări. Astăzi toată lumea — sau aproape toată lumea. — înțelege că nu este posibilă o pace trainică, justă, m Orientul Mijlociu fără retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate, fără soluționarea problemei pa- lestinene, inclusiv prin formarea unui stat palestinean independent.
Depunerea uneiîn cursul după-amiezii. Julius K. Nyerere, președintele Partidului T.A.N.U., președintele Republicii U- nite Tanzania, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au participat tovarășii Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Constantin Stă- tescu, secretar prezidențial și al Conciliului de Stat.

S-au petrecut transformări radicale■ în Indochina. Cambodgia a lichidat intervenția străină și Guvernul Regal de Uniune Națională își ocupă locul în conducerea Cambodgiei pe calea dezvoltării libere, independente.în Vietnamul de sud, după Acordurile de la Paris, poporul vietnamez a obținut victorii strălucite care deschid posibilitatea rezolvării pe o cale nouă, democratică, a problemelor din această țară, astfel incit să se asigure poporului o dezvoltare liberă și independentă.în America Latină se dezvoltă puternic lupta popoarelor pentru independență, pentru a fi stăpine pe bogățiile naționale și pe destineje lor.Ținînd seama de toate schimbările care au avut loc in această scurtă perioadă pe toate continentele, pe plan mondial, se poate spune că realmente s-au parcurs etape de zeci și sute de ani în cîțiva ani.Toate aceste realități demonstrează că dacă popoarele sint hotărîte să-și apere independența și suveranitatea, nu există forțe în lume să le oprească de pe acest drum ! Conștiința popoarelor a ajuns la un a- semenea nivel încît ele pot să hotărască asupra dezvoltării omenirii.în lume mai sînt încă grave probleme economice, îndeosebi problema subdezvoltării. Dar și acestea își pot găsi astăzi o soluționare nouă, pe baza deplinei egalități în drepturi, a lichidării inechității și instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale.Este evident astăzi că pacea și securitatea internațională sînt strins legate de lichidarea subdezvoltării, de asigurarea progresului rapid al țărilor care au rămas în urmă datorită imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.în soluționarea acestor probleme se impune o participare activă a tuturor statelor, un rol important avînd în toate acestea țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate. Acționînd într-o^ deplină solidaritate, ele pot să aibă un rol tot mai important pe plan internațional.Am dori ca popoarele țărilor noastre — România și Tanzania — să conlucreze strins. pe plan internațional. împreună cu celelalte state și popoare, pentru a asigura dezvoltarea pe o cale nouă a omenirii. Iată de ce doresc să exprim dorința și convingerea mea. a guvernului și poporului român, că vizita .dumneavoastră în România va marca un nou pas înainte în extinderea colaborării între Popoarele noastre. în toate domeniile de activitate.Este adevărat, nu sîntem tari prea mari, dar sîntem țări care dorim să trăim libere, independente, să fim stăpîne pe destinele noastre. Și a- ceasta reprezintă astăzi dorința a zeci si zeci de state si popoare. De • aceea, viitorul aparține acelora care doresc o nouă ordine economică și politică, de egalitate, de respect al independentei si suveranității tuturor națiunilor. Noi dorim să fim dintre aceia care iși vor aduce contribuția activă la independenta popoarelor, la bunăstarea si fericirea fiecărei națiuni .Avînd deplină Încredere in perspectivele minunate ale colaborării noastre, ale solidarității între toate națiunile care doresc să trăiască libere și independente, ridic acest pahar pentru colaborarea trainică între popoarele român și tanzanian !Deoarece între partidele noastre există o strînsă colaborare, ca forțe politice conducătoare ale statelor noastre, doresc să ridic paharul pentru o bună colaborare și între partidele noastre !Vă rog să toastăm împreună în sănătatea președintelui Republicii Tanzania, Julius Nyerere, și a doamnei Maria Nyerere !Pentru prosperitatea și bunăstarea poporului prieten tanzanian !Pentru pace și colaborare internațională ! (Aplauze)
coroane de flori. împreună cu președintele Julius K. Nyerere, la ceremonie au luat parte personalitățile tanzaniene care il însoțesc în .vizita în țara noastră.O gardă militară a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Unite Tanzania.După depunerea coroanei de flori s-a păstrat un moment de reculegere. Apoi a fost vizitată rotonda monumentului.Solemnitatea s-a încheiat prin defilarea gărzii de onoare.

(Urmare din pag. I)Domnule președinte,în timpul discuțiilor din această după-amiază, ca și în cuvîntul dumneavoastră de acum, v-ați referit la unele dintre domeniile colaborării posibile dintre cele două țări ale noastre. îmi exprim speranța — pe care și dumneavoastră știu că o îmoărtâ- șiți — că miniștrii noștri vor continua aceste discuții, deoarece sint convins, ca și dumneavoastră, că nu am reușit încă să dezvoltăm colaborarea noastră în măsura posibilului, astfel încît să fie cît mai avantajos pentru ambele noastre țări. Contactele dintre România și Tanzania au sporit în anii din urmă și, în special, după vizita dumneavoastră din 1972. Insă trebuie să depășim foarte mulți ani de necunoaștere reciprocă, în timpul cărora țările noastre și-au dezvoltat obișnuințe diferite în domeniul economic și structuri diferite. Este speranța mea — ca și a guvernului meu — că actuala mea vizită va ajuta la depășirea unora dintre aceste dificultăți și că planurile de colaborare pe care le-am întocmit cu peste trei ani in urmă vor putea progresa și mai rapid., Noi, cei din Tanzania, avem, desigur, multe de învățat din dezvoltarea țării dumneavoastră. Avem nevoie să învățăm cît mai mult, deoarece Tanzania este încă clasificată drept una din cele 25 de țări din lume care sint cele mai slab dezvoltate. Sîntem hotărîți să muncim în așa fel incit să putem ieși din această situație de extremă sărăcie și subdezvoltare. Ne este clar acum că România, care era considerată unul dintre statele cele mai slab dezvoltate din Europa, a reușit să-și schimbe situația economică. Prin urmare, sîntem interesați să știm cum ați procedat. Realizările dumneavoastră nu sînt numai o urmare a faptului că aveți petrol ; mai degrabă, ele sînt rezultatul folosirii resurselor dumneavoastră spre folosul poporului român, Tanzania, în măsura în care cunoaștem pînă acum, nu are petrol. Aceasta înseamnă că nu putem copia întocmai metodele și procedeele pe care le-ați folosit dumneavoastră în dezvoltarea economică. Dar, deși sîntem dependenți în mare măsură de agricultură, este un adevăr că în Tanzania chiar și agricultura este înapoiată în privința tehnologiei și organizării. înainte de a putea realiza progrese însemnate în domeniul industrializării, trebuie să revoluționăm regiunile rurale, întrucît numai pe această cale putem să obținem fondurile de investiții necesare pentru o dezvoltare industrială cu forțe proprii. Noi am început deja această activitate. O parte însemnată a poporului nostru trăiește astăzi în sate cooperativizate, unde cel puțin o parte a producției este realizată, voluntar, pe baze cooperatiste. în prezent, am lansat un proces de concentrare rurală, care are drept scop să pună capăt vechii practici de a trăi și munci în case izolate, pentru că știm că numai atunci cînd întreaga noastră populație rurală va trăi în comunități sătești, va putea să se dezvolte, să-și îmbunătățească condițiile de viață și metodele de producție. Sînt sigur că guvernul și poporul României înțeleg aceste obiective ale Tanzaniei.Cred că. ne veți înțelege, de asemenea, cînd spunem că ambiția noastră — foarte modestă — este de a acoperi cerințele de bază ale demnității umane pentru toți membrii societății noastre și că această aspirație nu este ușor de împlinit. însăși profunzimea actualei stări de subdezvoltare în care ne aflăm reprezintă un handicap permanent, întrucît înseamnă că resursele pe care le avem la îndemînă în vederea schimbării acestei stări de lucruri sint foarte, foarte limitate. Numai prin eforturile uriașe ale poporului nostru, combinate cu înțelegerea dovedită de prietenii noștri, a fost posibil să realizăm progresele pe c.are le-am' atins de la independentă încoace. Mai mult, Tanzania nu se poate izola de lume, în timp ce populația ei se luptă cu propria înapoiere. în special, avem de jucat propriul nostru rol în lupta continuă împotriva colonialismului și neocolonialismului, împotriva perpetuării rasismului pe continentul nostru. Nu ne putem ține deoparte de această luptă sub motivul că avem probleme economice și sociale, deoarece este uri simplu accident al istoriei că Tanzania este independentă, în timp ce Rhodesia sau Namibia suferă încă sub dominația colonialistă și rasistă.Africa și-a realizat libertatea, cum s-ar spune, pe bucăți. însă libertatea africană este o cauză unică. Tanzania nu are de ales, ci trebuie să dea întregul său sprijin, atît cît poate, mișcărilor pentru eliberare din sudul Africii. Noi nu putem refuza cererile 

acestora fără a nega propriul nostru drept la independență în continuare. Astfel, în timp ce ne străduim să depășim propriile probleme economice, în timp ce încercăm să schimbăm în mod revoluționar vechea moștenire colonialistă a exploatării, ne aliniem, în același timp, cu acele forțe ale lumii care luptă pentru egalitate și dreptate.în aceste probleme, apreciez solidaritatea poporului român, care a convins întreaga lume de angajarea sa față de cauza libertății naționale. Guvernul și poporul țării dumneavoastră au văzut în lupta de eliberare din sudul Africii o latură a luptei desfășurate pe plan mondial de către toate popoarele, de către toate națiunile, pentru libertate și autodeterminare. Numai acest fapt ar fi suficient pentru a asigura legăturile de prietenie și simpatie dintre popoarele noastre. Tocmai aceasta face să nu mai conteze alte diferențe de politică izvorîte din deosebiri de dezvoltare istorică, de așezare geografică sau de resurse economice naționale. De fapt, dorința Tanzaniei de a cultiva prietenia cu România decurge din angajamentul nostru comun în lupta pentru pace și dreptate între toate statfele, între toate popoarele lumii. Această dorință este bazată, de asemenea, pe admirația Tanzaniei față de realizările guvernului și poporului țării dumneavoastră, în folosirea acelei libertăți pe care o apără cu atîta fermitate. Căci dumneavoastră nu numai că ați reușit să dezvoltați națiunea dumneavoastră din punct de vedere economic intr-un ritm atît de înalt, dar ați făcut aceasta într-un mod care este destinat să promoveze destinderea și progresul întregii omeniri.Domnule președinte,Excelențe,Doamnelor și domnilor,în acest spirit de admirație și prietenie doresc să toastez. înainte de aceasta însă, domnule președinte, doresc să vă spun cît de adîncă, este dorința mea. ca proiectele pe care le-am discutat să fie realizate cît mai repede. Și pentru ca — așa cum ați spus — vizita dumneavoastră în Tanzania să aibă loc cît mai curînd, să facem ca aceste proiecte să fie realizate cit ■ mai rapid, să-i îndemnăm pe tehnicieni și specialiști să meargă mai hotărît pe această cale.Acum, prieteni, vă rog să vă alăturați la acest toast pentru președintele Ceaușescu, pentru doamna Elena Ceaușescu, pentru Partidul Comunist și întregul popor al acestei țări, pentru prietenia veșnică dintre țările noastre ! (Aplauze).

Imagini de la ceremonia primirii pe aeroportul Otopeni

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Luni după-amiază. Julius K. Nyerere, președintele Partidului Uniunii Național? Africane din Tanganica, președintele Republicii Unite Tanzania, a făcut o vizită protocolară tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar
începerea

(Urmare din pag. I)cerilor externe, Ion Drinceanu, am- badorul țării noastre în Tanzania.Din partea tanzaniană : John S. Malecela, ministrul afacerilor externe, Muhsin Bin Aii, ministrul p.en- tru egalitatea socială și drepturile muncitorești, A. Jamal, ministrul comerțului și industriei, E. Sokoine, ministrul apărării și serviciului național, J. Mungai, ministrul agriculturii, A. B. Nyakyi, secretar principal al M.A.E., D. N. Mloka, ambasadorul Tanzaniei în România, J. Bu- tiku, secretar personal al președintelui, B. K. Muganda, directorul Di-

(Urmare din pag. I)Unite Tanzania !“, „Să se întărească prietenia și colaborarea multilaterală dintre România și Tanzania, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționaleLa ora 11 aeronava prezidențială a aterizat.La coborirea din avion președintele Julius K. Nyerere este salutat cu cordialitate de președintele Nicolae Ceaușescu. Cei doi șefi de stat se îmbrățișează cu căldură, cu satisfacția revederii, de data aceasta pe pă- mintul românesc.La rîndul lor, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Maria Nyerere își string mîinile cu cordialitate.Un grup de pionieri oferă buchete de flori președinților Nicolae Ceaușescu și Julius K. Nyerere, tovarășei Elena Ceaușescu și doamnei Maria Nyerere.în întîmpinarea înalților oaspeți, la scara avionului au venit tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, George 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Desfășurată într-o ambiantă de caldă cordialitate, vizita protocolară a prilejuit un prim schimb de vederi 
convorbirilor oficialerecției pentru Europa și.America din M.A.E., E. Maryogo, asistent al președintelui.Continuînd dialogul început cu trei ani în urmă, cu prilejul vizitei oficiale a șefului statului român în Tanzania, președinții Nicolae Ceaușescu și Julius K. Nyerere au subliniat cu satisfacție că în această perioadă relațiile româno-tanzaniene au cunoscut o dezvoltare continuă, fapt ce creează condiții favorabile amplificării și întăririi raporturilor de prietenie, solidaritate și colaborare dintre cele două țări, parale și popoare, în cadrul convorbirilor .ș-au identificat noi căi și domenii de conlucrare,

Sosirea în Capitală
Macovescu, ministrul afacerilor externe.Sînt de față ambasadorul României în Tanzania, Ion Drinceanu, și ambasadorul Tanzaniei în România, D. N. Mloka.Președintele Tanzaniei este însoțit în vizita sa în România de John S. Malecela, ministrul afacerilor externe, Muhsin Bin Aii, ministrul pentru egalitatea socială și drepturile muncitorești, A. Jamal, ministrul comerțului și industriei, E. Sokoine, ministrul apărării și serviciului național, J. Mungai, ministrul agriculturii, .de alte persoane oficiale.Garda militară prezintă onorul. Sînt intonate imnurile de stat ale Tanzaniei și României, în timp ce, în semn de salut, sint trase 21 salve de artilerie. Președinții Nicolae Ceaușescu și Julius K. Nyerere trec în revistă garda de onoare.Are loc, apoi, prezentarea șefilor misiunilor diplomatice acreditați la București.Sînt prezentate, de asemenea, persoanele oficiale române aflate la 

în cadrul convorbirilor oficiale dintre cei doi șefi de stat consacrate dezvoltării și adincirii prieteniei și colaborării multilaterale româno-tan- zaniene, în folosul celor două țări,' t>artide și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.

au fost puse în evidență noi posibilități pentru extinderea și diversificarea colaborării economice, politice, tehnico-științifice, culturale, apreci- indu-se că aceasta corespunde întru totul intereselor ambelor țări și popoare, cauzei generale a păcii, cooperării și înțelegerii internaționale.S-au abordat, de asemenea, probleme principale ale actualității politice internaționale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, de stimă și prietenie, de deplină înțelegere.

aeroport, tovarășii : Gheorghe Cioară,' Emil Drăgănescu, Ion Pățan, Stefan Andrei, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, precum și membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale, generali și ofițeri superiori.Solemnitatea sosirii se încheie cp defilarea gărzii de onoare.Numeroși bucureșteni, precum și tineri tanzanieni care studiază în România participă cu însuflețire la reintilnirea dintre cei doi șefi de stat, ovaționează pentru prietenia dintre cele două țări și popoare, aclamînd cu căldură pe președinții Nicolae Ceaușescu și Julius K. Nyerere.în aclamațiile mulțimii, președinții Nicolae Ceaușescu și Julius K. Nyerere părăsesc aeroportul într-o mașină escortată de motocicliști, îndreptîndu-se spre reședința rezervată înalților oaspeți.De-a lungul traseului, mii de locuitori ai Capitalei salută cu deosebită căldură pe cei doi președinți, care răspund cu cordialitate manifestărilor de simpatie ale populației.
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105 ani de la nașterea lui V. I. Lenin
Aniversarea nașterii lui Vladimir Ilici Lenin este pentru comuniștii și oamenii muncii din țara noastră, ca și din celelalte țări socialiste, pentru întreaga omenire progresistă, un prilej de a evoca personalitatea marelui teoretician și strateg revoluționar marxist, de a cărui creație vitate sint indisolubil legate lerea Partidului Comunist al Sovietice. înfăptuirea Marii tii Socialiste din Octombrie tră de hotar în istoria omenirii — crearea statului sovietic, primul stat al muncitorilor si țăranilor.Așa cum este cunoscut, Lenin și-a desfășurat activitatea revoluționară la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. cind schimbările determinate în viața economico-socială de intrarea capitalismului în stadiul său imperialist au ridicat în fața teoriei marxiste, a mișcării muncitorești me noi. Studiind, ției materialismului dialectic și istoric, realitățile Rusiei, ca și caracteristicile și tendințele de dezvoltare ale țârilor capitaliste a- vansate, sinteti- zind experiența luptelor proletariatului. a celor* lalte forțe sociale progresiste. Lenin a dezvoltat creatoropera lui Marx și Engels în noile condiții istorice.înfăptuind programul leninist de construire a socialismului. popoarele Uniunii Sovietice. sub conducerea P.C.U.S.. muncind cu abnegație si invin-, sind piedici și greutăți de tot felul, au asigurat triumful noii o- rînduiri pe a 6-a parte a globului. Adevărurile fundamentale ale comunismului științific și-au găsit mări prin victoria in 14 state ale lumii, a zeci si zeci de state noi independente pe ruinele sistemului colonial, dezvoltarea continuă a mișcării comuniste și muncitorești intemațio-' nale, creșterea fără precedent a forțelor sociale și politice care se ridică împotriva imperialismului, pentru' libertate, democrație, pace și progres social, afirmarea tot. mai viguroasă a voinței popoarelor de a-și hotărî libere și independente propriile destine.Unul din cele mai importante merite ale lui Lenin este acela că el nu a considerat teoria marxistă ca un catehism de subliniat cu voluționar, cipiile pe buie permanent raportate La realitatea in continuă schimbare, la condițiile noi ale epocii. Față de tendințele de fetișizare, de dogmatizare a ideilor lui Marx și Engțls. el a manifestat o atitudine deosebit de fermă și combativă, arătind că asemenea manifestări sint cu desâvirșire străine si opuse esenței creatoare a marxismului. că idei ce-și aveau valabilitate în epoca lui Marx nu mai puteau fi aplicate ad-literam in noul stadiu de dezvoltare a societății. „Pentru noi — scria Lenin — teoria lui Marx nu reprezintă cituși de puțin ceva încheiat și intangibil ; dimpotrivă, sîntem convinși că ea a pus numai piatra unghiulară a acestei științe pe care socialiștii trebuie s-o dezvolte mai departe in toate direcțiile, dacă nu vor să rămină in urma vieții".Astăzi, după cum se știe, societatea omenească se află intr-un alt stadiu de dezvoltare, superior, caracterizat prin transformarea socialismului intr-un sistem mondial, prin accentuarea crizei sistemului capitalist. a cărui sferă se ingustează continuu. Lumea contemporană cunoaște schimbări de o uriașă amploare și profunzime atit in organizarea

si acti- înteme- Uniuriii Revoju- — pia-

numeroase proble- pe baza concep-

economică, în structurile sociale și naționale, cît și in cunoașterea științifică, în gîndirea oamenilor, toate a- ceste schimbări avind loc pe fondul unei imense varietăți de condiții, - al unei infinite diversități de particularități specifice de ordin economic, social. cultural, istoric, national. De a- ceea. cu atit mai imperios se impune în zilele noastre abordarea in spirit creator a teoriei revoluționare. Tocmai în acest sens tovarășul Nioolae Ceaușescu, in cuvîntarea rostită cu prilejul aniversării Academiei ..Ștefan Gheorghiu", arătind că nu putem găsi soluții problemelor multiple și complexe ale zilei de astăzi în gîndirea și practica de acum 100 sau 50 de ani, sublinia : „In studierea clasicilor, ca ți a documentelor partidului nostru, nu trebuie să căutăm răspuns de-a gata la problemele concrete ale activității de fiecare zi. Trebuie să învățăm cum să studiem, cum să abordăm problemele în spirit revoluționar,

tal al materialismului dialectic și istoric că transformarea revoluționară a societății presupune ca o cerință primordială transformarea omului, Partidul Comunist Român și-a concentrat activitatea politico-educativă în direcția formării unui om nou, înarmat cu o înaltă conștiință, a înrădăcinării trainice in viața întregii noastre societăți a normelor eticii și echității socialiste, a înaltelor' principii ale niște.Dacă adevăr mulul deceniu, _ greșul al IX-lea, s-a dovedit cea mai fertilă din întreaga perioadă a construcției socialiste, aceasta se dato- rește în măsură decisivă însușirii profunde a spiritului viu, creator și dinamizator al marxism-leninismului, înțeles ca un îndemn la studiul riguros al realităților concrete, la înlăturarea formelor și metodelor perimate, la căutarea de soluții intru

ideologiei și moralei comu-ca un ulti-astăzi se poate aprecia evident că perioada inaugurată de Con-

strălucite confir- socialismului formarea

adevăruri absolute, ci a energie caracterul ei recreator, faptul că prin- care le exprimă tre-

SPIRITUL CREATOR
izvorul forței

transformatoare
a leninismului

după concepția le- necesitatea creării baze tehnico-mate-

materialist-dialectic, marxist-leninist, spre a găsi continuu soluțiile pe care le impune viața. Numai așa vom fi cu adevărat marxist-leniniști, numai așa vom fi cu adevărat și vom rămine revoluționari tot timpul".în acest spirit iși desfășoară întreaga activitate Partidul Comunist Român, a cărui politică reprezintă aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale marxism-leninismului la condițiile României.Călăuzindu-se ninistă privind unei puterniceriale ca o condiție esențială a construirii noii orinduiri. Partidul Comunist Român a situat constant in centrul politicii sale economice industrializarea socialistă a țării, sarcinile făuririi unei industrii puternice, în, măsură să asigure înzestrarea cu 'tehnica modernă a întregii economii, să realizeze o productivitate socială a muncii superioară.■ în același timp, aplicînd creator, potrivit tradițiilor și specificului economico-social al satului românesc, planul cooperatist al lui Lenin, ideile afirmate de el potrivit cărora nu se poate construi socialismul in condițiile menținerii micii producții de mărfuri, care generează zi de zi capitalism, partidul a asigurat reorganizarea . pe baze socialiste a agriculturii, ceea ce a marcat făurirea economiei socialiste unitare, victoria ' deplină â socialismului, la orașe ca și la sate.Spiritul creator al politicii Partidului Comunist Român de construire a socialismului și-a găsit o vie expresie în măsurile adoptate sistematic. îndeosebi în perioada ultimilor ani, pentru perfecționarea continuă a organizării și conducerii economiei, ca și a întregii vieți sociale, pentru adîncirea democrației socialiste, pentru crearea cadrului optim in care masele cele mai largi să poată participa Ia conducerea statului, a tuturor treburilor obștești.Pornind de la adevărul fundamen-

totul corespunzătoare condițiilor specifice și cerințelor noi ale dezvoltării societății românești.O strălucită materializare a acestui spirit o constituie documentele Congresului al XI-lea al partidului, Programul partidului adoptat de Congres, care, potrivit materialismului dialectic și istoric, dă răspuns celor mai complexe probleme ale muncii și luptei poporului nostru pentru întreaga perioadă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism.O contribuție hotăritoare la elaborarea politicii partidului, la insufla- rea unui spirit viu. novator întregii sale activități ideologice și practice a adus și aduce, așa cum se știe, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, gîndirea sa social-politică, întreaga sa operă constituind un exemplu de spirit creator, un remarcabil aport la generalizarea teoretică de către P.C.R. a experienței revoluției și construcției socialiste in România, la îmbogățirea tezaurului gîndirii marxist-Ieniniste.Este cunoscută atenția deosebită pe care a ac0rdat-o Lenin națiunii, soluționării pe baze principiale a problemei naționale. Considerind că națiunea va dăinui și va continua să aibă" un rol important încă mult timp după victoria comunismului pe întreg globul. Lenin a privit întărirea' națiunii ca o necesitate legică, a combătut cu tărie ' nihilismul național, ca și încercările de nesocotire a intereselor legitime ale diferitelor națiuni, orice formă de naționalism. tendințele de hegemonism, așa- numitul ..șovinism de mare putere". El a subliniat că trebuie făcută distincție între „naționalismul" națiunilor asuprite și naționalismul națiunilor asupritoare, care de fapt îl determină și îl alimentează pe cel dinții ^rin politica de dominație. „Nimic nu frinează într-atît dezvoltarea si consolidarea solidarității de clasă proletare — sublinia el — ca nedreptatea națională".In spiritul ideilor marxist-Ieniniste.

P.C.R. acționează consecvent. pentru afirmarea și înflorirea puternică a națiunii noastre socialiste, pentru întărirea continuă a statului național român,, a independenței și suveranității sale. Politica marxist-leninistă a P.C.R. de asigurare a deplinei egalități in drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, de întărite a acestei egalități prin ridicarea gradului de dezvoltare economico-socială a înțregii țări, prin amplasarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei, a pus temelii trainice frăției si unității oamenilor muncii români și cei aparținind naționalităților conlocuitoare în lupta pentru înflorirea pa- triei comune.P.C.R. militează totodată pentru respectarea independenței tuturor națiunilor, pentru promovarea unor relații noi intre state, întemeiate pe egalitate și respect reciproc. Desigur, nu .se poate pune semnul egalității între preocuparea pentru dezvoltarea națiunii si naționalism. Viața însăsi confirmă că apărarea intereselor naționale, a deplinei egalități în drepturi a țărilor nu numai că nu vine în contradicție cu solidaritatea in- ternationalistă. ci. dimpotrivă, se a- flă într-o strinsă unitate dialectică ; tocmai existenta liberă si e- gală în drepturi a națiunilor constituie premisa fundamentală și hotăritoare a unor trainice legături de solidaritate frățească. după cum întărirea solidarității internaționaliste favorizează dezvoltarea fiecărei națiuni.în spiritul bogatelor sale tradiții.- P.C.R. îmbină armonios eforturile pentru înflorirea patriei socialiste cu dezvoltarea solidarității internaționaliste, acționează pentru întărirea prieteniei si alianței frățești cu toate țările socialiste, intensifică colaborarea cu toate partidele comuniste și muncitorești, dezvoltă contacte largi cu partidele erate, cu alte mocratice, cu națională, cu întreaga lume perialismului.colonialismului — în această privință fiind de o permanentă actualitate ideile lui Lenin despre necesitatea combaterii oricăror tendințe de sectarism în activitatea partidelor comuniste. în același timp, potrivit principiilor coexistentei pașnice, România acționează pentru amplificarea raporturilor reciproc avantajoase cu' toate țările lumii, fără deosebire de orinduire socială, pentru accentuarea cursului nou spre destindere si colaborare, pentru instaurarea unei noi ordini economice si politice mondiale — cerință vitală pentru progresul întregii omeniri.întreaga desfășurare a vieții internaționale. schimbările petrecute în raportul de forțe pe plan mondial in favoarea forțelor revoluționare, democratice, progresiste, accentuarea noului curs care se afirmă in lume, spre destindere și colaborare confirmă justețea principiilor și orientărilor politicii internaționale a P.C.R.. politică profund principială, realistă, constructivă, corespunzătoare intereselor fundamentale , ale poporului român, ale cauzei generale a socialismului și păcii.Omagiind amintirea lui V. I. Lenin, comuniștii, oamenii muncii din țara noastră iși consacră întreaga energie înfăptuirii Programului Partidului Comunist Român de edificare a socialismului și comunismului, factor ho- tăritor pentru sporirea contribuției României la creșterea forței sistemului mondial socialist, la triumful cauzei socialismului și păcii in lume.

socialiste și social-derno- par.tide și mișcări de- mișcările de eliberare forțele progresiste din în lupta împotriva im- colonialismului’ și neo-

Noua casă de cultură a sindicatelor din Tîrgoviște
4

*

SPECTACOLELE TEATRULUI
NAȚIONAL DIN BUDAPESTATurneul întreprins la București și la Cluj- Napoca de către TEATRUL NAȚIONAL DIN BUDAPESTA reprezintă una din cele mai substanțiale manifes- . țări ale Zilelor culturii ungare, organizate cu prilejul aniversării a trei decenii ^de la Eliberarea Ungariei de sub jugul fascist. Spectacolele au favorizat o cunoaștere substanțială a unor modalități în care teatrul ungar — în general, și prima scenă a țării vecine și prietene in special — valorifică prețioasa moștenire culturală, a- bordează și dezbate importante probleme etice și filozofice ale societății contemporane, contribuind la educarea maselor — și cu precădere a tinerei generații — la modelarea oamenilor unor noi conștiințe, înaintate.Cel din.tîi titlu al afișului de turneu a fost drama istorică „Banul Bank" de Katona J6z- sef, recunoscută a fi cea mai valoroasă tragedie a dramaturgiei ungare — lucrare jucată de nenumărate ori în cei peste 150 de ani care au trecut de la elaborarea sa. Abor- dind ’din nou, relativ recent, „Banul Bank", Teatrul Național din Budapesta și-a propus o interesantă „restitu- ți-e creatoare" a teatrului clasic în lumina gîndirii și sensibilității contemporane. Spectacolul nu insistă in primul rind pe evocarea Istorică a dramaticelor e- venimente petrecute la începutul secolului al XIII-lea, ori pe tabloul furtunoaselor trăiri pasionale, pronunțat romantice. Accentul montării (realizate în regia lui Marton Endre, care este și directorul teatrului), cade pe conflictele e- tice trăite de oameni puși în situații mora- le-limită. Firul roșu al spectacolului devine drama de idei și drama politică a unor eroi preocupați deopo-

trivă de păstrarea independenței și libertății naționale, precum și de viața grea a poporului. Spectacolul a impus prin claritatea ideilor și a mesajului său, ca și prin simplitatea mijloacelor expresive, de o elegantă și discretă monumentalitate. Am apreciat felul cu care Siri- kovits Imre a pus surdină suferinței individuale a banului, po- tențînd trăirile sale de înalt demnitar preocu-
Zilele

culturii ungare

pat de soarta poporului; am remarcat imaginea neputinței și neliniștii pe care.a conferit-o Sinko Lăszlo regelui Endre al II-lea, ori contribuțiile interpretelor rolurilor feminine. Am aplaudat mai ales felul în care Băști Lajos a reușit să îmbine patosul sentimentelor cu un stil modern de joc (Petur) și jocul profund, sobru și convingător al lui Avar Istvăn (Tiborc).Am revăzut doi dintre acești distinși interpret! în cel de-al doilea spectacol budapestan: „Noaptea de după ultima noapte" a lui Măroti Lajos. Licențiat în filozofie și apoi în fizico-matema- tici. fost cercetător în domeniul radioactivității, Măroti se arată preocupat (in această piesă de debut, care are în centru personalitatea lui Giordano Bruno) de raporturile dintre credință și știință, dintre dogmă și adevăr. „Noaptea de după ultima noapte" investighează universul trăirilor și ideilor unui savant ce rămine fidel convingerilor sale. Piesa relevă forța adevărului citit în „marea carte a naturii", de a deveni nu

numai axul existenței, ci și justificarea sacrificiului suprem.Conceput nu ca o abstracție exemplară, ci ca un om în carne și oase, măcinat fizic de o lungă detenție și de chinuitoarele interogatorii din beciurile in-. chiziției, vizitat în vise sau în coșmaruri de ideea renunțării și de tentațiile lumești — Giordano Bruno.piesa scriitorului maghiar, optează in cele din urmă conștient pentru un destin eroic. Spectacolul, realizat tot în regia lui Marton Endre și în decorul de marcantă expresivitate și frumusețe, semnat de Csânyi Arpăd, compensează impresia de static, dată de puținătatea acțiunii, prin tensiunea pe care o conferă trăirilor și confruntărilor de idei. Avar Istvăn, actor de mare naturalețe și căldură, cu o deosebită expresivitate și mobilitate a chipului, de- săvîrșit uman și in momentele de tortu- rantă interiorizare și în cele de înălțare tragică, creează un memorabil Giordano Bruno. Foarte interesantă este compoziția lui Băști Lajos în Papa Clement al VIII-lea. actorul concepindu-și subtil rolul, cind ca pe un monolog interior, cind ca pe o diabolică „tentație". O deosebită impresie a lăsat Kălmăn Gyiirgy prin sobrietatea, finețea și precizia cu care a întruchipat orgoliul, ipocrizia și fanatismul monstruos al cardinalului Bellarmini.Prin valoarea tacolelor teatrul 1 oferit o dalitate a vieții capitala prietene, s-a un prețios prieteniei reciproce.

din

spec- prezentatg, budapestan a excelentă mode cunoaștere teatrale din tării vecine și dovedit mesager al și prețuirii
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Informații, note, comentarii de la cititorii și corespondenții „Scinteii"

INITIATIVE GOSPODĂREȘTI
prezentate de primarul Sibiului

iFAPTULi 
iDIVERS'

Cinstea taxi- | 
metristuluiTaximetristul Augustin Șandor, de pe autoturismul 31-MM-654 din Baia Mare, reținuse doar faptul că pasagerul pe care îl 1 transportase în noaptea respec- I tivă avea lipsă două degete de la o mină. Pentru ofițerul de I miliție însărcinat cu depistarea > acestuia, amănuntul a fost de- I cisiv. în zorii zilei, ofițerul și taximetristul băteau la ușa unui om. care nu putuse să doarmă I toată noaptea. Era pasagerul transportat, Toma Gavril, căruia I cei doi i-au inminat toți banii ■ pe care și-i uitase in taxi : 5 300 de lei.
De la
un chibrit

Toată suflarea comunei Vă
deai, din județul Brăila, se în
drepta spre locul de unde se 
auzeau strigăte disperate: „Toc! 
Arde ! Săriți, oameni buni !“ In 
graba mare, au sosit si pompie
rii militari. Vîntul bătea in ra
fale si împrăștia în jur scintei 
Si limbi de flăcări amenințătoa
re. Deși s-a acționat cu toată 
promptitudinea si energia din 
partea tuturor, pagubele au fost 
destul de mari : o casă, trei 
grajduri, două magazii, citeva 
animale carbonizate, alte citevq 
hambare cu griu si porumb fă
cute scrum. $i totul, datorită 
nesupravegherii unui copil de 
patru anfl, care se jucase cu chi
britul...

Doi brutari |.' 
din Mediaș

I
I
I

La brutăria principală din Mediaș lucrau (acum nu mai lucrează) un frămîntător și un distribuitor de piine. Cum afară era cald, iar înăuntru, lingă cuptor, și mai și. frămîntătorul și-a tot „frămintat" mintea cum să facă să se răcorească nițel cu niscai bere la gheată. Distribuitorului — „gind la gind cu bucurie" — îi lăsa gura apă după o butelcuță cu vin. Tot lâ gheață. Neavind altceva mai bun de făcut, au luat două sute de piini calde și rumene, le-au valorificat pe cont propriu, au cumpărat bere și vin (la gheată) și s-au răcorit imediat. Dar nu îndeajuns, după cum ne asigură procurorul-șef Mircea Paș- ca dțn Mediaș, întrucțt instanța a găsit cu cale să le prelungească plăcerea răcorii pe cite un an de zile... Iar frămîntătorul s-a ales și cu un supliment de două luni. Era și cazul, pentru că iși „frămîntase" mintea mai mult. Și cind te gîndești că a- veau o pîine bună de mincat...

— încă d? la prima sesiune a actualei legislaturi, ne spune Nicolae Hurbean. primarul Sibiului, consiliul popular municipal a stabilit ca principal punct al activității sale valorificarea la un nivel superior a propunerilor și inițiativelor cetățenești.— Ce priorități și ce acțiuni concrete au fost înscrise pe agenda de lucru a consiliului popular, pornind tocmai de la aceste— Cu prilejul unui viu cu cetățenii eelui tier de locuințe — $-au stabilit adevărate de lucru pentru regularizarea Văii Săpunului, pentru amenajarea și extinderea unor spații verzi și de joacă pentru copii, pentru crearea unor noi trasee ale transportului in comun Au fost organizate tiere de muncă patriotică ale 1 retului pentru amenajarea complex sportiv si a unei noi de agrement. Tot din dialogul cetățenii s-a născut inițiativa tinerii care se căsătoresc în să planteze cite un trandafir un pom în binecunoscutul Sub-Arini. De curind. tot cetățenii au hotă'rit ca același lucru să-l facă și părinții care-și sporesc familia.— Am aflat că din inițiativa consiliului popular municipal s-a realizat un film care surprinde oe Peliculă secvențe pozitive si negative privind gospodărirea orașului.— Proiectat în întreprinderi, la cluburi, case de cultură, filmul respectiv s-a dovedit un important mijloc de educație civică, de mobilizare a cetățenilor ia gospodărirea și înfrumusețarea orașului. De altfel, în acest scop sint folosite și alte forme. în centrul orașului, pe un ecran special amenajat, sint pro-

propuneri ? recent coloc- mai mare car- Hipodrom — programe
șan- tine- unui zone cu ca Sibiu sauparc

iertate diapozitive pe aceeași temă. De curind. stația de radioamplificare a orașului a început să transmită zilnic emisiuni pe teme de gospodărire a orașului, citeva săptămini in urmă au constituite echipe pionierești și lare care acționează în locurile mai aglomerate, veghind la curățenia străzii. Sperăm ca prin valorificarea inițiativelor cetățenești să reedităm succesul din arii! tre- cuți, cind Sibiul a ocupat un loc fruntaș in întrecerea dintre orașele țării, să îmbunătățim aspectul edilitar al localității. (N. Brujan, corespondentul „Scinteii").

’ mi
îimmi au wmwwmm

în aceste zile, prin oficiile județene de turism din întreaga țară, se pot procura bilete la odihnă în toate stațiunile de pe litoral, in serii de cite 6 sau 12 zile, pentru perioada li mai — 6 iunie, cu cazare in hoteluri. Tarifele sint reduse față de perioada următoare. Posesorii bi-

letelor la odihnă obținute beneficiază de reducere cu 50 la sută la tariful de transport pe C.F.R.Procurarea biletelor se face la sediile tuturor oficiilor județene de turism din țară și la filialele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante din București.S-AU ÎNCURCAT BORCANELE
Imagine din noua urbanistică a orașului Vaslui: Piața mică, un loc de agrement preferat de localnici Foto : V. Botoșanu

„Of'-ul tramvaielor din Arad„Mare bucurie am avut noi. arădenii — ne scrie tehnicianul Victor Sofrag — cind am văzut pe străzile orașului nostru tramvaie silențioase. Din păcate, bucuria noastră, a călătorilor, este umbrită de un necaz. Cind unul din nolie tramvaie „cade", cum se spune, „cad" toate — și atunci așteptăm zeci de minute, ba chiar ore. pină se repun in funcțiune".Am cerut tovarășului ing. Liviu ' Gluvacov. directorul Exploatării de gospodărie comunală Arad, citeva lămuriri.— Chiar așa stau lucrurile — ne explică directorul. Am Încheiat încă din anul 1973 un contract cu I.J.C.M. Arad pentru construirea unei stații- redresor în punctul numit „Pădu- " rice". Deși constructorul avea termen pentru predarea stației la 30

DUPĂ DOI ANI, 

ÎNCĂ o CERERE?

„Mi se sufoca apartamentul de sticle și borcane goale. M-am ho- tărit să le vind. In mai multe rin- duri m-am prezentat cu sacoșele pline la centrul ICVA din str. Ba- rițiu. Odată era închis, altădată mi s-a spus că nu are unde pune marfa. Atunci mi-am prelungit drumul pină Ia centrul de achiziții din Piața Mihai Viteazul. Dar cind să-mi vină rîndul. gestionara ne

spune la toți că țiu mai are bani cu ce să ne plătească borcanele. Am plecat cu toții la centrul de achiziții de lingă magazinul „Sora". Acolo, după ce am așteptat ceas și jumătate, a venit... chiderii.Mă întreb și eu : unde„închis"factorilor responsabili de la ICVA- Cluj" ? (Maria Ionescu — gospodină).

încă un ora în-e oarespiritul de răspundere al

aici e foarte sensibilă, august ori septembrie s-o punem în funcțiune, așteptat ca măcar acum

septembrie 1974, abia am reușit, cu chiu cu, vai, să intrăm în posesia clădirii la începutul anului 1975. Acum trebuie să așteptăm încă vreo două luni ca tencuiala să se usuce, pentru că aparatura pe care o montăm Abia prin vom reușiAr fi detoți factorii interesați să-și unească eforturile, să apeleze la ajutorul unor specialiști din întreprinderile arădene — și sint mulți asemenea oameni — pentru ca montarea aparaturii la stația-redresor și dublarea liniilor de cablu să se facă mai repede. Este în interesul cetățenilor, este în interesul unităților economice din Arad, ai căror angajați vor ajunge mai repede la serviciu. (C. Simion, corespondentul „Scinteii").

..Am o locuință compusă din două camere și dependințe. La un moment dat, intr-un perete exterior a apărut o fisură. Am anunțat la ICRAL, Au venit meșterii și au aruncat în fisură mortar. După doi ani, fisura a reapărut. La o altă cerere, șeful ICRAL-ului. care e tehnician. a venit să vadă ce se mai întîmplă.cu peretele. Și iar a aruncat mortar în fisură. După această reparație de mîntuială, peretele cu pricina s-a aplecat, gata să pice. Am anunțat sectorul, care m-a trimis Ia... ICRAL. De acolo a venit o tovarășă la fața locului. A văzut și a spus — ceea ce știam — că peretele se dărîmă. Și la mine, și la vecin. Și în loc să repare stricăciunea odată pentru totdeauna, m-a pus să fac o altă... cerere. Abia după aceea se va vedea ce e de făcut. Ce e de făcut ? (Vasile Miu — București, str. Buzești nr. 47 sector 8).

5

AUTORITĂȚILE RĂSPUND
în urma apariției anchetei intitulate „Orele de virf pot deveni ore normale in transportul public" („Scînteia" nr. 10 088). Consiliul popular al municipiului Pitești ne informează că a‘~ luat următoarele mă- suți : „Au fost refăcute graficele de circulație, s-au organizat linii in. plus fată de cele existente în luna ianuarie 1975 ; s-au introdus curse rapide din cartierele Războieni și Trivale pină la Combinatul petro-, chimic Pitești ; au fost încadrați șoferi pentru toate vehiculele, iar pentru un număr de 60 autobuze sint asigurați cite doi șoferi : s-au. deschis centre de eliberare a abonamentelor, atit in marile unități industriale, cît si la unele capete de linii".

★Referitor la aceeași anchetă, Consiliul popular al municipiului Rm. Vilcea ne răspunde : „Numărul autobuzelor ■ pentru transportul în comun la orele de virf a fost mărit cu 6 (șase). S-au creat trasee noi prin modernizarea si asfaltarea a 2 km șosea, pentru a transporta lucrătorii de la platforma chimică si de la secții mai îndepărtate de stația de oprire. Transportul in comun la orele de virf s-a îmbunătățit. Continuă dotarea întreprinderii de transport cu autobuze de mare capacitate".
Grupaj realizat de Gh. Graure

j Și, totuși,
| de ce?
I Un cetățean din comuna Agrij, 
! județul Sălaj, ne istorisește pă

țaniile unei călătorii făcute in 
ziua de 13 aprilie. Nu există

Iniei o legătură între numărul 13 
Si șoferul de pe autobuzul 21-Sj- 
445, ruta Zalău-Huedin-Ciucea.

- Singura legătură e intre sofe- 
Irul prezent la volan si lipsa 

lui de omenie. Deși era o vre
me rece si bătea un vint nă- 

I praznic, deși oamenii plătiseră 
biletele de călătorie pină la ca
pătul cursei, deși printre pasa
geri se aflau si mame cu copii 

I' in brațe, deși a fost rugat să-si 
facă datoria pină la capăt, șo
ferul a oprit in localitatea Huța 

Iși i-a coborit pe toți din mași
nă in mijlocul drumului. Fie
care si-a continuat călătoria 
cum a putut. De ce ? „Pentru că 

Iasa vreau eu" — le-a răspuns 
șoferul. Si, totuși, de ce ? Pen
tru că... Dar să vedem ce răs- 

Ipuns ne dau cei care răspund 
de el.

I

II
I
I
I
L

Paznicii și 
astenia de | 
primăvarăCu prilejul unor controale | consecutive efectuate de organele de miliție, paznicii de la 1 întreprinderea de șuruburi, in- k treprinderea de încălțăminte ' „Partizanul" și de la depozitul de • combustibil nr. 1 din Bacău au I fost găsiți dormind buștean. | Trezit din somn, unul din ei a dat un răspuns zdrobitor : „Ce I să fac ? Am astenie de primă- I vară I". Cind s-a văzut amendat, • i-a pierit și somnul și astenia.
Procedură 
de urgență j

Aflat in misiune, sergentul 
major ETorian Gal Vese. de la ■ 
miliția municipiului Arad. a 
constatat că buletinul de identi
tate al lui Ludovic llies si cele 
ale celor doi fii ai săi — Ludo
vic si Sandor — toti din Odorhe- 
iu-Secuiesc. cu domiciliul flotant • in Arad, nu sint in ordine. „Și ■ 
de ce, wă. rog frumos, nu-s in 
ordine ?“ — l-a intrebat L. I. pe 
lucrătorul de miliție. Acesta o 
încercat să le explice, dar cei 
trei — tatăl și fiii — amețiți de | 
băutură în timpul zăbavei la • 
bufetul „La doi cocoși", s-au I 
repezit asupra lucrătorului de 
miliție, lovindu-l. tncheindu-si I 
ancheta, procuratura i-a trimis 
in judecată, după procedura de 
urgentă.Rubrică redactată de

Petre POPAcu sprijinul corespondenților„Scinteii" J
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului Central al U.G.S.R.
Stimate domnule președinte,Felicitările mele călduroase cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România. în ăfițabilul dumneavoastră mesaj din 3 martie ați arătat că relațiile dintre'România și Statele Unite au perspective bune de dezvoltare și extindere. împărtășesc întru totul această convingere Și doresc să continui împreună cu dumneavoastră urmărirea acestui obiectiv, in interesul ambelor noastre țări.Cu sinceritate,

GERALD R. FORD
Președintele Statelor Unite 

ale America

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaProfund mișcat de amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări adresat. cu ocazia numirii mele ca președinte al Consiliului de Miniștri, mă grăbesc să vă prezint călduroasele mele mulțumiri.Sînt., de asemenea, convins că bunele relații de prietenie și cooperare dintre Turcia și România se vor dezvolta în viitor în interesul celor două țări ale noastre, al cauzei păcii în Balcani, precum și in Europa și în lume.
SULEYMAN DEMIREL
Prim-ministru al Turciei

a plecat la BagdadLuni la amiază a plecat spre Irak tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care va participa la sesiunea Biroului Federației Sindicale Mondiale, ce va avea loc la Bagdad, în zilele de 23 și 24 aprilie 1975.La plecare, pe aeroport, au fost
prezenți tovarășii Gheorghe Petrescu și Gheorghe Stuparu, vicepreședinți ăi Consiliului Centrai al U.G.S.R., Paul Nagy. secretar al Conciliului Central al U.G.S.R.AU fost de fațăAmbasadei Irakului

CEHOSLOVACIA:

plecat la Mosco- Marinescu, vice-

reprezentanți ai la București.
J7 Niciclnd nu vor fi flori îndeajuns

pentru a exprima recunoștința noastră
Luni la amiază, a va tovarășul Mihai prim*minisiru al guvernului, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România in Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, pentru a participa la lucrările celei de-a 71-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost prezent! Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, alte persoane oficiale. A fost de față N. V. Maslennikov, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)
va

o vizită oficială de prietenie in R. S. F. Iugoslavia

față de armata română eliberatoare"

Luni la amiază au început, la Palatul din Piața Victoriei, convorbirile între tovarășii Emil Drăgănescu. viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, președintele părții române in Comisia mix,tă româno-iugoslavă de colaborare economică, și Iakov SirOtkovici. președintele Consiliului Executiv al Republicii Socialiste Croația, care faefe o vizită in țara noastră.La convorbiri au participat Gheorghe BOldur. adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașitii- unelte și electrotehnicii. Liubo Mae- rici și Viekoslav Cemelici, membri •

ai Consiliului Executiv al R.S. Croația. precum și Petar Dodik. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, în cursul convorbirilor au fost abordate probleme privind posibilitățile de dezvoltare in continuare a relațiilor de colaborare și cooperare economică între ~ România șiCroația, in cadrul general al bunelor raporturi existente intre țara noastră și R.S.F. Iugoslavia. în domeniile industriei construcțiilor de mașini, electrotehnicii și in alte sectoare de interes reciproc. (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George MăcOvescu, va efectua. în perioada 23—30 aprilie 1975. o vizită oficială de prietenie in Republica Socialistă
la invitațiaFederativă Iugoslavia, vicepreședintelui Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, Milos Minici.Republica Socialistă Republica Socialistă

Cronica zilei
Finny

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BOX „Centura de aur
• Unul din marile turnee, de prestigiu internațional, ale 
acestui an • Arbitrajul n-a avut valoarea unei „centuri 
de aur" • O competiție plina de învățăminte pentru boxul 

românescCea de-a IV-a ediție a turneului nentru „Centura de aur" s-a înscris pe o linie ascendentă din punctul de vedere al partifciDării internaționale. De la 35 boxeri oaspeți (din numai opt țări) Înregistra» in 1972. numărul concurentilor de peste hotare a urcat'in 1975 pină la 127 (din 15 țări), dintre cafe multi pugiliști. cu palmare juri bine cotate in ringul mondial. Se poate deci afirma că acest turneu Cil prestigiu in creștere se situează printre căle mai importante competiții cu caracter neoficial ale anului 1975. De aceea, se și impune un efort conjugat de mereu mai bună organizare, astfel ca turneul de la București să aducă de la o ediție la alta o contribuție sporită la promovarea, valorilor din boxul internațional. la progresul lui calitativ și. prin acestea, să sporească aportul mișcării noastre sportive la stringerea legăturilor intre sportivii de pe toate continentele. După cum ne declara. cu prilejul galei finale, domnul Chaudry Anwar (Pakistan), secretarul general al A.I.B.A. (Asociația internațională a boxului amator) succesul de participare la turneul „Centura de aur" se datorează renumelui de care se bucură sportul și boxul românesc in lume. După opinia domniei sale, turneul despre care vorbim a intrunit, la majoritatea categoriilor. două întreceri - meciuri pînă la dobîndirea Și calitatea multor meciuri, din urmă determinată de pe ringul de la București a giliști binecunoscuți in Africa. America. Asia și Europa.Totuși calitatea galei finalelor n-a satisfăcut așteptările amatorilor de box. Astfel, in pofida consecințelor previzibile, organizatorii au comis o greșeală de nepermis admițind înscrierea la categoria ușoară a lui Simio» Cuțov alături de fratele său Lalistrat Cuțov. ratindu-se astfel una dintre finalele cu mare atractivitate la edițiile trecute. De meciurile „vedete" au ficial alese. întrecerile noscind perioade anoste momente de box slab, necorespunzătoare le. E ciuda _____ __________roase la unele categorii — de pildă, cocoș, muscă și pană — s-a ajuns la partide finale sub renumele concurentilor inițial înscriși. în bună parte. neajunsurile, atit la gala finală, cit mai ales la reuniunile nrelimi-

dintre condițiile marilor numărul însemnat de trofeelor aceasta prezenta unor pu-

asemenea, fost super- acestea cu- sau chiarcu calitatea cerută unor fina- de remarcat și faptul că in unei participări foarte valo-

nare, se datorează arbitrajului. în special juriilor, deși ele fuseseră compuse in majoritate din arbitri- judecători de peste hotare. Aici trebuie să precizăm și să subliniem faptul că organizatorii turneului, precum și alte oficialități sportive au intervenit in două rinduri, atrâ- gind atenția corpului de arbitraj — firește in măsura in care se pot a- tenționa arbitrii, care sint personal responsabili de propriile decizii — asupra corectitudinii în judecarea întrecerilor și in luarea deciziilor pe ringul bucureșteăn. Din păcate, intervențiile in rite.nul Chaudry cu același prilej a- rătat mai sus, problema arbitrajului internațional — a competenței și corectitudinii lui — continuă, de asemenea. să preocupe serios Comitetul executiv al A.I.B.A. Printre altele, cu ocazia sesiunii încheiate săptămina trecută. Comitetul executiv a decis îmbunătățirea selecției și organizarea, încă in acest an, a unor semi- narii cu scopul uniformizării interpretărilor de regulament pentru arbitrii din diferitele continente.Pentru cei 70 de pugiliști români care au participat la întreceri, pentru antrenori, conducători de cluburi și F.R.B.. recentul turneu a însemnat un spor de experiență. E foarte bine că un mare număr dintre pu- giliștii noștri fruntași și-au măsurat forțele cu reprezentanți ai altor țări si continente unde boxul marchează o frapantă creștere de valoare. în unele cazuri, testele la care au fost supuși pugiliștii noștri au produs importante clarificări ale situației selecției la citeva categorii de greutate.Dar. cu privire la învățămintele care decurg din acest turneu, pentru pugiliștii noștri, pentru tehnicienii, conducerile cluburilor și federației de specialitate e. desigur necesar ca ei înșiși să analizeze datele rezultate și să adopte toate măsurile ce se impun in vederea reprezentării cu succes a boxului românesc la apropiatele campionate europene și. in special, la turneul olimpic din vara anului viitor. Și. trebuie spus că sint multe învățăminte care subliniază atit aspectele pozitive din Ixixul nostru, cit și multe neajunsuri ce se cer înlăturate cu decizje. Asupra acestor chestiuni importante vom reveni.
Valeriu MIRONESCU

toateCum respective n-au avut situațiile urmările done spunea și dom-

Luni au sosit în CapitalăEdelman, secretară generală a Federației Democrate internaționale a Femeilor, precbm și alte membre ale biroului acestei organizații, pentru a participa la lucrările ședinței Biroului F.D.I.F.. care se șura ia București între 22 lie.La sosire, oaspetele au piuate de Lina Ciobanu, . Consiliului Național al Femeilor, de membre ale Biroului C.N.F.
★Delegația P.C. din Australia, condusă de Dave Davies, membru Comitetului Executiv National P.C.A., care, la invitația C.C. P.C.R.. face o vizită de prietenie tara noastră, a fost oaspete al județelor Argeș. Vilcea. Gorj si Mehedinți.Delegația a vizitat Combinatul petrochimic Pitești. Complexul de prelucrare a lemnului Rimnicu-Vilcea, I.A.S. Drăgășani. Complexul hidroenergetic de la Porțile de Fier, precum si alte obiective economice si social-culturale din județele respective.Oaspeții s-au intîlnit și au avut convorbiri cu reprezentanți ai comitetelor județene si municipale de partid, informindu-se asupra preocupărilor actuale și de perspectivă, a- .sunra activității politice, economice si sociale din județele respective.
★George Macovescu. ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului de . externe al Republicii Turcia. Ihsan Sabri Caglayangil. pentru felicitările adresate cu ocazia numirii sale în. această funcție.
★Delegația Consiliului Național al Cooperativelor Agricole de Producție din Republica Populară Ungară, condusă de Nyiri Bela. vicepreședinte al consiliului, care, la invitația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, a făcut o vizită de schimb de experiență in țara noastră, a părăsit Capitala.
★Luni după-amiază a sosit in Capitală delegația Oficiului elvețian de expansiune comercială, condusă de Gerard Bauer, președintele oficiului. Din delegație fac parte reprezen-

vor desfă- și 24 apri-fost intîm- președinta
al ai al în

tanți a 20 de firme elvețiene, interesate in dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice cu țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț.A fost prezent P. H. Aubaret, ambasadorul Elveției la București.
★Ieri dimineață a părăsit Capitala delegația prezidiului Uniunii germane a sportului din Republica Federală Germania, care, lâ invitația Consiliului national pentru educație fizică si sport din Republica Socialistă- România, a efectuat o vizită in tara noastră.Cu acest prilej au fost purtate convorbiri referitoare la dezvoltarea relațiilor bilaterale in domeniul e- ducatiei fizice si sportului. între Consiliul national pentru educație fizică si sport din Republica Socialistă România si Uniunea germană a soortului din Republica Federală Germania a fost semnată o Înțelegere de colaborare în domeniul e- duratiei fizice și sportului, precum si planul de schimburi de delegații sportive pe anul 1975.
★Din portul maritim Constanta au ridicat luni ancora navele „Delta Dunării" și „Gilort". care au plecat spre Libia. La bordul navelor se află un grup de specialiști de la Institutul român de cercetări marine, care. în baza contractului încheiat de întreprinderea de comerț exterior „Contransimex" cu Departamentul pisciculturii din Ministerul Alimentației și Bogățiilor Marine din Libia, va efectua cercetări în apele teritoriale ale acestei țări. .

AJUTOR AL CRUCII ROȘII 
DIN ROMÂNIA

Cei care ajung în munții Slovaciei, pe culmile semețe ale Tatrei, Beskizilor sau Carpaților Alpi, co- borind pantele abrupte, traversînd văile lor prăpăstioase. întilnesc a- proape la fiecare pas, săpate in piatră, numele marilor bătălii desfășurate in memorabilul an ’45. numele unor unități militare române, a sute și sute de eroi care s-au acoperit de glorie în crîncena încleștare. Cu trei decenii în urmă, pe un traseu de peste 400 kilometri, care începe de la granița nord-estică a Cehoslovaciei și se termină in apropierea Pragăi, un. sfert de milion de ostași, fii ai poporului nostru, umăr la umăr cu armatele sovietice, cu partizanii slovaci și cehi, au luptat cu eroism pentru eliberarea Cehoslovaciei prietene. în luptele purtate pe timp de iarnă, pe viscole, ploi și furtuni. în misiunile grele desfășurate în zona muntoasă, greu accesibilă, la forțarea a numeroase cursuri de apă. la eliberarea a 1 722 localități, dintre care 31 orașe, peste 66000 ' supremaAcum, hoslovac aniversare a eliberării sale, cind ne apropiem de aniversarea â trei decenii de la victoria popoarelor asupra fascismului, am încercat să refacem itinerarul glorios străbătut de armata română.Drumul nostru începe în zona nord-estică a Slovaciei, teatrul unor aprige bătălii, in primele luni ale iernii lui 1945, împotriva trupelor hitleriste, bine înarmate și hotărite să nu cedeze acest zid natural de apărare. în aceste regiuni muntoase, cu creste ascuțite, cu pante repezi și- văi adinei, trupele române și sovietice au avut misiunea sfărîme, distanță, condiții centraleCoborim pe valea șerpuitoare a rîului Hron, de-a lungul căruia ostașii români au înscris fapte nepieritoare de arme. Mai persistă, parcă, ecoul canonadelor de tunuri și mitraliere, al uralelor de victorii sau gemetelor de suferință ale celor căzuți. La confluența apelor Hronului cu ale Slatinei intilnim Zvolenul, craș pentru a cărui cucerire s-au dat bătălii singeroase. La marginea lui se află ingropați, intr-un impresionant' cimitir militar. 11 000 de ostași români. Multi căzut pe culmile din unde fiecare palmă fost plătită cu vieți aici au fost aduse eroilor ce și-au jertfit viața pentru eliberarea multor localități apropiere.în aceste zile de început de măvară, zeci de pionieri de la Iile din oraș pot fi întllniți in cimitirul eroilor români, refăcind straturile de pe morminte, sădind flori proaspete. învățătoarea Jaromira Plachova. născută îndată după război intr-una din comunele eliberate de trupele române, mărturisește, cu emoție : „îngrijirea mor-

de ostași români au dat jertfă.cind in curînd poporul ceva sărbători cea de-a 30-a

să una după alta, pe o lungă apărarea inamică, croind favorabile eliberării părții a Cehoslovaciei.

minlelor eroilor care ne-au adus eliberarea reprezintă pentru noi nu numai o datorie de conștiință, un act de pietate, ci si o misiune care ne onorează. O vom îndeplini întotdeauna cu cea mai curată dragoste. Niciodată insă nu vor fi flori îndeajuns pentru a exprima întreaga noastră recunoștință față de armata română eliberatoare'Pe obeliscul în care sint săpate „Glorie veșnică eroilor români că- zuți pentru eliberarea Republicii Cehoslovace", dintre tufele de trandafiri, gata să înmugurească, mii și mii de plăci de marmură neagră evocă nume de eroi : soldat Mihai Costică, mort la Laskove, sergent Nicolae Mazilu, mort la Piestany, sublocotenent Grigore I. Staicu. mort la Podbrezova. locotenent Vasile Vasilache. mort la Nitra, căpitan Ion N. Popescu, mort la Badin, maior Ion Racoteanu, mort la Javorina... Despre acest ultim erou, documentele militare fac o emoționantă precizare : tot in munții Javorina și-a jertfit viața și fratele său. căpitanul Constantin Racoțeanu. Orfani din primul război mbndial, amindoi și-au dat; viața in încleștarea cu hitlerismuli cu militarismul german cotropitor, impo1- triva căruia a luptat și a căzut și tatăl lor, pe frontul din 1917...Vitejii ostași români. în cooperare de arme cu armata sovietică, au împins dușmanul, prin lupte grele, singeroase, tot mai spre vest. L-au alungat din Banska Bystrica și din Sv. Martin. Locuitorii i-au întîmpinat pe eliberatori cu imens entuziasm, cu lacrimi Conducerea dăruit comandantului române eliberatoare

de piatră albă, cuvintele :

ÎN CITEVA RÎNDURI
VOLEI: Victorie a junioarelor 

din Sibiu
fost ciștigat de către voleibalistele Scolii sportive din Sibiu.

a,u jurul orașului, de pămint a omenești. Tot și oseminteledinpri- șco-

pentru populația sud-vietnamezâ 
din provinciile recent eliberateSocietatea de Cruce Roșie din Republica Socialistă România a trimis Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud un ajutor compus din alimente, destinat populației sud- vietnameze din provinciile recent eliberate.

vremea

(Agerpres)
leri In țară : Vremea s-a încălzit 

ușor. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros. Au căzut ploi slabe locale In 
Maramureș, jumătatea de est a Tran
silvaniei șl In nordul și centrul Mun
teniei. In zona munților Bucegl, pre-

PIATRxă NEAMȚ (Corespondentul „Scinteii". Ion Manea). — Săptămina sportivă care s-a încheiat a fost marcată la Piatra Neamț de actul final al turneului campionatului școlar și de juniori la volei feminin. La această ediție a turneului au participat un număr de opt. echipe campioane ale întrecerilor pe zone : liceul „Nicolae Bălcescu" din ClUj-Napoca. grupul sportiv Farul-Constanța. Școala sportivă nr. 1 București, școlile sportive din Sibiu, Ploiești. Toplița. Timișoara și Piatra Neamț. Turneul s-a desfășurat sistem tur pe două serii Si a

FOTBALîn campionatul spaniol (etapa a 28-a) : învingind cu 4—0 pe Murcia, echipa Real Madrid și-a consolidat poziția de lideră avind acum 44 de puncte. Saragossa se află pe locul doi cu 32 puncte, urmată de Real Socie- dad — 31 puncte și C. F. Barcelona — 29 puncte. Saragossa n-a putut in- vlnge pe Elche cu care a terminat la egalitate : 3—3. C. F.* Barcelona a învins cu 3—0 pe Betis. iar Real Socle- dad jucind in deplasare a terminat la egalitate (1—1) cu Salamanca.

Cea mai exactă 1- magine a magazinului bucurestean „Cocor" ne-o oferă... calculatorul său electronic. Calculele acestuia consemnează o performantă neatinsă încă pînă acum de nici o altă unitate comercială din țarămagazinul, care a împlinit de curind un an de cind a fost dat în folosință, a înregistrat nu mai puțin de 4,5 milioane de cumpărători. Pe la casele sale de plată se perindă. in fiecare zi, mai mult de 15 000 de oameni. Adăugind la această cifră încă 10 000 de vizitatori, nu e greu să ne dăm seama că. în prezent. „Cocor" este 'cpl mai frecventat magazin din București.Și, intr-un anume fel. este firesc să fie asa. Pentru că aici își dau permanent în- tîlnire noutățile „de ultimă oră" ale întreprinderilor de industrie ușoară, de la confecții, tricotaje, articole de galanterie, încălțăminte si marochinărie. pină la gama largă de articole pentru decorațiuni interioare. „Colecțio-

nfnd“, cu perseverentă. o diversitate, practic nelimitată, de produse care, de regulă. abia bat la poarta consacrării, magazinul „Cocor", unitate etalon a Ministerului Industriei Ușoare. pe lingă funcția sa propriu-zis comercia-

Dar tot in avanpremieră apar aici (ca o consecință firească a dialogului continuu pe care-1 .înlesnește între industrie și consumatori) și sele de mare care, urmînd o ră fără nici un de verigi interme-
produ-serie filie- fel

nitate s-a trecut Ia generalizarea sistemului de autoservire. Acum. 90 la sută din fondul său de marfă se desface pe această cale. în acest scop, au fost operate „din mers" o serie de transformări (reorganizarea raioanelor. în-

4-

CARNET

CULTURAL

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂDin inițiativa secției de propagandă a comitetului județean de partid, luni, la Institutul pedagogic din Suceava a avut loc o sesiune științifică dedicată celei de-a 30-a aniver-

sări a victoriei asupra fascismului și împlinirii a 98 de ani de la cucerirea independenței tie stat a României. După cu- vintul inaugural rostit de tovarășul Miu Dobrescu, cretar al Comitetului .Suceava al P.C.R.. au prezentat comunicări cercetători de la Centrul de studii și cercetări de istorie și teorie militară al Ministerului Apărării Naționale din București. cadre didactice universitare de , la Academia „Ștefan Gheorghiu" și Institutul pedagogic din localitate, activiști de partid. (Gh. Parascan).

prim-se- județean
FESTIVALUL 

COREGRAFIC 
„BUCURIA MUNCII"La Ploiești, în sala de spectacole a casei de cultură a sindicatelor, s-a desfășurat prima ediție a festivalului de dans cu temă „Bucuria muncii". Această interesantă manifestare artistică, inițiată de Consiliul județean Prahova al sindicatelor, a reunit la rampă 38 formații din 24 de județe, a favorizat evoluția a peste 1 300 artiști amatori. (Constantin Căpraru).

cu buchete de flori, de bucurie in ochi, orașului Martin a trupelor > un album cu vederi din Slovacia, cu următoarea dedicație : „Amintire și recunoștință din ziua eliberării — trupelor române care au alungat pe inamicul german din orașul nostru".Părăsim aceste locuri muntoase ale Slovaciei pentru a trece riul Morava, dintre cele două republici surori — Cehă și Slovacă. Ne oprim în fosta zonă de operații cuprinsă intre hotarele raioanelor Kromeriz și Ko- jetin. Luptele date de ostașii români pentru cucerirea acestor localități au fost cele mai grele duse pe teritoriul Cehoslovaciei. La 4 pele române au intrat in și, după lupte de stradă,

se, care s-au prelungit 24 de ore, au curățat orașul de ultimele puncte de rezistență. în amintirea ostașilor români, la marginea orașului se înalță un impunător monument de marmură. Cu litere de aur este slăvită gloria ostașilor români. In jurul lui — flori, flori proaspete pentru cinstirea memoriei eroilor.De aici, direcția bătăliilor se îndreaptă spre Brno și Praga. în lunga lor cale de luptă, ostașii noștri au adus sutelor de mii de cehi și slovaci din nenumărate bucuria nemărginită a Au lăsat insă și nant de cimitire cenec, Piestany, meriz, Pustimer, Havlickuv Brod, ce — morminte ale eroilor neamului românesc, morminte ale eliberatorilor Cehoslovaciei.Din atitea mărturii ce evocă recunoștința fierbinte pentru contribuția și jertfele aduse de ostașii români la intringerda tortelor fasciste am reținut, pentru încheierea acșs- tor rinduri; cuvintele adresate. Cu trei decenii in urmă, de o altă Învățătoare — din comuna Po- lomko — comandantului diviziei 9 infanterie română, < cuvinte rostite din Inimă în acele zile fierbinți : „Am așteptat de multă vreme ziua de astăzi să vă primim aici, in țara slovacă, unde frații din munții Tatra vă așteaptă cu nerăbdare. V-am așteptat pentru că știm că ne aduceți libertatea. Sfintă ți frumoasă este misiunea dumneavoastră de a reda poporului nostru libertatea și posibilitatea de a-și crea un destin propriu. Vă asigur că nu vom precupeți nici forțele, nici odihna ca să mergem mină în mină cu dumneavoastră pentru atingerea telului comun. Trecutul ne învață să privim eu încredere tn viitor, viitorul eare va hărăzi tării noastre o viată toare"....De atunci au Satele și orașele șii români și sovietici, întreaga Cehoslovacie a renăscut. Sîngeîe vărsat în comun In luptele pentru zdrobirea Germaniei fasciste a cimentat prietenia dintre țările și popoarele noastre, care construiesc astăzi o cită.

localități eliberării, un șir- impresio- — la Zvolen, Lu- Stara Tura, Kro- Banov, Humpolec. Brno, Luchacovi-

liberă si înflori-trecut 30 de ani. eliberate de osta-

viață nouă, liberă si feri-
♦

rrtai, tru- Kromeriz singeroa-
— Jn ul-PRAGA 21 (Agerpres).

timele zile, in localitățile morave 
Roznova Lhota. Ostroh si Vracov, 
la monumentele ostașilor români 
au fost depuse coroane și jerbe de 
flori din partea comitetelor națio
nale, Frontului Național, organiza
țiilor obștești locale. In timpul se
rii au fost, organizate procesiuni, 
la care mii de cetățeni, cu forje 
aprinse, au cinstit memoria ostași
lor români.

La manifestări a participat și o 
delegație de ofițeri români, vete-

cipitațiile au fost și sub formă de la- 
poviță și ninsoare. In celelalte zone 
de munte s-au produs ceață și chiciură. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 
între 5 grade la Toplița și 22 de 
la Băilesti.

Timpul probabil pentru zilele 
24 și 25 aprilie. în țară : Vremea 
încălzi ușor și treptat în toate 
nile țării. Cerul va fi schimbător, mai 
mult noros la începutul intervalului,

acum tn așa fel incit parcă ies singure, in întimpinarea vizitatorilor. în curind vor începe să funcționeze în acest sistem și raioanele de tricotaje pentru bărbați, de Încălțăminte si de marochinărie. într-o manieră similară au
Ce ne spune calculatorul electronic despre „Cocor"

DIN EXPERIENȚA MARELUI MAGAZIN BUCUREȘTEAN

lă. îndeplinește si rolul unui instrument de orientare rapidă si e- ficientă a furnizorilor săi spre realizarea unei producții cît mai apropiate de cerințele pieței. Punînd în vinzare îndeosebi produse de serie mică, magazinul „Cocor" urmărește modul în care acestea sint primite de cumpărători, sesizează opiniile și observațiile lor întreprinderilor producătoare, dîn- du-le astfel posibilitatea de a lansa in fabricația de serie mare articole care au desfacerea asigurată.

diare. sînt puse la dispoziția cumpărătorilor cu cel puțin 10 zile mai devreme de- cît în celelalte unități comerciale.Profilul și renume- le unei unități comerciale nu depind însă numai de marfa pe care o pune în vinzare. Acestea sînt. in rever- care cumpără- pe ne Coan- maga- ,.Cocor"

Acestea sint. bună măsură, sul modului în. este servit torul. O regulă care — după cum explică Mihai dă. directorul zinului — și tine să o confirme. De citeva luni, in u-

zestrarea lor cu mobilier mult mai funcțional, desființarea rafturilor aflate după tejghea, crearea peste tot a unor condiții optime de expunere și de acces la marfă) care fac magazinul mai primitor, mai spațios. contribuind la folosirea mai eficientă a suprafeței comerciale.în acest organizat, piu. etajul ticole deși sticlărie, și la alte etaje, altfel) toate rile fiind
mod a fost spre exem- pentru ar- decoratiuni aici (ca de mărfu- dispuse

fost sistematizate si spatiile de recepție care, în prezent, reduc la minimum operațiile de transport al mărfurilor pe verticală. Și. cum magazinul .are in fiecare zi un dever ce trece de 1.8 milioane lei. e lesne de înțeles că variantele optime ale fluxului de aprovizionare și transport nu puteau fi găsite decit cu ajutorul calculatorului electronic, care, la sfirșitul fiecărei zile, indică exact ce s-a vîndut și ce trebuie adus in loc, pentru ca fondul de marfă

C. PRISACARUFraga
* *

răni de război, /oști comandanți ai 
unor unități militare române care 
au luptat pe aceste meleaguri. tn 
cadrul unor adunări au fost adop
tate mesaje adresate poporului ro
mân, in care se exprimă recunoș
tință veșnică pentru jertfele de sin
ge date de trupele române in ve
derea eliberării acestor localități, 
pentru participarea lor la elibera
rea întregii Cehoslovacii, la infrîn- 
gerea definitivă a Germaniei hitle- 
riste.

oscila 
grade

de 23, 
se va 
regiu-

clnd, izolat, vor mai cădea ploț slabe, 
vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între zero șl 19 
grade, izolat mai coborlte in depre
siuni. iar maximele Intre 12 șl 22 da 
grade, local mai ridicate. Izolat, In 
regiunea deluroasă, condițiile sînt fa
vorabile producerii brumei. In Bucu
rești : Vreme in încălzire ușoară. Cerul 
va fi schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată, vînt moderat. Tempe
ratura ușor variabilă.

descom-să nu rămînă pletat.Calculatorul nic asigură „scene" care se apropie de 13 000 mp, o regie perfectă. Doar intr-un singur domeniu prezența lui nu poate fi de ajutor : în relația dintre vinzător si cumpărător. „Am făcut și în această privință multe lucruri bune — ne spune in continuare directorul unității. Dovadă, anul de „rodaj" pe care l-am trecut cu bine. Dar mai avem încă făcut pentru client nemulțumit in care a fost tratat in unitatea noastră. A- proape toți lucrătorii magazinului neri. Media vîrstă nu trece de 23 de ani. Este „un amănunt" deosebit de promițător. Cumpărătorii se vor putea convinge că magazinul „Cocor" vrea să fie model si din acest punct de vedere". De acord. Așteptăm ca promisiunea să fie confirmată cît mai curînd prin fapte.
D. TÎRCOB

electro- întregii a „Cocorului", apropie

în ca să
demulte continuare nici un nu plece de modul

sînt lor ti- de

t
PROGRAMUL I

germană.

10,45

franceză, 
pe plai vrfn-

..Tatăl". Cu : 
Frank Wind-

CLUBUL
INFORMATICIENILORîn cadrul „Casei, tehnicii" a Casei de cultură a sindicatelor din Sibiu a fost inaugurat primul club al informaticienilor. ai cărui membri sînt lucrători din întreprinderile sibiene și de la centrul teritorial de calcul Sibiu. Clubul are ca principal scop perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a membrilor săi. Prima sa dezbatere care a avut loc în sesiunea inaugurală a avut tema „Principiul de abordare a lucrărilor

de retribuire a muncii în acord și regie". Alte asemenea teme urmează să fie programate nar. (Nicolae Brujan).
SĂRBĂTOAREA

CĂRȚII

lu-
înBacău au avut loc in zile diverse manifestări rale ricul „Salonul băcăuan al cărții". Aflată la cea de-a 4-a ediție. sărbătoarea cărții băcăuane întrunește timp de o săptămînă autori, editori, librari, cititori din diferite județe ale țării, pri

orașele și satele județului aceste cultu- înmănuncheate sub gene-

sim-ex- reci-bă-
lejuindu-le vii dezbateri, pozioane. vernisarea unor poziții de artă plastică, taluri poetice etc. Salonul căuan a debutat cu deschiderea la galeriile muzeului de artă a unei ample expoziții de carte și cu o șezătoare literară prezentată de scriitorii cenaclului „Flacăra" din Capitală. (Gheorghe Baltă).

FLOAREA DE STÎNCĂTimp de trei zile, la Rucăr, județul Argeș, s-a desfășurat festivalul interjudețean de mu-

zică populară al elevilor, ..Floarea de stincă", ediția a 5-a. Au luat parte concurenți din 13 județe ale țării. Repertoriul a cuprins, pe lingă cunoscute melodii populare, noi creații folclorice culese de interpret din zonele din care fac parte. Odată cu cintecul, ei au adus pe scenă și frumosul nostru port popular. în final, proaspeții laureați, impreună cu cei de la edițiile precedente, au prezentat în fața publicului rucărean un spectacol de gală de muzică populară românească. (Gh. Cirstea).

12,25
16,00
16,30
17,00
17,05

17,35

17,55

18,20

18,45

19,05

19.20
19,30
20,00

20,40

21,05

22,10

20,40

Curs de limb» 
Teleșcoalâ. 
Curs de limba 
Cu clntec nou 
cean.
Film artistic : 
Susan George,
sor, Diana Coupland. 
Telex.
Curs de limba 
Curs de limba 
Telex. 
Expediție de . __
Trofee de vînătoare.
Legile țării — legile noastre 1 
• Ocrotirea minorilor.
Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.
Algoritm TV — emisiune en
ciclopedică pentru tineret. 
Muzică populară.

tn jurul orei 18,30 posturile 
noastre de radio și televiziu
ne vor transmite direct de la 
Palatul Republicii ceremonia 
semnării documentelor ofi
ciale romăno-tanZaniene.
Județele țării pe verticala 
dezvoltării. Azi — județul 
Teleorman.
Tribuna 
creatoare a 
leniniste In 
1001 de seri. 
Telejurnal.
VIZITA 
NICOLAE 
TARI DIN . 
(III).
Muzică populară 
tală.
Seară de 
Premieră 
riu Olah. 
Kessler. Interpretează ansam
blul de balet al Teatrului mu
zica) din Brașov.
24 de ore.

rusă. 
engleză.

vînătoare

TV • Aplicarea 
gindirii marxist- 
politica P.C.R.

PREȘEDINTELUI 
CEAUSESCU 
ASIA

IN
SI AFRICA

tnstrumen-

„Chemare0.balet :
TV. Muzica : Tibe- 

Libretul : Klaus

PROGRAMUL H

PREȘEDINTELUI 
CEAUSESCU TN 
ASIA $1 AFRICA

VIZITA 
NICOLAE 
Țări din 
(iii).
Muzică populară instrumen
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O NOUH EXPRESIE A DEZINTEGRĂRII Conferința pentru securitate Vizita în Italia a delegației I

REGIMULUI SAIGDNEZ și cooperare în Europa Academiei „Ștefan Gheorghiu DE PRETUTINDENI

Președintele-marionetă Van Thieu a demisionat

G. R. P. REAFIRMA; Reglementarea actualei situații 
reclamă formarea la Saigon a unui guvern 

cu adevărat dornic să îndeplinească Acordul 
de la Paris asupra VietnamuluiSAIGON 21 (Agerpres). — In contextul falimentului total pe plan militar, politico-social și economic al regimului său antipopular și antinațional, Nguyen , Van Thieu, șeful grupării conducătoare de la Saigon, a fost nevoit, sub presiunea evenimentelor care au evoluat accelerat in defavoarea sa, să-și dea, luni, demisia. Plecarea din scena politică a lui Thieu este considerată în întreaga lume drept un semn evident al dezintegrării regimului putred de la Saigon.Postul de „președinte" rămas vacant în urma plecării lui Thieu a fost preluat de un alt reprezentant al conducerii saigoneze, Tran Van Huong, care, pînă la demisia lui Thieu. a ocupat funcția de „vicepreședinte".PARIS 21 (Agerpres). — Delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la convorbirile dintre cele două părți sud-vietnameze de la La-Celle Saint- Cloud a dat publicității o declarație în legătură cu demisia șefului regimului saigonez, Nguyen Van Thieu.Declarația arată că, pentru reglementarea actualei situații din Vietnamul de sud, este necesar, în primul rînd, ca S.U.A. să înceteze a-
REACȚII INTERNAȚIONALE

mestecul militar și de orice altă natură în treburile interne ale Vietnamului de sud și să-și retragă întregul personal militar. A doua condiție necesară o constituie plecarea din a- renă a întregii clici a lui Thieu și formarea unui guvern cu adevărat dornic să promoveze pacea, independența și înțelegerea națională, și care să îndeplinească Acordul de la Paris asupra Vietnamului.

GENEVA 21 (Agerpres). —în aceste zile, la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, pe baza textelor înregistrate în cele peste organe de lucru, a început să dezbătută problema structurii documentelor finale și a caracterului prevederilor elaborate în diferite organisme ale reuniunii, avînd în vedere necesitatea de a se da o formă corespunzătoare rezultatelor finale. A sosit momentul cînd trebuie să se clarifice însuși caracterul conferinței, menită să deschidă o eră nouă în ■ istoria relațiilor dintre state în Europa. p.unînd bazele unor raporturi noi, stabile, din care să fie exclusă definitiv forța și amenințarea cu forța. Pentru ca acest obiectiv major să fie atins, este necesar ca documentele finale să aibă un caracter unitar, iar. prevederile să- fie. anga- jante și clare în ceea ce privește întreaga arie a securității și cooperării, respectiv principiile care trebuie să guverneze relațiile între state și măsurile de ordin politic, juridic, militar, economic și în domeniul umanitar. Această necesitate a fost relevată de delegația română, precum si de

delegații, deoarece sub20 fie

internațional

multe alte pretextul că la conferință nu se vor încheia tratate care să fie ratificate de parlamente, unele delegații încearcă să diminueze importanta documentelor. fie prin forma urmează să li se dea, fie prin minarea caracterului angajant al vederilor respective.Așa cum a afirmat delegația noastre, munca intensă desfășurată de cele 35 de state participante, timp de aproape trei ani. trebuie să ofere statelor imaginea clară a obligațiilor ce le revin pentru edificarea unui sistem trainic de securitate și cooperare in Europa, pentru promovarea destinderii și asigurarea păcii în Europa.

care eli- pre-tării

ROMA 21. — Corespondentul A- gerpres transmite : Delegația Academiei pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor de conducere „Ștefan Gheorghiu", condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de conducere și rector al Academiei, a vizitat institute de formare și perfecționare a cadrelor și de cercetare din Roma. Luni, tovarășul Leonte Răutu a avut întîlniri, la sediul C.C. al P.C.I.. cu Giorgio Napolitano, membru al Di-

rectiunii P.C.I. și secretar al C.C. al P.C.I., și la sediulC.C. al P.S.I. — cu Enrico Manca, membru al Direcțiunii P.S.I. și al Secretariatului C.C. al P.S.I.Conducătorul delegației române a avut, de asemenea, o întilnire cu conducerea institutului „Antonio Gramsci". de pe lîngă C.C. al P.C.I., în cadrul căreia s-au discutat probleme privind dezvoltarea legăturilor de colaborare dintre cele două instituții. La întrevederi a luat parte ambasadorul României la Roma, Iacob Io- nașcu.

CONTRAUn procedeu

FRANȚA3

COMUNICAT COMUN 
IUGOSLAVO-TANZANIAN

Acțiuni populare organizate

• FUMUL 
POLUĂRII, foarte eficient apelor reziduale torul fumului și te de la centralele electrice a fost pus la punct de două cercetătoare poloneze de la Institutul de construcții hidraulice din Gdansk. în amestec cu a- pele poluate, aceste substanțe — care, dacă sînt lăsate să se răspîndească în văzduh, contribuie la rîndul lor la poluarea atmosferei — determină limpezirea și demineralizarea apelor respective în mai puțin de două ore. Cu alte cuvinte, o confirmare modernă a vechii zicale : cui pe cui se scoate.

de epurare a urbane cu aju- cenușei capta-

de partidele

WASHINGTON. — Demisia lui Nguyen Van Thieu a fost primită cu 
o anumită ușurare în cercurile Congresului S.U.A.. unde se relevă. în același timp, că ea nu va avea ca efect o schimbare a atitudinii forului legislativ, in ansamblul său. față de cererea Administrației privind sporirea ajutorului acordat regimului de la Saigon — transmit agențiile de presă. „Demisia este o veste bună pentru Vietnamul de sud și pentru posibilitatea unei soluționări negociate, dar ea nu ameliorează perspectivele furnizării ajutoarelor solicitate" — a comentat în acest sens senatorul republican Charles Percy. William Broomfield, membru al Comisiei pentru probleme externe a Camerei Reprezentanților, a declarat că demisia nu va avea nici un efect asupra problemei ajutoarelor.

„Membrii Congresului au decis deja, în principiu, să nu aprobe asistența suplimentară, indiferent de ce se în- timplă la Saigon" — a spus el.Congresmanii americani consideră, pe de altă parte — relevă agenția Associated Press — că nici urmașul lui Thieu. Tran Van Huong, nu posedă o bază politică reală pentru a se putea interpreta schimbarea intervenită la Saigon drept semnificativă.

în problemele economiceeuropene
inițiat de P. C. Italian

★PARIS. — într-un comunicat oficial dat publicității luni după-amia- ză la Palatul Elisee din Paris. Franța a salutat demisia șefului regimului de la Saigon. Nguyen Van Thieu.în același timp, precizează comunicatul. guvernul francez declară că își oferă bunele oficii pentru reluarea tratativelor de pace.
Eliberarea orașului Xuan LocVIETNAMUL DE SUD preș). — Continuind luni neze împotriva trupelor saigonez, forțele sud-vietnameze de eliberare sprijinite de populația locală răsculată au silit forțele inamice să se retragă din zona orașului Ham Tan, situat la aproximativ 120 de kilometri est de Saigon, principalul oraș al provniciei de litoral Binh Tuy.în aceeași zi, forțele de eliberare, terminînd lichidarea grupării de trupe inamice înconjurate, au preluat complet controlul asupra localității Xuan Loc, aflate la circa 60 de............................. “luptele pentru acest oraș au fost nimicite divizia a 18-a saigoneză și 
o importantă parte a corpului 3 de t

21 (Ager- să acțio- regimului

kilometri de Saigon. în

tancuri inamice _ __________recțiiie est și nord-est ău fost silite să se retragă cu mari pierderi în zona bazei aeriene de Ia Bien Hoa, situată la mai puțin de 30 de kilometri de Saigon.
★HANOI 21 (Agerpres). — Agenția V.N.A. informează că. după 20 de ani de întrerupere, au fost restabilite legăturile telefonice și telegrafice dintre Hanoi și Hue, fosta capitală imperială a Vietnamului.Orașul Hue este capitala provinciei Quang Tri din Vietnamul de sud. recent eliberată de forțele populare și populația răsculată împotriva regimului lui Nguyen Van Thieu.

inamic. Totodată, trupele care apără Saigonul din di-

ROMA 21 — Corespondentul Agerpres transmite : Din inițiativa Comitetului Central al Partidului Comunist Italian s-a desfășurat, la Roma, în zilele de 19 și 20 aprilie 1975, un colocviu — la care au participat reprezentanți ai 18 partide comuniste și muncitorești din Europa — pe tema : „Situația actuală, posibilități și perspective ale cooperării economice în Europa", în cadrul pregătirii conferinței europene a partidelor comuniste și muncitorești. S-a făcut un larg schimb de păreri asupra situației actuale a cooperării economice în Europa și asupra perspectivelor în acest domeniu pentru țările europene chemate să dezvolte o cit mai amplă și multilaterală cooperare în toate domeniile — pe plan intereuro- pean și cu țări din alte continente, în special cu țările în curs de dezvoltare.Din partea Partidului Comunist Român a participat o delegație condusă de Vasile Răută. membru supleant al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.

BELGRAD 21 (Agerpres). — Comunicatul comun dat publicității la Belgrad în urma convorbirilor dintre președintele Tito și președintele Julius K. Nyerere arată că șefii de stat ai Iugoslaviei și Tanzaniei au constatat cu satisfacție existenta unor strînse relații de cooperare politică și economică între cele două țări, exprimîndu-și interesul pentru dezvoltarea lor în continuare.Pe de altă parte, părțile și-au reafirmat poziția lor potrivit căreia destinderea internațională se poate afirma în mod durabil numai dacă devine generală și numai în condițiile participării, pe o bază egală, a tuturor țărilor lumii la soluționarea problemelor internaționale importante. în conformitate cu aspirațiile și interesele legitime ale tuturor popoarelor.

21 (Agerpres). — în Franța manifestările populare or- _________ în cadrul unui plan comunde acțiune anunțat de cele trei partide de stînga — Partidul Comunist. Partidul Socialist și Mișcarea Radicalilor de Stingă. După cum s-a anunțat la Paris, în cadrul mitingurilor și adunărilor populare organizate în ultimele zile de cele trei partide de stînga au luat parte peste 120 000 de persoane, reprezentînd cele mai variate pături ale opiniei publice. Manifestările inițiate cu acest

PARIS continuă ganizate
de stîngaprilej se desfășoară sub lozinca luptei împotriva șomajului, în sprijinul întreprinderii unor transformări so- cial-economice conținute în programul comun de guvernare al celor trei partide. Comitetul permanent de legătură al celor trei partide de stînga ă anunțat anterior că vor fi organizate aproximativ o sută de mari mitinguri ale oamenilor muncii, în toate departamentele țării. După cum precizează ziarul L’Humanitâ, pînă în prezent s-au desfășurat cu succes 70 de asemenea manifestări.

ORIENTUL APROPIAT
• Președinții Anwar Sadat și Haiez El Assad au sosit la Riad
• Declarația conducerii Partidului Socialist Arab Baas din

Siria • Reuniunea tripartită de la Bagdad

)

Sesiunea Consiliului pentru dezvoltare industrialăVIENA 21. — Corespondentulnostru transmite : La Palatul Hof- burg s-a deschis cea de-a noua sesiune a Consiliului pentru dezvoltare industrială, la care participă 45 de state membre, între care și România.în funcția de președinte al consiliului, participanții au ales în unanimitate pe șeful delegației României, ambasadorul Dumitru Aninoiu. reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U.D.I.

Adresîndu-se participanților, ambasadorul român a amintit apelul adresat de președintele Nicolae Ceaușescu conferinței de la Lima, care subliniază necesitatea a- doptării de măsuri hotărîte în vederea dezvoltării, pe baze noi, a relațiilor economice dintre state, elaborarea unui program special care să ducă la . eliminarea decalajelor economice și tehnologice dintre state, la progresul rapid al țărilor mai puțin dezvoltate.
în Comitetul economic al ECOSOC

Dezbateri asupra problemelor populațieiNAȚIUNILE UNITE 21. - Corespondentul nostru transmite : In Comitetul pentru problemele economice al ECOSOC a început examinarea problemelor populației, în baza raportului Conferinței mondiale a populației, care a avut loc la București în anul 1974.Subliniind importanța Conferinței mondiale de la București în definirea liniilor directoare ale activității O.N.U. în domeniul demografic, numeroase delegații și-au exprimat satisfacția pentru modul fructuos în care s-au desfășurat lucrările aces-

tei reuniuni găzduite de România, care s-a înscris ca o realizare de mare prestigiu în istoria O.N.U.Luînd cuvîntul în dezbateri, reprezentantul țării noastre, Ion Gori- ță, a relevat interesul pe care toate țările, și în special cele în curs de dezvoltare, îl manifestă pentru problemele demografice. La amplificarea preocupărilor O.N.U. în acest domeniu, a spus delegatul român, a contribuit, într-o însemnată măsură, conferința de la București, care a plasat problemele populației în contextul larg âl eforturilor'țărilor pentru dezvoltarea economică și socială.

ITALIA

Manifestări cu prilejul 
împlinirii a 30 de ani 

de la eliberare

RIAD 21 (Agerpres). —- Președintele R.A. Egipt, Anwar Sadat, și președintele Siriei, Hafez El Assad, au sosit, luni, Ia Riad, pentru a participa la o reuniune cu suveranul ță- rii-gazdă, regele Khalid, în cadrul căreia, potrivit Agenției M.E.N., vor fi discutate o serie de probleme actuale ale situației din Orientul Mijlociu.

tionale. remarcînd rolul deosebit, al Partidului Socialist Arab Baas si al Frontului Național Progresist din Siria. Congresul a trasat principalele sarcini ale celui de-al patrulea plan cincinal de dezvoltare economică a tării, pe perioada 1976—1980. rele- , vîndu-se că rolul principal în realizarea acestui plan trebuie sectorul de stat. sâ-l aibă

PORTUGALIA

Proclamația adoptată
de Adunarea Mișcării Forțelor )

(Agerpres). — La loc adunarea Mișcă- laLISABONA 21 Lisabona a avut rii Forțelor Armate din marină, încheierea căreia a fost adoptată oproclamație. în domeniul politicii interne, adunarea Mișcării Forțelor Armate din marină se pronunță pentru „un sistem al pluralității partidelor interesate în mod real de revoluția socialistă". Acest sistem, arată proclamația, va trebui să garanteze „construirea socialismului, apărarea eficace a procesului revoluționar, precum și libertățile democratice".în ceea cez privește politica externă a Portugaliei, proclamația adunării M.F.A. din marină subliniază necesitatea asigurării „independenței naționale depline, în conformitate cu principiile neamestecului în afacerile interne ale altor state, a solidarității largi cu celelalte popoare ale lumii".
★în cadrul campaniei electorale desfășurate legerilor dunarea avut loctidul socialist, la care au participat peste 50 000 de persoane. Cu acest prilej a luat cuvîntul Mario Soares, secretar general al Partidului Socialist Portughez.

în Portugalia în vederea a- de la 25 aprilie pentru A- Constituantă, la Lisabona a un miting organizat de par-

ROMA 21 (Agerpres). — Duminică au avut loc în întreaga Italie numeroase manifestări cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la eliberare. în discursurile rostite în diferite orașe, subliniind semnificația răsturnării guvernului fascist al dictatorului Benito Mussolini și rolul mișcării italiene de rezistență, liderii partidelor politice democrate, miniștri, președinții Camerei deputaților și Senatului s-au referit și l-a starea de tensiune înregistrată în ultima perioadă în Italia datorită unor acte de violență comise de grupările neofasciste. Vorbitorii au fost unanimi in a sublinia dorința Italiei de a trăi în pace, de a repudia războiul și violența, dorință manifestată de toți acei care au luptat pentru eliberarea țării. S-a relevat, de asemenea, că pentru a-i învinge pe cei care, prin acte grave de provocare, urmăresc reînvierea fascismului, este necesară solidaritatea deplină a tuturor forțelor democratice din țară.

CAIRO 21 (Agerprfes). — Miniștrii de externe ai țărilor membre ale Ligii Arabe s-au reunit, luni, la Cairo în cadrul. Consiliului Ligii Arabe, pentru a dezbate o serie de probleme, dintre care cea mai importantă este viitoarea reuniune la nivel înalt a statelor acestei organizații. Prin- pen- toateDAMASC 21 (Agerpres). cipalul tel tru care forțele și tuală. este riilor arabe ocupate și asigurarea drepturilor naționale ale poporului palestinean — se spune în declarația conducerii Partidului Socialist Arab Baas din Siria, adoptată în cadrul celui de-al VI-lea Congres regional al partidului, care s-a desfășurat recent la Damasc.Declarația menționează că. în cadrul congresului, a fost adoptată o rezoluție care evidențiază necesitatea întăririi colaborării multilaterale cu țările socialiste.Pe plan intern, congresul a subliniat importanta întăririi unității na-

al luptei arabilor, trebuie mobilizate mijloacele în etapa ac- eliberarea tuturor terito-

BAGDAD 21 (Agerpres). trii afacerilor externe ai Irakului și Algeriei și-au _________reuniunea de două zile desfășurată în capitala irakiană, consacrată continuării convorbirilor în vederea aplicării acordului de la Alger, intervenit la începutul lunii martie între șahinșahul Iranului. Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției al Irakului. Saddam Hussein.Potrivit unui comunicat oficial, miniștrii au aprobat rapoartele celor trei comitete comune în problemele de frontieră și au semnat patru documente referitoare la și frontiera terestră kiană.Cei trei miniștri de căzut de acord să continue convorbirile la 18 mai la Alger. în vederea finalizării protocoalelor de demarcare a granițelor dintre Iran și Irak. Dună cum relevă comunicatul oficial, discuțiile din cadrul rundei de la Bagdad s-au desfășurat înt.r-o atmosferă de sinceritate și încredere.

— Miniș- Iranului, încheiat

anele comune iraniano-ira-externe au

agențiile de presă transmit
întrevedere Kim Ir Sen - 

Norodom Sianuk. Șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei (F.U.N.C.), Norodom Sianuk și Penn Nouth, președintele Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C.. primul ministru al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), au avut, luni, la Pekin, o întrevedere cu Kim Ir Sen. președintele R.P.D. ~ China Coreene, informează agenția Nouă.
0 reuniune a Biroului 

Consiliului Mondial al Pă- 
țjjj consacrată celei de-a 30-a aniversări a victoriei asupra fascismului, a avut loc în capitala R. D. Germane. A fost adoptată o declarație în care se subliniază însemnătatea victoriei obținute de coaliția forțelor antihitleriste, de mișcările naționale de rezistență antifasciste, de toate popoarele lumii. Totodată, au fost

dezbătute unele probleme actuale ale luptei pentru pace, in centrul atenției situîndu-se realizarea securității și cooperării în Europa, lupta împotriva forțelor și tendințelor fasciste din unele țări. La reuniune a participat și reprezentantul Comitetului național pentru apărarea păcii din România, scriitorul Niculae Stoian.
Simpozion româno—bri

tanic. ka Windsor, s-au desfășurat lucrările simpozionului româno—britanic pe tema „Traducerile — mijloc de comunicare între popoare". Au luat parte o delegație română, condusă de prof. univ. Alexandru Bălăci, și o delegație britanică, în frunte cu prof. univ. Eric Tappe, șeful catedrei de limbă română de la Universitatea din Londra.

39 de țări, printre care și România. Pavilionul țării noastre, care cuprinde o expoziție generală de mărfuri, s-a bucurat incă din primele ore ale deschiderii de o afluență de vizitatori, care au apreciat calitatea și varietatea exponatelor.
Reuniune. In ora?ul polonez Poznan s-au desfășurat, timp de șase zile, lucrările unei conferințe la care reprezentanți ai birourilor de turism din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Iugoslavia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. au examinat probleme legate de dezvoltarea colaborării țărilor participante în domeniul turismului.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

paris „Cea mai severă recesiune 
din ultimele decenii"

preună cu diminuarea sensibilă a ofertelor de servicii, ilustrează încetinirea activității e- conomice în Franța".
Toate aceste cifre îndreptățesc revista „Entreprise" să conchidă că „economia Franței a intrat în cea

mal severă recesiune din ultimii 30 de ani".
Paul
DIACONESCU

4

in-

Ultimul număr al revistei economice „ENTREPRISE" trage un puternic semnal de a- larmă asupra situației din ramurile de bază ale industriei franceze. „Un fapt nou si îngrijorător — scrie revista — constă in scăderea brutală a comenzilor pentrudustria siderurgică: cu 30—40 la sută din decembrie 1974 pînă a- cum“. în luna februarie. producția a înregistrat 16.8 la aceeași trecut.sa franceză a comentat recent gravitatea deciziei de a întrerupe producția unui furnal de mare capa-, citate la noul complex siderurgic de la Fos- sur-Mer, decizie care demonstrează faptul că în acest sector criza are un caracter de lungă durată.

un regres de sută fată de lună a anului De altfel, pre-

Fenomene similare se manifestă și în sectorul mașinilor-unelte și al producției de automobile. care acuza ianuarie o scădere 5 la luna altă tantă, mică, _________ _____50—70 la sută din capacitatea de producție, în vreme ce volumul construcțiilor prevăzute în 1975 este inferior cu 30 la sută celui din anul 1973. în sfirșit. ramura textilelor, care are o pondere însemnată în ansamblul industriei franceze. înregistrează în medie o diminuare a 'activității cu 20 Ia sută. Din 440 000 de salariati. această ramură numără astăzi 80 000 de șomeri parțiali. Industria textilă este afectată atît de scăderea cererii interne. cît si de concu-

sută față precedentă, ramură industria utilizează
în cu de O impor- chi- doar

renta acerbă a producătorilor străini, care operează reduceri de preturi de 40 pînă la 60 la sută- pentru articole de aceeași calitate.Ca o consecință a a- cestor situații din diferite sectoare, industria franceză a înregistrat pe ansamblu, în ultimele trei luni, o reducere a producției de 10 la sută, fapt cu importante implicații sociale, pe care revista citată le enumeră astfel : „aproape 800 000 de șomeri. 500 000 de persoane afectate de reducerile de orar, a- dică șomeri parțiali, o creștere cu duci sute la sută a concedierilor colective în ultimul an".La aceste date, ziarul „LE FIGARO" a- daugă un element nou : „scăderea importurilor care. îm- '

CAIRO

Proiectele egipteano-sudaneze 
pentru valorificarea apelor NiluluiȚări arabe vecine, ambele străbătute de apele Nilului. Egiptul si Sudanul sînt preocupate de multă vreme de valorificarea imensului potențial hidroenergetic si de navigație al fluviului. Recent, la Assuan a avut loc festivitatea lansării primului vas de transport al Societății egipteano-suda- neze. care va' face legătura. prin marele Iac Nasser. între portul Barajului înalt și localitatea Wadi Haifa. din sudul Sudanului. Acest eveniment este salutat cu satis-

factie de ziarele din cele două țări, care subliniază importanta noii linii fluviale pentru extinderea continuă a cooperării economice egipteano-su- daneze.De altfel, chiar peste cîteva luni va începe construcția marelui canal Gongoli, care va ajuta la irigarea pămînturilor de- șertice și creșterea producției agricole din ambele țări. Proiectul , respectiv a fost aprobat de Adunarea Națională a Sudanului în decembrie anul

trecut. El prevede săparea unui canal in lungime de 280 km între localitățile Gongoli si. Malakal din sudul tării, care va aduna a- pele riurilor Bahr El Jebel si Bahr El Zaraf și le va dirija spre Nil. Cele patru miliarde metri cubi de apă suplimentari ai debitului Nilului, astfel obținuți, vor contribui la irigarea unei suprafețe de 1 milion de feddani (un feddan = 0,42 ha) in Egipt și Sudan.
Nicolae N. LUPU

Lucrările Conferinței nu
cleare europene, 18 care par- ticipă aproximativ 3 000 de experți din 47 de țări, printre care șase state exportatoare de petrol și 19 în curs de dezvoltare, a început la Paris. Vor fi discutate probleme privind dezvoltarea industriilor nucleare, amplasarea lor, aprovizionarea cu combustibil adecvat, precum și alte chestiuni referitoare la extinderea utilizării pașnice a energiei nucleare și asigurarea securității exploatării.

Convorbiri chino—belgie- 
Hg Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al H.P. Chineze, s-a întîl- nit duminică după-amiază la spital cu Leo Tindemans, primul ministru al Belgiei. Primul ministru belgian a avut, de asemenea, convorbiri cu Ciu De, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze, precum și cu Ciu Ten-kuei, vicepre- mier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze.

în cadrul unei conferințe 
de presă, 2eneraluI Felix Mal- loum, președintele Consiliului Superior Militar din Ciad, a declarat că actuala conducere a statului consideră ca una din sarcinile sale principale africanizarea cadrelor. El a chemat pe toți cetățenii Ciadului aflați în emigrație din motive politice să se reîntoarcă în patrie.

Negocierile S.A.L.T.La Ge* neva a avut loc, luni, o nouă întîl- nire a delegațiilor sovietică și americană participante la negocierile privind limitarea armamentelor strategice (S.A.L.T.).
Cea de-a 112-a ediție a 

Tîrgului internațional de Ia 
Tokio s-a deschis luni. Participă

In cadrul alegerilor par
lamentare parțiale desfășurate duminică în șapte circumscripții e- lectorale din Grecia, partidele opoziției au cîștigat trei noi locuri în parlament, în defavoarea partidului majoritar Noua Democrație. în urma acestor rezultate, situația din parlamentul grec se prezintă acum astfel : Noua Democrație — 216 locuri, U- niunea de Centru — Noile Forțe — 61, Mișcarea Socialistă Panelenă — Pasok — 15, Stînga Unită — 8.
Ședința Comisiei permanente

C.A.E.R. pentru poștă
si telecomunicații
I I
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SOFIA 21. — Corespondentul A- gerpres transmite ; între 14 și 19 a- prilie a. c. a avut loc la Sofia cea de-a opta ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru poștă și telecomunicații, la care au luat parte delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică, precum și o delegație din R. S. F. Iugoslavia.Comisia a examinat vind sarcinile care au hotărîrile Comitetului doptate la ședințele aprobat raportul privind activitatea desfășurată în cursul anului 1974.La ședință au fost examinate și problemele elaborării proiectului modelului tehnologic unificat al prelucrării mecanizate și automatizate a corespondenței poștale și, de asemenea, problema îmbunătățirii pe mai departe a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în efectuarea cercetărilor științifice și tehnice în domeniul poștei și telecomunicațiilor, care prezintă interes reciproc, în perioada 1976—'1980.

raportul pri- rezultat din Executiv, a- 69 și 70, și a

• RECONVERSIUNE. Arabia Saudită, țara care posedă cele mai mari rezerve petrolifere din lume, se gindește încă de pe acum cum să economisească aceste rezerve, cum să le folosească cu un grad sporit de eficacitate. în acest scop, guvernul a inițiat elaborarea unor studii și proiecte care vizează folosirea căldurii solare pentru satisfacerea necesităților energetice proprii. Or, căldura solară se găsește în a- ceastă țară în cantități... nelimitate, ținînd seama de faptul că in decursul unui an nu se înregistrează mai mult de șapte zile cu cerul acoperit. Țițeiul astfel economisit urmează să fie valorificat în mod superior pentru produse chimice, îngrășăminte și chiar proteine.
• CARICATURISTUL 

CARE L-A ÎNFURIAT PL 
HITLER. A încetat din viață la New York, în vîrstă de 74 de ani, caricaturistul Otto Soglow, creatorul faimosului personaj „micul rege", ale cărui tribulații, sub formă de benzi desenate (comicsuri), necruțătoare megalomaniei Iui Mussolini și ulterior a Iui Hitler, o puternică demascare a cruzimii, intoleranței și stupidității regimurilor de dictatură fascistă. Se spune chiar că, înfuriat la culme de cutezanța caricaturistului, Hitler ar fi ordonat la un moment dat agenților săi să încerce să-1 suprime. Din fericire, aceste planuri nu au putut să fie duse la capăt și benzile desenate și-au continuat acțiunea demascatoare, ajungînd să fie publicate în toiul războiului în mai multe sute de ziare concomitent.

au constituit o satiră la adresa

• O NOUĂ SPECIE 
DE PEȘTE va bu*cătăria sovietică. Este vorba de așa-numitul „bester", rezultatul încrucișării unei specii de moruni mari de sute de kilograme cu cega. Primele încercări ale biologilor sovietici de încrucișare datează din anul 1949. Gustul noii specii este asemănător cu al cegăi, iar dimensiunile se apropie de ale morunului.

• Șl LEII SUFERĂ DE 
DEPRESIUNE. Peste opt milioane de persoane au vizitat anul trecut parcul zoologic din Tokio. Pensionarii acestuia însă dau tot mai dese semne de nervozitate din cauza suprasolicitării vizitatorilor. îngrijitorii au constatat că animalele suferă de grave depresiuni. De regulă ele se refugiază în cuș- tile lor, refuzînd să mai satisfacă curiozitatea vizitatorilor. Cei mai grav afectați sînt leii, tigrii, panterele și maimuțele. Pentru a le veni în ajutor, directorul parcului le-a acordat... două zile libere pe lună, perioadă în care parcul va fi închis.

• CONSILIER ELEC
TRONIC LA BORD.vorba de un rientare și informare ferilor" experimental, care de lor auto pe șoselele cu trafic intens. La bordul mașinii se fixează un aparat ce nu depășește mărimea unui radio conectat la o rețea de alte aparate plasate la anumite intervale pe șosea. Prin intermediul a- cestora din urmă, comenzile de la bordul mașinii ajung la un computer centralizator care, prelucrînd datele, furnizează informațiile cerute — privind densitatea traficului, manevra șau direcția optimă, varianta de drum cea mai rapidă, informații meteorologice, rea celei mai de benzină etc.

realizat, în viitor
„sistem de o- a șo- deocamdată R.F.G., dar va putea fiînmare ajutor conducători-

amplasa- apropiate stații
DE CON- 

MATERIAL
• CUTII 

SERVE DIN
PLASTIC. în curînd, tradiționalele cutii metalice de conserve vor putea fi înlocuite cu altele, mult mai economicoase, din material plastic. Cel puțin așa ne asigură o firmă din Cleveland (S.U.A.), care a pus la punct un material plastic special, denumit „barex". Acesta prezintă toate avantajele tablei inoxidabile, inclusiv condițiile unei perfecte rigidități, fiind totodată mult mai ușor. în plus, cheltuielile pentru fabricarea cutiilor de conserve din plastic sînt mult mai reduse decît in cazul cutiilor de tip „clasic".

• AMBARCAȚIUNE MI
LENARĂ. în răsăritul Chinei, pe țărmul mării, a fost dezgropată din mîl o ambarcațiune da- : tînd, după aprecierile oamenilor de știință, din timpul dinastiei Sung (960—1279). Ambarcațiunea, construită din lemn și avînd o capacitate tone (lungimea 24 m, 9 m), bine conservată, dovedi de mare ajutor pentru a elucida o serie de probleme legate de modul în care se efectuau transporturile maritime în urmă cu aproape un mileniu.

de 200 lățimea se va
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