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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.

în ziua de 23 aprilie 1975 a avut loc ședința Comitetu- 
*11 Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Romăn.

Comitetul Politic Executiv a ascultat și dezbătut infor
marea prezentată de tovarășul Nlcolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Romăn, președintele Repu? 
blicil Socialiste România, cu privire la vizitele efectuate in 
Japonia, Filipine, Pakistan, Iordania și Tunisia, precum și 
in legătură cu convorbirile purtate cu președintele Repu
blicii Unite Tanzania, Julius K. Nyerere, in timpul vizitei 
acestuia in România.

Cu acest prilej, tovarășul Nlcolae Ceaușescu a adresat 
vil mulțumiri tuturor șefilor de state și guverne, precum șl 
populației din țările vizitate pentru primirea deosebit de 
călduroasă pe care au rezervat-o reprezentanților poporu
lui român, urindu-le totodată noi succese in activitatea con
sacrată dezvoltării pe calea progresului economic șl social.

De asemenea, tovarășul Nlcolae Ceaușescu a adresat calde 
mulțumiri primului secretar al Comitetului de ținut Haba- 
rovsk al P.C.U.S., celorlalți reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat pentru ospitalitatea tovărășească cu care 
au intimpinat pe solii poporului romăn la escala in drum 
spre Japonia șl a apreciat că aceasta reprezintă o expresie 
a bunelor relații de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre Romănia șl Uniunea Sovietică, dintre po
poarele celor două țări.

Comitetul Politic Executiv consideră că vizitele între
prinse de tovarășul Nlcolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au o deosebită însemnătate și iși exprimă deplina 
satisfacție și aprobare față de rezultatele rodnice ale acestei 
noi solii de pace, prietenie și colaborare. De asemenea, Co
mitetul Politic Executiv a apreciat ca deosebit de pozitivă 
vizita în țara noastră a președintelui Republicii Unite Tan
zania, Julius K. Nyerere.

Dînd o înaltă apreciere activității remarcabile, neobosite, 
desfășurate de tovarășul Nlcolae Ceaușescu în cursul vizi
telor, Comitetul Politic Executiv a relevat cu satisfacție con
tribuția hotărîtoare a secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Romănia,

la aplicarea în viață a politicii interne șl externe a parti
dului șl statului nostru, elaborată de Congresul ai XI-lea.

In legătură cu vizitele tovarășului Nlcolae Ceaușescu șl 
tovarășei Elena Ceaușescu în Japonia, Filipine, Pakistan, Ior
dania șl Tunisia, precum și asupra convorbirilor purtate cu 
președintele Republicii Unite Tanzania, Comitetul Politic 
Executiv a adoptat în unanimitate o hotărîre care se dă pu
blicității.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca zilele de 1—4 mal 
a.c. să ile zile nelucrătoare, finind seama de dorința expri
mată de unele colective de oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții. Fac excepție întreprinderile cu procese con
tinue de producție, unitățile din agricultură care nu au în
cheiat insămințăriie, cit și unitățile de transport public, co
merciale și de altă natură cu programe de servire a publi
cului în zilele de repaus.

Ministerele, centralele industriale, toate unitățile econo
mice și instituțiile vor lua măsuri de recuperare in zilele 
nelucrătoare din cursul lunii mal a producției planificate, 
astfel incit planul pe luna respectivă să se realizeze in cele 
mai bune condiții.

Comitetul Politic Executiv a hotărît să se constituie o 
comisie de partid și de stat însărcinată cu editarea tratatu
lui de Istorie a României, pe baza concepției materiallst- 
dialectice, în spiritul Programului Partidului Comunist Ro
măn de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
șl de înaintare a României spre comunism, a tezelor cu
prinse în Raportul secretarului general al partidului, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu, la cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R»

Tratatul de Istorie va trebui să analizeze, de pe pozi
țiile marxist-leniniste șl ale adevărului istoric, în toată com
plexitatea lor, problemele fundamentale ale formării șl dez
voltării poporului romăn, ale istoriei sale naționale. Trata
tul trebuie să iniățișeze în profunzimea și amploarea for 
marile și necontenitele lupte de clase, bătăliile purtate de 
masele populare pentru libertate șl dreptate socială, pen
tru apărarea ființei naționale șl neatîmare, pentru progres 
și civilizație. ,

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de asemenea, unele 
probleme ale activității de partid și de stat.

HOTĂRÎREA
Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Romăn cu privire la vizitele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in Japonia, Filipine, 
Pakistan, Iordania și Tunisia, precum și cu privire 

la convorbirile purtate cu președintele 
Republicii Unite Tanzania

Comitetul Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, întru
nit în ziua de ?3 aprilie 1975, își exprimă via 
și profunda satisfacție față de rezultatele deo
sebit de fructuoase ale vizitelor pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, le-a întreprins, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, între 
4 și 19 aprilie 1975, în Japonia, Filipine, Pa
kistan, Iordania și Tunisia.

Dînd o înaltă apreciere activității desfășurate 
In timpul vizitei de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, Co
mitetul Politic Executiv aprobă în unanimi
tate documentele, înțelegerile și acordurile 
semnate, considerînd că ele corespund întru 
totul intereselor poporului român, intereselor 
popoarelor din țările respective, cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii între națiuni.

Vizita a reliefat din nou, cu vigoare, fermi
tatea și consecvența cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aplică în viață politica externă a 
partidului și statului stabilită de cel de-al 
XI-lea Congres, prestigiul internațional și pre
țuirea de care se bucură pentru activitatea 
neobosită pusă în slujba înfăptuirii celor mai 
nobile aspirații de progres social și pace ale 
umanității, a făuririi unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Comitetul Politic Executiv subliniază și a- 
preciază modul strălucit în care secretârul ge
neral al partidului, președintele țării, a pro
movat interesele țării noastre, a reafirmat po
ziția României față die marile probleme ale 
lumii contemporane, a dat expresie principiilor 
fundamentale ale politicii externe a partidului 
și statului nostru.

Convorbirile cu conducătorii statelor vizi
tate, cu reprezentanți ai vieții politice, eco
nomice, științifice și culturale a acestor țări, 
întîlnirile cu populația, declarațiile solemne, 
comunicatele comune și celelalte documente 
semnate ilustrează hotărîrea României socia
liste de a conlucra activ cu toate țările lumii, 
indiferent de sistemul lor social-politic, pe 
baza încrederii și stimei reciproce, a princi
piilor independenței și suveranității naționale, 
egalității depline în drepturi și avantajului re
ciproc, neamestecului în treburile interne, eli
minării forței și a amenințării cu folosirea ei 
în viața internațională.

Comitetul Politic Executiv apreciază că de
clarațiile solemne și comunicatele comune, 
semnata cu prilejul vizitelor, celelalte docu

mente se înscriu — prin principiile afirmate și 
prin hotărîrea înaltelor părți de a le aplica și 
promova consecvent, atît în sfera raporturilor 
bilaterale, cît și cu alte state — ca o nouă și 
valoroasă contribuție concretă la edificarea 
unei noi ordini economice și politice în lume, 
fundamentată pe echitate și justiție.

Vizita s-a desfășurat în condiții deosebite, 
cînd pe plan internațional au loc mari trans
formări revoluționare, sociale și naționale, 
schimbări radicale în raportul de forțe, ca re
zultat al intensificării luptei popoarelor împo
triva vechii politici de dominație și dictat, al 
afirmării voinței lor de a fi stăpîne pe pro
priile destine, de a-și asigura dezvoltarea lor 
liberă și independentă. Prin rezultatele sale, 
vizita se înscrie în promovarea cursului nou 
îndreptat spre destindere și colaborare, în efor
turile popoarelor, ale forțelor înaintate de pre
tutindeni pentru afirmarea în lume a princi
piilor noi de egalitate și echitate, de partici
pare activă, nemijlocită, a tuturor statelor, fără 
deosebire de orînduire socială, la viața inter
națională, demonstrând încă o dată rolul im
portant pe care pot și trebuie să-1 joace în a- 
cest context țările mici și mijlocii, țările în 
curs de dezvoltare, țările nealiniate.

Odată în plus, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu confirmă justețea și realismul poli
ticii interne și externe stabilite de Congresul 
al XI-lea al Partidului Comunist Român, ale po
zițiilor și acțiunilor consecvente ale României 
socialiste pentru promovarea unor relații noi 
între state, pentru democratizarea întregii vieți 
internaționale, pentru soluționarea problemelor 
lumii contemporane potrivit intereselor tuturor 
popoarelor, ale cauzei păcii, înțelegerii și pro
gresului.

Comitetul Politic Executiv consideră că vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu în Japonia se înscrie ca 
un moment de deosebită importanță în dezvol
tarea relațiilor româno-nipone, servește cauzei 
celor două popoare, progresului și păcii în 
lume.

Comitetul Politic Executiv ia act cu satisfac
ție de documentele, acordurile și înțelegerile 
perfectate în timpul vizitei și își exprimă con
vingerea că toate acestea reflectă voința co
mună a celor două popoare de a colabora, de 
a dezvolta cooperarea economică, tehnico-ști- 
ințifică și în alte domenii, în interesul reciproc, 
al promovării largi a colaborării internaționale, 
al destinderii și păcii în lume.

Prilejuind identificarea de noi posibilități de 
extindere a colaborării multilaterale între

România și Japonia, vizita a reliefat, în a- 
celași timp, preocuparea comună a celor două 
țări pentru soluționarea problemelor complexe 
ale vieții internaționale pe cale politică, paș
nică, dorința lor de conlucrare activă în ve
derea creării unei lumi a păcii, a unei noi or
dini economice și politice internaționale.

Comitetul Politic Executiv salută cu deplină 
aprobare importantele documente semnate în 
timpul vizitei în Republica Filipine, apreciin- 
du-le ca o expresie a dorinței comune a celor 
două popoare, a președinților și guvernelor ță
rilor lor de a fundamenta cooperarea multi
laterală între România și Filipine pe princi
piile noi care trebuie să guverneze relațiile in
ternaționale.

Comitetul Politic Executiv exprimă satisfac
ția față de aceste documente, al căror spirit 
afirmă hotărîrea celor două țări de a acționa 
neabătut pentru soluționarea problem* lor in
ternaționale pe calea tratativelor, de a asigura 
promovarea în lume a unei noi ordini politice 
și economice. Aceste documente oferă un exem
plu elocvent de modul în care pot fi aplicate 
în practica vieții internaționale principiile noi 
ale relațiilor dintre state, arată că, atunci cînd 
există dorința reciprocă de conlucrare, bazată 
pe stimă și încredere, țări cu orînduiri social- 
politice diferite pot să statornicească între ele 
raporturi prietenești de rodnică colaborare, în 
folosul popoarelor lor, al cooperării interna
ționale și păcii.

Comitetul Politic Executiv relevă însemnă
tatea vizitei făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în Pa
kistan, a convorbirilor și schimbului de vederi 
avute cu primul-ministru Zulfikar Aii Bhutto, 
considerînd că acestea constituie o importantă 
contribuție la dezvoltarea și consolidarea prie
teniei dintre România și Pakistan, la cauza pă
cii și înțelegerii internaționale.

Comitetul Politic Executiv ia act cu satisfac
ție de evoluția pozitivă a relațiilor dintre cele 
două țări în toate domeniile, salută hotărîrea 
comună, exprimată cu ocazia vizitei, de a ex
tinde în continuare aceste relații, pe baza 
principiilor înscrise în Declarația solemnă co
mună româno-pakistaneză semnată la Rawal
pindi la 9 ianuarie 1973, cu ocazia vizitei ofici
ale a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Pakis
tan.

Comitetul Politic Executiv relevă cu deplină 
satisfacție rezultatele deosebite ale dialogului 
româno-iordanian la cel mai înalt nivel pri-
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înalta apreciere a întregului popor față de 

rezultatele rodnice ale vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în țări ale Asiei și Africii 

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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încheierea vizitei președintelui Tanzaniei,
Julius Nyerere

Miercuri, 23 aprilie, s-a încheiat vi
zita oficială de prietenie pe care Ju
lius K. Nyerere. președintele Uniu
nii Naționale Africane din Tangani- 
ca (T.A.N.U.). președintele Republi
cii Unite Tanzania, a făcut-o în țara 
noastră, împreună cu doamna Maria 
Nyerere, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și a tovarășei Elena Ceaușescu.

De la reședința oficială a înalti- 
lor oaspeți pînă la aeroportul Oto- 
peni. unde a avut loc ceremonia ple
cării. președintele Nyerere si doam
na Maria Nyerere au fost însoțiți de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu. La aeroport e- 
rau arborate drapelele de stat ale 
României și Tanzaniei. Pe frontispi
ciul pavilionului oficial se aflau por
tretele celor doi președinți. Pe mari 
panouri erau înscrise urările ..Să se 
întărească prietenia și colaborarea 
multilaterală dintre România si Tan
zania, în Interesul ambelor noastre 
popoare, al cauzei păcii și cooperă
rii internaționale !“. „Trăiască pacea, 
prietenia frățească și înțelegerea în
tre toate popoarele lumii !“.

Numeroși cetățeni ai Capitalei, ve- 
niti la aeroport, au aclamat cu căl
dură pe președintele Nicolae 
Ceaușescu si președintele Nyerere, 
manifestînd cu însuflețire pentru 
prietenia româno-tanzaniană.

în cadrul ceremoniei oficiale a ple
cării. comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul. Se intonează im
nurile de stat ale Republicii Unite 
Tanzania si Republicii Socialiste 
România. în timp ce. în semn de 
salut, sînt trase 21 salve de artile
rie.

Cei doi președinți trec apoi In re
vistă garda de onoare.

Președintele Republicii Unite Tan
zania si soția iși iau rămas bun de 
la personalitățile române venite la 
aeroport. Sînt prezent! tovarășii 
Manea Mănescu. Emil Bobu. Gheor- 
ghe Cioară, Emil Drăgănescu, Ion 
Pățan, Nicolae Giosan, Ion Ioniță. 
Angelo Miculescu. viceprim-ministru

al guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, alți 
membri al guvernului, membrii mi
siunii de onoare române atașate pe 
lingă președintele Tanzaniei, condu
cători de instituții centrale, generali 
si ofițeri superiori.

Oaspeții își iau. de asemenea, ră
mas bun de la șefii misiunilor diplo
matice acreditați în tara noastră.

La scara avionului oficial, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si pre
ședintele Julius K. Nyerere își string

prietenește mîinile, se îmbrățișează 
cu căldură.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu si doamna Maria Nyerere 
îsi string mîinile cu cordialitate.

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori.

Președintele Nyerere si soția răa- 
pund încă o dată, prietenește, salu
turilor adresate de cei veniti să-1 
conducă la plecare.

La ora 7,15 avionul oficial a de
colat.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena Ceausescu 

au primit pe savantul George Emil Palade
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit miercuri după- 
amiază pe savantul american de ori
gine română George Emil Palade. 
laureat al premiului Nobel, și pe so
ția sa, care fac o vizită în țara noas
tră.

La primire a luat parte prof. Ioan 
Ursu, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu l-au feli
citat pe George Palade pentru titlul 
de laureat al premiului Nobel ce i-a

fost conferit tn anul 1974 și i-au a- 
dresat urări de succese în continuare 
în activitatea sa.

George Palade a mulțumit călduros 
pentru prilejul ce i-a fost oferit de a 
se reîntîlni cu șeful statului român și 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, pentru 
felicitările ce i-au fost adresate. Tot
odată, el a exprimat recunoștința sa 
pentru titlul de membru de onoare 
al Academiei Republicii Socialiste 
România ce i-a fost înmînat cu pri
lejul acestei vizite în România.

în cadrul discuției au fost abordate 
probleme actuale ale orientării și dez

voltării cercetării științifice moderne, 
în special în domeniul biologiei, rele- 
vîndu-se însemnătatea concentrării 
eforturilor în domeniul cercetării și 
legării acesteia de învățămînt și de 
formarea cadrelor științifice.

în acest context, s-a subliniat cu 
satisfacție experiența pozitivă a con
tactelor dintre oamenii de știință ro
mâni și americani, precum și din alte 
țări, pentru slujirea progresului uma
nității, în folosul cauzei colaborării șl 
Înțelegerii între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

JUDEȚELE GALAȚI, VlLCEA Șl GORJ AU ÎNCHEIAT
Lucrătorii din agricultura județului 

Galati au terminat semănatul po
rumbului pe întreaga suprafață 
prevăzută de 90 912 hectare. Ne an
gajăm și cu acest prilej, — se arată 
în telegrama trimisă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
către Comitetul județean Galați al 
P.C.R., — că ne vom concentra în 
continuare eforturile pentru înfăp
tuirea marilor obiective trasate pen
tru realizarea unei agriculturi mo
derne, de înaltă productivitate, că 
vom face totul pentru a contribui la 
dezvoltarea acestei importante ra

muri a economiei naționale, la pro
gresul multilateral al patriei, la 
creșterea bunăstării întregului nos
tru popor.

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Vîlcea au încheiat în timpul 
optim insămințarea porumbului, A- 
nunțind acest succes, în telegrama 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul jude
țean Vîlcea al P.C.R. arată, printre 
altele : însuflețiți de sarcinile mă
rețe puse în fața agriculturii noastre 
de documentele istorice ale celui

SEMĂNATUL PORUMBULUI
de-al XI-lea Congres al partidului, 
sintem hotărîți să facem totul pen
tru întreținerea în condiții din cele 
mai bune a tuturor culturilor, valo
rificarea eficientă a pămîntului, a- 
plicarea unor tehnologii agricole su
perioare, folosirea cu randament ma
xim a întregului potențial material 
și uman, adueîndu-ne in acest fel 
întreaga noastră contribuție la reali
zarea unei agriculturi moderne.

Gorjul s-a alăturat, miercuri. Ju
dețelor tării care au încheiat semă
natul porumbului. (Agerpres).
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[FAPTUL; 
jDIVERS! 
! Arborii j
| „sculptează** |

I

în timpul liber, • tînărul G. 
Cristea, profesor de matematică 
la Școala generală din Mijlocenii 
Bîrgăului (Bistrița-Năsăud), co
lindă pădurile din împrejurimi, 
căutînd să deslușească in încren
gătura copacilor întrupări ale 
fanteziei unui „artist" desăvir- 
șit — natura. Profesorul desprin
de crenguțele cu pricina și, fără 
a interveni cu corecturi, le pune 
pe postamente și le dă cîte o 
denumire. „Sculpturi" ale natu
rii care uimesc, pur și simplu, 
prin armonia formelor, prin for
ța de sugestie : „Femeia cu 
pruncul în brațe", „Dansatoare", 
„îndrăgostiții", „Cosașii", „Țăpi- 
nar", „Secerător". Tînărul profe
sor de matematică, făcînd so
coteala „operelor" de pină acum, 
intenționează să deschidă o ex
poziție permanentă, sugestiv in
titulată „Arborii sculptează".

în lumea 
păpușilor

Pe Valerian Pintilie din Bu- 
huși, toată lumea il cunoaște nu 
numai ca pe un medic bun, tot
deauna săritor la nevoie, ci și ca 
un om cu o mare pasiune : pă
pușile. De peste două decenii, el 
colecționează păpuși provenite 
din toate zonele etnografice ale 
țării. Lîngă ele, o colecție boga
tă de surate, tot în costume na
ționale specifice, din Anglia, Ja
ponia, Franța, Iugoslavia, Sue
dia, Scoția, Ungaria, din țări 
africane și de pe alte meridiane. 
Una mai frumoasă decît alta. 
Cele mai multe din ele cîntă, 
dansează. Cînd vin — și vin me
reu — copiii din vecini să le 
admire, medicul se bucură de 
bucuria lor. Cu atît mai mult, 
cu cît n-are copii.

Una 
pe hîrtie, 
alta în cutie

Muncitorul Stefan Cerbu din 
strada Alecsandri nr. 3. (Drobe- 
ta Turnu-Severin) s-a prezen
tat la corespondentul ziarului 
nostru din județul Mehedinți 
cu o cutie pe care o cumpărase 
de la complexul, comercial din 
cartierul Kiseleff.

— Vi rog si cititi ce scrie pe 
cutie.

Corespondentul citește: „Com
pot de piersici".

— Acum vi roo si vedeți 
ce-i înăuntru.

Corespondentul vede : bulion.
— Nu mi-e de faptul că am 

dat 3 lei in plus, si, personal, 
n-am nimic împotriva bulionu
lui, dar am a zice vreo două 
vorbulițe la adresa celor care 
au încurcat cutiile. Sau etiche
tele. Ce mă supără mai mult si 
mai mult e că pe cutie nu 
scrie numele fabricii producă
toare.

O fi știut ea de ce nu si-a pus 
numele. Ca să nu aibă clienții 
cui zice „vreo două vorbulițe". 
Le-am zis noi. Poate le-aude 
cineva.

| Diploma
| din vitrină j

ICa să anunți un păgubaș ne
cunoscut asupra unor obiecte 
sau sume pierdute (in cazul in 
Icare el însuși „uită" să facă 

acest lucru), te adresezi, fireș
te, primului organ de miliție. 
Iată insă că din Craiova ni se 

I semnalează un mod cu totul ori
ginal (ca să nu-i spunem ciu
dat) de a rezolva necazul unui 

I păgubaș. In vitrina frizeriei din 
strada Unirii nr. 34 din localita
te se află, de mai bine de o săp- 
tămînă, o diplomă de absolvire 
a scolii profesionale „Electro- 

I putere". Numele absolventului : 
I Geac A. Anghel, din comuna 
■ Glodeni, județul Gorj. Diploma 

cu pricina a fost găsită de un 
trecător pe stradă, iar frizerii 

iau expus-o in vitrină, printre 
poze din reviste cu capete tun
se... ca-n poze. S-au gîndit, pro
babil, că o dată si o dată o si 

I treacă pe stradă însuși păguba
șul, si o să și-o vadă. $i — de 
ce nu? — să-l facă și client,

. pentru un ras, tuns și frezat.

Cu 
„Salvarea*4 

’ după vin
I Stația de „Salvare" din Sla

tina. Un cetățean, Ion Tura,

Ideși noapte, n-are somn. Are, 
în schimb, chef de plimbare. Cu 
o „Salvare". Drept care se șl 
adresează oficiantului sanitar

I Tudor Gheorghe :
— Mă transporți și pe mine 

pină la Cîrlogani ?
— La Cîrlogani 7 Adică 35 

de kilometri dus, 35 întors 7 
Bolnav nu ești, dar beat...

I — Tocmai că nu-s beat. 
Vreau să aduc niște vin. Ia ma
tale 300 de lei...

I

— Păi de ce nu spui așa. | 
omule 7 |

Imediat, oficiantul sanitar ..o- |
Ificiază" formele de plecare in

cursă pentru șoferul Traian Ma- l 
lacu, conform foii de parcurs 
nr. 625520. Și conform procesu-

Ilui verbal Întocmit de organele I 
de miliție. Restul urmează. I

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

SEMĂNATUL PORUMBULUI
• Lucrarea trebuie încheiată cît mai repede, pină la ultimul 

hectar • Concomitent este necesară accelerarea 
insămințării soiei și fasolei

După ploile din ultimele zile, vre
mea se îmbunătățește în cea mai 
mare parte a țării. Acum, lucră
rile agricole în cîmp continuă 
cu intensitate. Cum este și nor
mal. toate forțele mecanice sînt con
centrate la semănatul porumbului în 
acele unități agricole și județe în care 
această lucrare nu s-a încheiat. Po
trivit datelor furnizate de ministerul 
de resort, marți, 22 aprilie, mai erau 
de însămînțat circa 166 000 hectare 
cu porumb în întreprinderile agricole 
de stat și 500 000 hectare în coopera
tivele agricole de producție. Așa 
cum rezultă și din harta alăturată, 
care înfățișează pe județe stadiul în- 
sămînțării porumbului pe ogoarele 
cooperativelor agricole, suprafețe mai 
mari sînt de însămînțat în zonele 
situate în nordul și vestul tării, unde 
lucrările au început mai tîrziu.

Ținîndu-se seama de stadiul actual

4b
Stadiul tnsamtntârll porumbului pe ogoarele cooperaîivelor agricole, la 22 

aprilie

Eficiența exportului începe 
de la prospectarea 

pieței externe
» : ' < ■

După cum s-a subliniat la Consfătuirea cu activul de partid și de 
stat din domeniul comerțului exterior și cooperării economice interna
ționale din februarie a.c., complexitatea fenomenelor care caracte- ■£ 
rlzează conjunctura economică actuală pe plan mondial impune folo
sirea unor instrumente științifice, moderne de prospectare și cerce
tare sistematică a piețelor internaționale, de producere și desfacere a 
mărfurilor, menite să contribuie la desfășurarea unei activități econo
mice în condiții de eficiență și rentabilitate. între acestea, marketingul 
Ișl demonstrează tot mai mult utilitatea, contribuind la practicarea 
unui comerț modern, pe baza studierii cerințelor și tendințelor pieței 
externe, organizării și structurării în mod corespunzător a producției 
destinate exportului. Pe această temă, am avut o convorbire cu tova
rășul ing. NICOLAE M. NICOLAE, ministru secretar de stat Ia Mi
nisterul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.

— în cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — a spus la în
ceput interlocutorul — s-a subliniat, 
In repetate rinduri, cit de lipsită de 
perspectivă este o producție desprin
să de necesitățile reale ale pieței. 
Ciclul de producție trebuie să în
ceapă cu o cunoaștere temeinică a 
cerințelor interne si externe, în ve
derea orientării investițiilor si orga
nizării corespunzătoare a procesului 
de producție și se încheie numai in 
momentul în care produsele au fost 
valorificate eficient pe piață. Neres- 
pectarea acestor etape poate avea 
consecințe negative asupra eficienței 
economice a activității productive și 
de comercializare, iar respectarea 
acestor condiții este posibilă tocmai 
prin aplicarea unor tehnici de mar
keting.

Cu atît mai mult. în conjurtctura 
actuală a pieței mondiale, caracteri
zată prin fluctuații, fenomene de 
criză economică, instabilitate mone
tară si inflație, marketingul — ca 
știință a eficientei — este absolut 
necesar, pentru că oferă mijlocul de 
a contracara efectele nefavorabile, 
de a valorifica toate posibilitățile 
pentru asigurarea unui comerț exte
rior avantajos, rentabil*

— tn calitate de președinte al 
Asociației Române de Marke
ting (AROMAR), v-am ruga să 
vi referiți la modul de desfă
șurare și rezultatele acestei ac
tivități in țara noastră.

— După o perioadă de sensibilizare 
si Instruire în problemele de mar
keting, de răspîndire a cunoștințelor 
si de elaborare a tehnicilor corespun
zătoare sistemului nostru, începind 
de anul trecut s-au inițiat acțiuni 
concrete pentru aplicarea efectivă a 
metodelor de marketing. Astfel, 
AROMAR a lansat măsuri pentru 
sprijinirea promovării pe piețele ex
terne a unor produse care prezintă 
un interes deosebit pentru exportul 
tării noastre, cum ar fi autocamioa
ne. autoturisme, nave, televizoare, 
mobilă, confecții, medicamente, co- 
loranti ș.a. Colectivele formate în 
acest scop — cu participarea unor 
specialiști din Ministerul Comerțului 
Exterior si Cooperării Economice 
Internaționale, Institutul de studie
re a conjuncturii internaționale. În
treprinderi de comerț exterior, cen
trale industriale. Academia de stu
dii economice etc. — au trecut la 
elaborarea de programe de marke
ting pe produse, a căror aplicare 
este analizată In reuniuni ale cadre
lor Interesate din sfera cercetării, 
proiectării, producției si comerțului 
exterior.

Se poate spune că marketingul de
vine tot mai pregnant o preocupare 
permanentă în viata economică a în
treprinderilor. Cele opt filiale ale 
AROMAR (cu sediul la București, 
Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, 
Pitești. Constanța, Rimnlcu-Vilcea), 
care funcționează pe teritoriul a 15 
județe, și-au adus o contribuție pozi
tivă la ridicarea activității de pro
ducție și de comerț pe o treaptă ca
litativ superioară. în contextul mai 
larg al optimizării întregii activități 
economice din tara noastră. Aș dori 
să remarc, îndeosebi. Inițiativa fi- 

•1-, Insămințării porumbului, la tele- 
conferinta care a avut loc marți 
seara la Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor s-a 
indicat ca direcțiile agricole județene 
aă asigure redistribuirea tractoarelor 
și semănătorilor între unitățile agri
cole, spre a se grăbi ritmul însămîn- 
țărilor. Pretutindeni, trebuie să se 
lucreze din plin, întreaga zi-lumină 
și chiar în două schimburi —. noaptea 
la pregătirea terenului, iar ziua la 
semănat — astfel încît această lucrare 
să se încheie, peste tot, în timpul cel 
mai scurt. Bineînțeles, eforturi, stă
ruitoare vor trebui depuse în jude
țele Suceava, Bistrița-Năsăud. Mara
mureș, unde ploile și scăderea tem
peraturii nu au permis să se însă- 
mințeze decît suprafețe reduse.

Concomitent, o deosebită atenție 
trebuie acordată, în aceste zile, in- 
sămînțării ultimelor culturi din epoca 

llalei AROMAR din Capitală de a În
ființa nuclee de marketing în între
prinderi si instituții, de a angrena 
valorosul potențial de activiști, ca
dre de conducere, specialiști cu ex
periență. cit si tineri absolvenți, 
membri ai asociației, la promovarea 
marketingului în domeniul econo
mic. la rezolvarea unor probleme 
concrete de desfacere pe piața in
ternațională.

— Cum se va concretiza rolul 
marketingului in contextul sar
cinilor actuale ale îmbunătățirii 
activității noastre de comerț ex
terior ?

— în concordanță cu prevederile 
documentelor Congresului al XI-lea 
al partidului si indicațiile prețioase 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea cu activul de partid 
si de stat din domeniul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. activitatea de marke
ting va cunoaște o etapă nouă, ca
litativ superioară de dezvoltare. în 
acest sens. AROMAR va stimula in
teresul pentru elaborarea si valorifi
carea studiilor de marketing pe pro
duse. pentru realizarea unor ample 
programe de marketing, axate pe 
produse de deosebit interes pentru 
piața internă și pentru export, care 
să ofere soluții problemelor, începind 
cu producția și terminind cu comer
cializarea propriu-zisâ a mărfurilor. 
Pe terenul fertil al progresului tot 
mai rapid al științei si tehnicii, al 
afirmării tot mai largi a cuceririlor 
celor mai avansate în industria ro
mânească, activitatea de marketing 
va îmbrățișa și problemele legate de 
cercetare, proiectare si tehnologia 
produselor. De asemenea, îmbunătă
țirea activității de marketing va răs
punde cerinței de a se asigura noi
lor capacități de producție. prevă
zute în planul de investiții, studii de 
prognoză, precum si program^ de 
promovare a produselor respective 
la export. în special a produselor 
noi. superior prelucrate, astfel incit 
orientarea volumului si structurii 
producției să se bazeze nemijlocit 
pe necesitățile si tendințele de per
spectivă ale pieței internaționale. 
Iată, deci, numai cîteva din nume
roasele direcții în care AROMAR 
îsi propune să acționeze cu mai 
multă fermitate si cu rezultate prac
tice, așa cum a reieșit, de altfel, și 
din măsurile adoptate la recentele 
adunări generale ale filialelor. în zi
lele următoare va avea loc adunarea 
generală pe țară a asociației, care 
va stabili in acest sens un amplu 
program de activitate.

Pe olanul activității externe, a- 
sociația îsi va intensifica contactele 
cu asociații si organizații de specia
litate din țări socialiste, din țări ih 
curs de dezvoltare, precum si din 
țările capitaliste cu experiență in 
domeniul activității de marketing, 
în acest sens. AROMAR va milita 
pentru realizarea de schimburi re
ciproce de experiență, studii etc., 
atît pe baza unor contacte directe, 
cit si prin intermediul Federației In
ternationale de Marketing.

Convorbire realizată de
Viorel POPESCU

• doua : soia și fasolea. încă tn sfip- 
tâmîna care a trecut. în întreprinde
rile agricole de stat se însămînțase 
8 650 hectare cu soia — adică 12 la 
sută din plan, iar în cooperativele 
agricole — 3 760 hectare, adică 8 la 
sută din suprafețele planificate. în 
majoritatea județelor unde se culti
vă soia, semănatul porumbului s-a 
încheiat, ceea ce permite ca semă- 
nătorile SPC-6 să fie folosite din plin 
la însămînțarea acestei culturi.

Important este, totodată, ca în fie
care unitate agricolă, in fiecare ju
deț, să fie luate măsuri hotărîte în 
vederea realizării suprafețelor pre
văzute a se cultiva cu diferite cul
turi, Nu trebuie admisă nici o aba
tere de la cifrele înscrise în planu
rile unităților agricole, spre a se 
realiza producțiile prevăzute pentru 
acest an. După cum se știe, vînturile 
din săptămîna trecută au afectat 
unele terenuri însămințate cu sfeclă 
de zahăr. Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare si Apelor a rein- 
dicat ca aceste suprafețe să fie în- 
sămînțate tot cu sfeclă de zahăr, ast
fel Incit planul la această cultură să 
fie realizat Integral. în mod deose
bit, consiliile populare comunale și 
județene, care poartă răspunderea 
pentru realizarea integrală a supra
fețelor prevăzute a se cultiva cu fie
care cultură agricolă, au datoria să 
controleze și să asigure respectarea 
de către unitățile agricole din raza 
lor de activitate a structurii culturi
lor prevăzute în plan.

Specialiștii apreciază că, în această 
primăvară, condițiile climatice eint 
favorabile pentru agricultură. Ploile 
din ultima vreme au refăcut rezerva 
de umiditate din stratul arabil în a- 
proape toate zonele unde se resimțea 
lipsa apei din sol. Ca urmare, griul 
se dezvoltă foarte bine, iar semănă
turile de primăvară răsar repede și 
uniform. Aceste condiții trebuie folo
site din plin în fiecare unitate agri
colă. De aceea, paralel cu măsurile 
ce se întreprind in vederea grăbirii 
semănatului, este indicat să înceapă 
fără întirziere lucrările de întreținere 
a culturilor. Este de datoria organi
zațiilor de partid, a consiliilor popu
lare, a cadrelor de conducere și 
specialiștilor din unitățile agricole să 
asigure buna organizare a lucrărilor 
in cîmp, să mobilizeze larg pe coo
peratori și mecanizatori la aplicarea 
întocmai a regulilor agrotehnice ab
solut necesare in această perioadă și 
de care depinde realizarea de pro
ducții sporite în acest an.

Manifestări consacrate 
aniversărilor de la 9 Mai

Sub genericul „Pagini ale unei 
glorioase istorii", la Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a mișcă
rii revoluționare și democratice din 
România se desfășoară un ciclu de 
conferințe și simpozioane, au loc în- 
tilniri cu vechi militanti ai mișcării 
muncitorești, eu participant! la -răz
boiul antihitlerist. în cadrul acestor 
acțiuni, vizitatorii muzeului au posi
bilitatea să cunoască noi mărturii ale 
luptei consecvente duse de-a lungul 
veacurilor de poporul român pentru 
eliberarea națională, pentru dobîndi- 
rea independentei și suveranității 
patriei.

în sălile muzeului, unde sînt ilus
trate . aspecte ale participării Româ
niei la războiul antihitlerist, au fost 
expuse noi mărturii documentare 
privind contribuția poporului român 
la infrîngerea Germaniei naziste, 
precum si obiecte apartinînd unor 
comandanți ai trupelor române ce au 
participat la războiul antihitlerist.

★
Miercuri după-amiază a avut loc 

la Casa de cultură a studenților din 
București o intîlnire a tineretului și 
studenților din Capitală, consacrată 
aniversării a 30 de ani de la victo
ria asupra fascismului și a 98 de ani 
de la cucerirea independentei de stat 
a României. Au luat parte tineri 
muncitori, studenți, elevi din Capitală 
și reprezentanți ai studenților din 
alte țări, care studiază în România.

Despre semnificația celor două 
evenimente a vorbit tovarășul Vasile 
Bontaș, secretar al Comitetului mu
nicipal București al U.T.C., pre
ședintele Consiliului U.A.S.C. din 
centrul universitar București. In în
cheierea intîlnirii a fost prezentat un 
spectacol susținut de formații artis
tice ale tineretului și studenților din 
Capitală.

★
în cinstea zilei de 9 Mai. în uni

tățile și formațiile armatei noastre 
populare au loc numeroase manifes
tări cultural-artistice. Ministerul Apă
rării Naționale, în colaborare cu Ra- 
dioteleviziunea română, a organizat 
în Capitală 9 șezătoare literar-artis- 
tică în cadrul căreia, prin cîntece și 
versuri, s-a adus un vibrant omagiu 
vitejiei și eroismului dovedit de 
ostașii români în războiul de la 
1877—1878 și în timpul războiului 
antifascist.

★
Numeroși oameni ai muncii din 

Craiova au urmărit expunerea „9 
Mai. zi cu multiple semnificații în 
istoria poporului român", prezentată 
în cadrul Universității populare. Cu 
acest prUei, au fost evocate faptele 
de arme ale ostașilor români din 
1877, contribuția României la victoria 
asupra fascismului.

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
17,00 Telex.
1.7,05 Din țările socialiste.
17,13 Scena — emisiune de criti

că și actualitate teatrală.
17.30 Universitatea TV.
18,00 Film serial pentru copii : 

„Legenda lui Robin Hood"
(ID.

18.25 Cîntece și jocuri populare 
interpretate de ansamblul 
„Doina Oltului".

18,85 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal « Bilanț bogat în 

întrecerea socialistă în întîm- 
pinarea zilei de 1 Mal.

80,00 Reportaj T : Marmură pen
tru o posibilă statuie. Film 
documentar realizat de stu
dent! ai I.A.T.C.

20.25 Drumul către Sucldava — 
Muzică populară și dansuri 
tn interpretarea ansamblului 
Casei de cultură din Corabia.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Democrate Germane, Oskar Fischer
Miercuri după-amiază a sosit tn 

Capitală ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democrate Germane, 
Oskar Fischer, care, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovescu, face o vizită oficială în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de Geor
ge Macovescu, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Vlad, ambasadorul

Convorbiri oficiale
La Palatul din Piața Victoriei au 

început, miercuri după-amiază, con
vorbirile oficiale dintre ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Socia
liste Ronjânia, George Macovescu, și 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Democrate Germane. Oskar 
Fischer.

Cei doi miniștri au făcut un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme internaționale de interes co
mun. S-au subliniat tendințele pozi-

Dineu
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a oferit un dineu in 
onoarea ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Democrate Germane, 
Oskar Fischer.

Au luat parte Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, Nicolae 
Mănescu, ministrul energiei electrice, 
Nicolae Ionescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
alte persoane oficiale.

A participat dr. Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la București.

în timpul dineului cei doi miniștri 
de externe au rostit toasturi.

După ce a urat oaspetelui bun ve
nit. ministrul afacerilor externe al 
României, George Macovescu, a ară
tat că raporturile de prietenie, alian
ță si conlucrare dintre Republica 
Socialistă România si R. D. Germa
nă. întemeiate pe comunitatea de 
orinduire socială, de teluri si aspi
rații fundamentale, se dezvoltă rod
nic ne cele mai diverse planuri — 
politic, economic. tehnico-științific, 
cultural — în conformitate cu prin
cipiile si spiritul Tratatului de prie
tenie. colaborare si asistentă mutua
lă. semnat în anul 1972. Determinan-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

foțbal: Divizia A-etapa a xxv-a
• Situație neschimbată pe primele patru și pe ultimele 
trei locuri ale clasamentului • Toate punctele au re
venit echipelor gazde • Doi atacant! au marcat cîte trei 

goluri, din totalul de 29 înscrise în această etapă

REZULTATE TEHNICE
DINAMO — F. C. CHIMIA 5—0 (3—0). Au marcat : Georgescu (min. 27, 30 

și 48), Zamfir (33) și Sătmăreanu II (60).
A.S.A. — STEAGUL ROȘU 2—0 (0—0). A marcat Nagv (46 și 60).
UNIVERSITATEA CRAIOVA - OLIMPIA 3—1 (1-1). Ău marcat : Lucaci 

(27) pentru oaspeți și Deselnicu (41), Marcu (46), Oblemenco (58) pentru 
gazde.

F.C.M. REȘIȚA — POLITEHNICA TIMIȘOARA 2—0 (1—0). A marcat 
Beldeanu (32 și 69).

STEAUA — JIUL 3—0 (2—0). Au marcat : Dumitriu (3), Răducanu (25) 
și Vigu (55).

U.T.A. - UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 1—0 (1—0). A marcat 
Axente (31).

F.C. ARGEȘ — POLITEHNICA IAȘI 4-2 (0—1). Au marcat : Costea (14 
și 62) pentru oaspeți și D. Popescu (52, 79 și 89), Radu II (75) pentru gazde. 
In minutul 35, Dobrin a ratat o lovitură de la 11 metri !

F.C. CONSTANȚA — F.C. GALAȚI 4—1 (2—0). Au marcat : Penu (2), 
Bălosu (44) și Mărculescu (51 și 60) pentru gazde, iar Nedelcu (55) pentru 
oaspeți.

C.F.R. — SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (0-0). A marcat Moga (88).

CLASAMENTUL
Dinamo 25 18 3 4 50—20 39
A.S.A. 25 14 2 9 35—30 30
Univ. Craiova 25 10 8 7 38—31 28
F.C.M. Reșița 25 12 4 9 37—30 28
Steaua 25 12 3 10 43—30 27
U.T.A. 25 11 4 10 29—28 26
Olimpia 25 10 6 9 21—23 26
C.F.R. 25 8 9 8 18—20 25
„Poli" Timiș. 25 11 3 11 21—28 25
F.C. Constanța 25 9 6 10 26—29 24
Jiul 25 9 5 11 30—26 23
F.C. Argeș 25 10 3 12 36—33 23
Sportul stud. 25 10 3 12 28—32 23
„u- 25 7 8 10 17—29 22
Steagul roșu 25 8 5 12 30—23 21
F.C. Chimia 25 6 9 10 23—43 21
„Poli" Iași 25 9 2 14 27—43 20
F.C. Galați 25 7 5 12 16—39 19

în clasamentul golgeterilor conduce 
Georgescu (Dinamo) cu 24 puncte 
marcate, urmat de Oblemenco (Univ. 
Craiova) eu 13.

20,55 Univers științific.
21,25 Canzonissima : Spectacol cu 

public realizat în studioul de 
concerte R.A.I. din Roma.

22,10 24 de ore.
22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfoni
ce a Radiotelevizlunli. Festi
val Joseph Haydn, Dirijor : 
Radu Zvorișteanu. Solist : 
Aurel Niculescu. In program : 
Simfonia nr. 94 — „Surpri
za" ; Concertul în re major 
pentru violoncel și orchestră; 
Simfonia nr. 104 — „Cimpo
iul". Prezintă Ada Brumaru. 
In pauză : < Telex ; • Dese
ne animate.

22,00 Muzee și expoziții * Lupta 
pentru libertate, independen
ță și împotriva fascismului, 
oglindită în arta plastică uni
versală & Lupta pentru liber
tate, independență și drepta
te socială, precum și împo
triva cotropitorilor fasciști 
oglindită în arta plastică na
țională » Expoziția de sculp
tură și pictură de la policli
nica din Drumul Taberei.

22,20 închiderea programului.

României la Berlin, alte persoane o- 
flciale.

Au fost, de asemenea, de față dr. 
Hans Voss, ambasadorul R.D. Ger
mane la București, și membri ai am
basadei.

★
în aceeași zl, ministrul afacerilor 

externe al Republicii Democrate 
Germane, Oskar Fischer, a depus o 
coroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

tive care se manifestă în viata in
ternațională, ca rezultat al activită
ții țărilor socialiste, statelor neali
niate, forțelor democratice și pro
gresiste.

S-a reliefat, de asemenea, conlu
crarea bună existentă între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Democrată Germană în soluționarea 
unor probleme internaționale impor
tante și necesitatea intensificării a- 
cesteia.

te pentru amplificarea si adlncirea 
relațiilor dintre cele două țări și po
noare sînt legăturile de solidaritate 
si colaborare dintre Partidul Comu
nist Român si Partidul Socialist Unit 
din Germania, contactele și întîlnlrile 
dintre tovarășul Nicolae CeaușeScu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășul Erich Ho
necker, prim-secretar al Comitetului 
Central al P.S.U.G. Evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre țările noastre, a 
arătat vorbitorul, se încadrează in 
procesul general al întăririi, lărgirii 
și adîncirii legăturilor de prietenie și 
colaborare multilaterală ale României 
cu toate țările socialiste — obiectiv 
central al politicii externe a parti
dului și statului nostru. Vorbitorul 
a subliniat că România depune efor
turi deosebite pentru Întărirea pro
cesului de destindere și însănătoșire 
continuă a climatului internațional, 
pentru intensificarea colaborării din
tre state Pe baza respectării princi
piilor independentei și suveranității 
naționale, egalității în drepturi.'nea
mestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, nerecurgeriî la 
forță și la amenințarea cu forța, ca 
temelie a făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte. România este 
gata ca, împreună cu țările socia
liste, cu toate forțele înaintate ala 
contemporaneității, cu toate popoare
le să acționeze că aceste procese să 
capete un caracter Ireversibil.

ETAPA VIITOARE
(Duminică — 27 aprilie)

Jiul—C.F.R. (în tur, 0—0) ; Sportul 
studențesc—F.C. Argeș (0—5) ; Poli
tehnica Timișoara—A.S.A. (0—2) ; 
F.C. Chimia—Steaua (0—4) ; Politeh
nica Iași—F.C.M. Reșița (1—0) ; Uni
versitatea Craiova—U.T.A. (1—2) ; 
Olimpia—Steagul roșu (1—3) ; Uni
versitatea Cluj-Napoca—F.C. Con
stanța (1—4) ; F.C. Galați—Dinamo 
(0-2).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 23 APRILIE 1975
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

2 599 243 lei, din care 1 841940 lei 
report.

EXTRAGEREA I : 1 10 8 24 14 22
EXTRAGEREA A II-A : 5 37 26

39 23.

Realizări ale silvicultorilor suceveni
Preocupindu-se permanent de 

refacerea și buna gospodărire a 
pădurilor, silvicultorii suceveni 
au realizat sarcinile privind îm
păduririle pe întregul cincinal, 
încă de la sfîrșitul lunii ianuarie, 
anul trecut. în actualul cincinal, 
o acțiune menită să contribuie 
direct la mărirea productivității 
pădurilor a fost aceea de înlo
cuire a unor arboreți cu valoare 
economică și productivitate re
duse din zona colinară cu culturi 
din specii de rășinoase repede 
crescătoare. In special cu molid 
pentru producerea lemnului de 
celuloză.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

25, 26 și 27 aprilie. în țară : Vreme 
în curs de ameliorare. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros, in primele 
zile In nordul și estul țării, unde vor 
mai cădea ploi locale. în rest — ploi

Mulțumind pentru primirea cor
dială ce i s-a făcut, ministrul aface
rilor externe al R. D. Germane, 
Oskar Fischer, a arătat că actualele 
convorbiri decurg într-o atmosferă 
prietenească și constructivă, ele oglin
dind dezvoltarea bună a colaborării 
dintre partidele, statele și popoarele 
celor două țări, pe baza marxism- 
leninismulul și internaționalismului 
socialist, în concordanță cu Tratatul 
de prietenie Încheiat la 12 mai 1972. 
în acest tratat se exprimă că dezvol
tarea relațiilor de prietenie frățească, 
colaborare multilaterală și asistență 
mutuală intre cele două state cores
punde intereselor vitale ale popoare
lor Republicii Socialiste România și 
Republicii Democrate Germane și 
contribuie la întărirea unității și 
coeziunii statelor socialiste. Acest 
bilanț bun al relațiilor noastre, a ară
tat vorbitorul, îl datorăm Partidului 
Socialist Unit din Germania și 
Partidului Comunist Român, înțe
legerilor de perspectivă convenite 
între primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, tovarășul Erich Ho
necker, și secretarul general al Parti
dului' Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pornind de aici, 
măsurile convenite nu demult la 
București între primii-miniștri ai Rt*> 
publicii Democrate Germane și Re,- 
publici! Socialiste România datf rela
țiilor impulsuri puternice. M-aș bucu
ra dacă și convorbirile noastre ar a- 
jutala adîncirea relațiilor prietenești. 
Relevînd rezultatele obținute pină a- 
cum la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, ministrul a- 
facerilor externe al R. D. Germane 
a spus că acestea justifică încheie
rea conferinței cît mai curînd, la cel 
mai înalt nivel. Această conferință 
urmează să contribuie la asigurarea 
trainică a colaborării pașnice pe 
continentul nostru șl să facă irever
sibil procesul de destindere care a 
devenit tendința principală î«i viața 
Internațională. în acest context des
tinderea' politică trebuie să fie com
pletată cu cea militară. în încheiere, 
vorbitorul a subliniat că Republica 
Democrată Germană socialistă se va 
afla Întotdeauna alături de cei care 
se pronunță pentru pace, progres so
cial, adică pentru binele oamenilor.

Cei doi miniștri de externe au toa
stat în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și 
a tovarășilor Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., și Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, pentru prie
tenia frățească dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre popoarele 
noastre.

In cîteva rînduri
FOTBAL : în cupele europene

Finala Cupei campionilor europeni 
la fotbal se va disputa între echi
pele Leeds United și Bayern Miinchen. 
In meciurile retur ale semifinalelor 
disputate aseară, Bayern Miinchen a 
întrecut cu scorul de 2—0 (1—0) for
mația franceză St. Etienne, iar Leeds 
United a terminat la egalitate 1—1 
(1—0) cu F.C. Barcelona, pe terenul 
acesteia din urmă. In primul joc e- 
chipa engleză cîștigase cu 2—1.

în meci retur pentru semifinalele 
„Cupei U.E.F.A.", echipa Borussia 
Moenchengladbach a învins cu scorul 
de 1—0 (0—0) formația F. C. Koln. 
Unicul gol a fost marcat de Danner 
în minutul 48. învingătoare cu 3—1 in 
prima partidă, Borussia s-a calificat 
pentru finala competiției.

Ieri s-a disputat, la Belgrad, în 
fața a peste 100 000 de spectatori, 
meciul retur dintre echipele Ferenc- 
varos Budapesta și Steaua roșie Bel
grad, eontînd pentru semifinalele 
competiției de fotbal „Cupa cupelor", 
întîlnirea s-a terminat la egalitate 
2—2 (1—0). Oaspeții au înscris golul 
egalării în minutul 83, din lovitură 
de la 11 m transformată de Megyesi. 
învingătoare cu 2—1 în primul joc, 
echipa Ferencvaros s-a calificat in 
finala competiției.

TENIS
Rezultatele unor partide disputate 

în ziua a doua a turneului interna
țional de tenis de la Madrid : Năstase 
(România) — Andrew (Venezuela) 
6—3, 6—4 ; Orantes (Spania) — Vas- 
quez (Argentina) 6—1, 6—2 ; Fibak 
(Polonia) — Alvarez (Argentina) 6—1, 
6—2.

CICLISM t „Cupa F.R.C.”
Cea de-a patra cursă din cadrul 

competiției cicliste pentru „Cupa 
F.R.C.", desfășurată ieri pe distanța 
București—Ploiești—București (108 
km), a revenit lui N. Gavrilă 
(Steaua), cronometrat in 2h 26’37” 
(medie orară 44,002 km). Pe locurile 
următoare s-au clasat Paul Soare 
(Steaua) și Sorin Suditu (Olimpia- 
Constructorul). Astăzi are loc pe șo
seaua Tunari o cursă individuală 
contra-cronometru (20 km).

— în prezent, in cadrul cam
paniei de primăvară — ne-a spus 
inginerul Gheorghe Onică, șeful 
biroului împăduriri — au fost 
create toate condițiile pentru a 
împăduri, peste prevederile cin
cinalului, o suprafață de 4 100 
hectare, ceea ce înseamnă apro
ximativ cîte un viitor arbore 
pentru fiecare locuitor al țării.

Specialiștii silvicultori și îm
preună* cu ei cei aproape 3 000 
lucrători de pe șantierele de îm
păduriri sînt hotărîți să realizeze 
și să depășească angajamentul a- 
sumat pină la finele actualei 
campanii de primăvară.

izolate. Vițit moderat. Temperatura 
în creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 2 și 12 grade, izolat 
mai ridicate, iar maximele între 14 
și 24 de grade, local mai ridicate. La 
munte, la. altitudinea de peste 2 000 
metri, vor mai cădea lapoviță și nin
soare. în București : Vreme în ame
liorare. Cer schimbător, favorabil 
ploii slabe Ia începutul intervalului. 
Vînt moderat. Temperatura în creș
tere ușoară.
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HOTĂRÎREA ÎNALTA APRECIERE A ÎNTREGULUI POPOR
Comitetului Politic Executiv 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

față de rezultatele rodnice ale vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în țări ale Asiei și Africii

(Urmare din pag. I)
lejuît de vizita întreprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în Regatul 
Hașemit al Iordaniei.

Concretizate în documente de o deosebită valoare 
principială și practică pentru dezvoltarea relațiilor în
tre cele două țări și popoare, pentru promovarea păcii 
în lume, convorbirile româno-iordaniene și documen
tele adoptate deschid o pagină nouă în relațiile dintre 
cele două țări, jalonează direcții fundamentale de con
lucrare rodnică, creează cadrul adecvat diversificării 
și adîncirii acestei colaborări.

Comitetul Politic Executiv apreciază că schimbul de 
vederi dintre șefii de stat ai României și Iordaniei 
constituie un important moment în dialogul statornicit 
între cele două țări, o reafirmare a hotărîrii lor de a 
depune în continuare eforturi susținute pentru rezol
varea pe cale politică a tuturor problemelor litigioase, 
pentru consolidarea climatului de pace, justiție și 
securitate în lume.

Comitetul Politic Executiv salută cu profundă sa
tisfacție vizita făctftă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în Tunisia și apreciază 
că acest eveniment, convorbirile și contactele pe care 
le-a prilejuit au dus la identificarea de noi domenii 
de colaborare economică, tehnico-științifică și în alte 
sectoare, lărgesc și consolidează perspectivele unei 
cooperări tot mai strînse atît pe plan bilateral, cît și 
pe plan internațional, în interesul popoarelor român 
și tunisian, al cauzei generale a păcii și securității.

Semnarea în timpul vizitei a unor documente de 
mare importanță pentru evoluția în continuare a re
lațiilor româno-tunisiene a dat expresie concretă voin
ței celor două țări de a extinde cadrul propice acestei 
colaborări, de a identifica noi domenii de conlucrare, 
de a acționa cu fermitate în direcția valorificării tu
turor posibilităților de cooperare între cele două țări 
și popoare.

Comitetul Politic Executiv apreciază deosebita' uti
litate a schimbului de vederi între cei doi șefi de stat 
asupra unui șir de probleme ale vieții internaționale 
contemporane și consideră că pozițiile afirmate expri
mă hotărîrea celor două părți de a contribui, prin toate 
mijloacele, la intensificarea și consolidarea cursului 
spre destindere, la edificarea în lume a unei păci și 
securități reale.

Apreciind ca deosebit de importante întîlnirile pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut în timpul 
vizitei cu conducătorii Partidului Comunist și Parti
dului Socialist din Japonia, cu reprezentanții altor 
partide politice și organizații din țările vizitate, Co
mitetul Politic Executiv relevă că aceste convorbiri 
au pus în evidență cu pregnanță poziția consecvent 
internaționalistă a partidului nostru, hotărîrea sa de

a-și aduce contribuția la întărirea unității de acțiune 
a mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor 
democratice, progresiste și patriotice în lupta împo
triva imperialismului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru eliberarea națională și socială, pentru 
o lume mai dreaptă și mai bună.

Comitetul Politic Execuții consideră că vizita șefu
lui. statului român a deschis largi orizonturi, noi 
perspective și căi concrete de extindere pe multiple 
planuri — politic, economic, tehnico-științific, cultu
ral — a relațiilor de prietenie și colaborare ale Româ
niei cu țările vizitate.

Comitetul Politic Executiv stabilește ca toate minis
terele, instituțiile și organismele interesate să acțione
ze cu fermitate și operativitate pentru traducerea în 
viață a acordurilor și înțelegerilor convenite, pentru 
fructificarea tuturor posibilităților de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică create prin documentele 
semnate cu prilejul vizitei.

Mîndria patriotică cu care poporul român a urmărit 
vizitele în aceste țări, ecoul larg și deplina aprobare 
a rezultatelor de mare însemnătate ale acestei noi solii 
de pace, prietenie și colaborare sînt expresia grăitoare 
a unității de nezdruncinat a națiunii noastre socialiste 
în jurul partidului, a secretarului său general, a în
crederii depline în politica marxist-leninistă a parti
dului și statului nostru, constituie o manifestare con
vingătoare a voinței sgle unanime de a face totul pen
tru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român.

★
Comitetul Politic Executiv și-a exprimat deplina sa

tisfacție și aprobare pentru rezultatele vizitei președin
telui Republicii Unite Tanzania, Julius ,K. Nyerere, 
apreciind că ea s-a desfășurat în spiritul prieteniei și 
solidarității poporului român cu poporul tanzanian, al 
voinței comune de a dezvolta, corespunzător stadiului 
atins de colaborarea politică între partidele și statele 

« noastre, o largă și intensă cooperare economică, o con
lucrare strînsă pe planul tehnico-științific și cultural, 
în interesul ambelor națiuni.

Convorbirile oficiale, documentele semnate cu acest 
prilej au pus puternic în evidență dorința Republicii 
Socialiste România și a Republicii Unite Tanzania de 
a milita pentru edificarea unei noi ordini- economice 
și politice în lume, pentru progresul social al tuturor 
națiunilor, pentru soluționarea tuturor problemelor 
internaționale cu participarea tuturor statelor, indife
rent de mărimea sau potențialul lor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca ministerele 
și alte instituții centrale să folosească pe deplin și efi
cient cadrul pe care îl oferă înțelegerile convenite 
pentru finalizarea într-un termen cît mai scurt a pre
vederilor de dezvoltare și adîncire a colaborării econo
mice, în industrie și agricultură, a cooperării în alte 
domenii de interes comun, între România și Tanzania.

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, miercuri 
după-amlază, pe tovarășul Iakov Si- 
rotkovici, președintele Consiliului 
Executiv al R. S. Croația, care efec
tuează o vizită tn țara noastră.

în cadrul întrevederii s-a eviden
țiat satisfacția față de dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Iugoslavia în do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific, cultural. S-a apreciat că 
bunele relații statornicite între cele 
două țări, realizările obținute de ele 
in toate sectoarele de activitate 
creează noi perspective pentru lărgi
rea și diversificarea conlucrării pe 
diverse planuri în interesul popoa
relor român și iugoslave. în acest 
context, au fost evidențiate posibili
tățile de cooperare Îndeosebi în do
meniile construcției de locomotive 
Diesel electrice, utilaje tehnologice și 
energetice, mașini-unelte grele, apa
ratură electronică de automatizare, 
măsură și control, mijloace de 
transport auto. în același timp, au 
fost subliniate condițiile favorabile 
de cooperare complexă pentru cer
cetarea, proiectarea și fabricarea în 
comun a unor produse.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, tovărășească au par
ticipat tovarășii Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernului și 
Ion St. Ion, secretar general al gu

vernului. Au luat parte, de aseme
nea, tovarășii Liubo Maerici și- Vie- 

i kostav Cemelici, membri al Corisiliu- 
1 lui Executiv al R.S. Croația, și Petar 

Dodik, ambasadorul Iugoslaviei la 
București.

★
Tot în cursul zilei de miercuri, 

primul ministru al guvernului a pri
mit delegația Oficiului Elvețian de 
expansiune comercială, condusă de 
Gerard Bauer, președintele oficiului 
care întreprinde o vizită în țara 
noastră.

în cadrul întrevederii ce a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind posibilitățile de 
dezvoltare și diversificare a relații
lor bilaterale de cooperare econo
mică și tehnico-științifică, a schim
burilor comerciale, precum și căile 
de acționat de ambele părți în scopul 
impulsionării colaborării româno- 
elvețiene, reciproc avantajoase.

La întrevedere, desfășurată într-o 
ambiantă de cordialitate, au partici
pat Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie, Ni
colae Ștefan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Ion 
St. Ion, secretar general al guver
nului, și Teodor Matea, consilier eco
nomic la Ambasada română de la 
Berna.

A fost prezent P.H. Aubare, anfba- 
sadorul Elveției la București.

încheierea convorbirilor economice româno-iugoslave
Miercuri la amiază s-au încheiat 

convorbirile 
Drăgănescu.
Guvernului .__  ...
România, președintele părții române 
în Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică, și Iakov 
Sirotkovici, președintele Consiliului 
Executiv al Republicii Socialiste

dintre tovarășii Emil 
viceprim-ministru al 
Republicii Socialiste

Croația.
Cu acest prilej, de ambele părți 

«-* exprimat satisfacția cu privire la 
dezvoltarea ascendentă a relațiilor e-
conomice si tehnico-științifice dintre 
Republica Socialistă România și 
R.S.F. Iugoslavia și, in cadrul lor, 
cu Republica Socialistă Croația. S-au 
convenit, totodată, măsuri în vederea 
extinderii. în continuare, a acestor

relații, în interesul reciproc. în a- 
cest sens, o atenție deosebită a fost 
acordată examinării unor acțiuni de 
colaborare și cooperare în domeniile 
construcțiilor de mașini, electroteh
nicii. precum și în alte sectoare de 
activitate, stabilindu-se modalitățile 
lor de finalizare.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

în seara aceleiași zile, tovarășul 
Iakov Sirotkovici a părăsit Capitala.

*
în timpul șederii sale în Româ

nia. oaspetele a vizitat unele obiec
tive economice și social-culturale.

(Agerpres)

Cronica zilei
k. î-.ăi'js'i «Mig-rosdC

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii"'Sbcfalfe- '« 
te România, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Ismail Fâhmi, cu oca
zia numirii acestuia în funcția de 
viceprim-ministru și ministru al afa
cerilor externe al Republicii Arabe 
Egipt.

★
Delegația din Republica Populară 

Democrată a Yemenului, condusă de 
Anis Hasan Yahya, ministrul comuni
cațiilor, s-a întâlnit cu Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor. Cu acest prilej s-a făcut 
un schimb de informații asupra preo
cupărilor celor două ministere și au 
fost discutate unele probleme de in
teres comun privind dezvoltarea co
laborării.

♦
Delegația Oficiului Elvețian de ex

pansiune comercială, condusă de Ge
rard Bauer, președintele oficjului, a 
avut, în cursul zilei de miercuri, con
vorbiri cu reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte și Electrotehnicii, 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele și Ministerului Co
merțului Interior. Cu acest prilej au 
fost discutate unele probleme privind 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
și cooperării economice dintre cele 
două țări.

în cursul după-amiezii, președintele 
Oficiului Elvețian de expansiune co
mercială a părăsit Capitala.

*
Cu prilejul zilei de 25 aprilie. Ziua 

Portugaliei, sub auspiciile Institutu
lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, a avut loc miercuri, 
în Capitală, o seară culturală. în ca
drul căreia Rodica Dumitrescu, re
dactor la revista „Lumea", a împăr
tășit impresii de călătorie din Portu
galia, 1

La manifestare au participat loan 
Botar, secretar general al I.R.R.C.S., 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni de 
artă și cultură, un numeros public. 
Au fost de față Luis Quartin, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Portu
galiei la București, precum și mem
bri ai ambasadei.

★
Miercuri după-amiază a sosit la 

București Jose Carlos Gonzales-Cam
po Dal-Re, noul șef al Reprezentan
ței consulare și comerciale a Spaniei 
in Republica Socialistă România.

(Agerpres)

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Comite
tul Central al U.T.C. și Consiliul 
U.A.S.C.R. se spune : însoțindu-vă 
cu inima și gîndul, cu recunoștință 
și dragoste adincă in vizita pe care 
ați intreprins-o, împreună cu stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, în Japo
nia, Filipine, Pakistan, Iordania și 
Tunisia, tînăra generație a patriei a 
trăit, odată cu întregul popor, sen
timente de profundă mîndrie patrio
tică pentru prestigiul și prețuirea de 1 
care vă bucurați în lumea întreagă, 
pentru claritatea și vigoarea cu care 
ați reafirmat înaltele principii ale 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru, necesitatea unirii for
țelor păcii și progresului de pretu
tindeni în lupta pentru o nouă ordi
ne economică și politică internațio
nală, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Răspunzînd prin fapte, prin înaltă 
responsabilitate patriotică și spirit 
revoluționar grijii pe care o purtați 
patriei, viitorului ei comunist, ur- 
mînd chemările înflăcărate adresate* 
de dumneavoastră, tînăra generație 
va întîmpina cel de-al X-Iea Congres 
al U.T.C. și cea de-a X-a Conferință 
a U.A.S.C.R. cu noi succese în acti
vitatea productivă, în formarea sa 
comunistă pentru muncă și viață.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
Uniunea Tineretului Comunist și U- 
niunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, tineretul și 
studenții patriei, călăuzindu-se după 
flacăra vie a Programului partidului, 
din care izvorăsc aspirațiile noastre 
supreme, după înaltul dumneavoastră 
exemplu, își vor dărui cu abnegație 
întreaga capacitate de muncă, ener
gia și priceperea cauzei partidului, 
înfloririi continue a scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă. Româ
nia.

Salutînd cu sentimente de deplină 
satisfacție și legitimă mîndrie pa
triotică rezultatele vizitei, Comitetul 
județean Buzău al P.C.R. scrie ih 
telegrama adresată secretarului ge
neral al partidului : înscrilndu-se ca 
o luminoasă pagină în cronica tot mai 
bogată a prieteniei poporului român 
cu popoarele lumii, recenta vizită 
constituie încă o confirmare remar
cabilă a realismului politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru.

învățînd permanent din nesecata 
energie cu care dumneavoastră acțio
nați pentru apărarea intereselor fun
damentale ale poporului român, a 
idealurilor înaintate ale întregii o- 
menirî contemporane, comuniștii și 
ceilalți locuitori ai județului Buzău 
se angajează să muncească cu sporită 
vigoare, în vederea înfăptuirii obiec
tivelor stabilite de cel de-al XI-lea 
Congres al. Partidului Comunist Ro
mân, cu conștiința fermă că astfel își 
vor aduce o contribuție . sporită la 
propășirea României socialiste; Ta a-""’ 
propierea viitorului comunist ăl 'țârii;

RefleCtîrid viul interes Ăcu care co
muniștii. toți oamenii muncii din a- 
șezările dîmbovitene au urmărit so
lia de pace și prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu a pur
tat-o. în numele poporului român, 
pe îndepărtatele meleaguri ale Asiei 
si Africii. Comitetul județean Dîm
bovița al P.C.R. subliniază. în tele
grama adresată secretarului general 
al partidului, că această vizită se 
înscrie ca un eveniment de refe
rință istorică în cronica relațiilor 
României cu țările vizitate, prile
juind evidențierea unor ample po
sibilități de dezvoltare mai rapidă, 
pe multiple planuri, a cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice din
tre poporul român și popoarele res
pective.

întîmpinîndu-vă acum, la înche
ierea înaltei misiuni, cu nețărmurita 
noastră dragoste, pe care o însoțim 
cu strămoșea&ca urare „Bine ați 
venit sănătos acasă" — se spune în 
telegramă — vă raportăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, că 
săptămîniie în care dumneavoastră si 
tovarășa Elena Ceaușescu ați fost 
strălucitii mesageri ai gîndurilor si 
năzuințelor de pace, de prietenie și 
colaborare ale poporului, nostru au 
constituit pentru oamenii muncii din 
județul Dîmbovița săptămîni de 
muncă avîntată pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, dînd, 
astfel, vizitei, la1 unison cu tara, pu
ternicul suport al faptelor noastre.

împreună cu întreaga noastră na
țiune, comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe meleagurile noastre — se 
spune în telegrama Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R. — au urmărit 
zi de zi, cu deosebit interes și vie 
emoție, vizita pe care ați efectuat-o 
în Japonia, Filipine, Pakistan, Iorda
nia și Tunisia.

încununată de un strălucit succes, 
această vizită ne-a convins încă o da
tă cit de justă este orientarea între
gii politici interne și externe a par
tidului și statului nostru. Ex- 
primîndu-ne deplina' noastră satis
facție, totala adeziune și prețuire fa
ță de prodigioasa activitate pe care 
ați desfășurat-o în timpul acestei 
fructuoase vizite, vă încredințăm, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort pen-

tru a spori contribuția județului 
Dolj, a oamenilor săi harnici și en
tuziaști la înfăptuirea exemplară a 
politicii științifice, clarvăzătoare a 
partidului și statului nostru.

Telegrama Comitetului județean 
Galați al P.C.R. exprimă, de aseme
nea, înalta apreciere față de recenta 
vizită a secretarului general al par
tidului si a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Rezultatele pozitive ale acestei noi 
vizite demonstrează în cel mai înalt 
grad concepția științifică a partidu
lui si statului nostru cu privire la 
noua ordine economică si politică in
ternațională. menită să asigure tu
turor popoarelor lumii dezvoltarea 
de care au nevoie, independenta și 
suveranitatea, pentru a-și afirma 
existenta în concertul națiunilor, se 
spune în telegramă.

Sprijinind întru totul politica in
ternă si externă a partidului si sta- 

‘ tului nostru, exprimîndu-ne încă o 
dată deplina adeziune fată de rezul
tatele acestei istorice solii, vă asigu
răm. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom acționa în 
strînsă unitate cu întregul nostru 
popor pentru a înfăptui în mod 
exemplar obiectivele cuprinse în 
programul Partidului Comunist Ro
mân.

înălțătoare simțăminte patriotice, 
sentimente de profundă stimă și le
gitimă mîndrie față de rezultatele 
strălucitei solii de . pace și prietenie 
purtate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
pe meridianele Asiei și Africii sînt 
exprimate și în telegrama Comitetu
lui județean Hunedoara al P.C.R.

V

Preocupări ale 
cooperației de consum

Pentru a răspunde cerințelor 
și exigențelor cumpărătorilor, 
cooperația de consum se preocu
pă cu tot mai multă stăruință ca 
unitățile sale să fie cît mai 
bine aprovizionate. în primăvara 
aceasta, ele oferă spre vînzare 
un sortiment bogat de articole 
de Îmbrăcăminte și încălțăminte 
de bună calitate, într-o gamă 
largă de modele.

Marile unități ale cooperative
lor de consum de tio „Super- 
coop“ și „Supermagazin" dispun 
de suprafețe întinse de vînzare, 
care permit etalarea mărfurilor 
în scopul alegerii libere a aces
tora. Acum, în plin sezon, ele 
dispun de un sortiment variat 
de confecții pentru bărbați, fe
mei și copii. La rîndul lor, ra
ioanele de galanterie și maro- 
chinerie prezintă o gamă diversă 
de eșarfe, baticuri, ciorapi, len

jerie, umbrele, poșete, sacoșe și I mercial „Transilvania" din ora- 
altele. șui Gherla, al cooperației de

în fotografie : complexul co- I consum.

DECADA CULTURALĂ 
SIGHETEANĂ

Cea de-a treia ediție a „Deca
dei culturale sighetene" se des
fășoară anul acesta în perioada 
21—30 aprilie. Programul deca
dei cuprinde șezători litera
re, recitaluri de Versuri patrio
tice, expoziții de artă, spectacole 
muzical-coregrafice și de tea
tru susținute de artiști amatori, 
simpozioane, cadrane economice, 
dezbateri în „Instanța onoarei" 
pe teme privind cunoașterea le
gilor țării și respectarea princi
piilor eticii și echității socialis
te. Subfilialele societăților știin
țifice. completează acest program 
cu sesiuni de comunicări dedi
cate apropiatei sărbători de ta 
9 mai, oglindirii în istorie și li
teratură a faptelor eroice ale ar
matelor române. (Gh. Susa).

SĂRBĂTORIREA 
VETERANILOR

Recent, în sala clubului între
prinderii .,6 Martie" din Zărneștl 
a avut loc sărbătorirea a 400 de 
lucrători care au muncit neîntre
rupt în această întreprindere

întărirea legăturilor de colaborare și 
prietenie cu toate popoarele lumii.

Pentru tot ceea ce ați făcut si fa
ceți în vederea înălțării patriei noas
tre scumpe pe noi culmi ale progre
sului și civilizației. îngăduiti-ne 
vă mulțumim din inimă si să 
urăm sănătate, fericire si putere 
muncă dumneavoastră si stimatei 
varăse Elena Ceaușescu, asigurîn- 
du-vă de totala noastră adeziune 
fată de laborioasa activitate pe 
care o desfăsurati neobosit pentru 
triumful socialismului și comunismu
lui pe pămîntul românesc.

să 
vă 
de 
to-

în telegrama Comitetului județean 
Neamț al P.C.R., adresată secretaru
lui general al partidului, în numele 
oamenilor muncii de pe aceste me
leaguri se spune : Spre bucuria și 
mîndria întregului popor, noua solie 
de pace purtată de dumneavoastră, 
,mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, s-a soldat, în afara unui 
enorm beneficiu politic și moral, cu 
importante acorduri în cele mai di
verse domenii de activitate. Expri- 
mîndu-ne încă o dată deplina apro
bare și satisfacție pentru rezultatele 
fructuoase ale recentei vizite, ne an
gajăm în fața partidului și statului, 
a dumneavoastră personal, ca, alături 
de întregul popor, să milităm neobo
sit pentru realizarea integrală a aces
tor acorduri, în interesul cauzei păcii 
și înțelegerii între națiuni, să facem 
totul pentru traducerea în Viață a po
liticii interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Telegrama adresată de Comitetul 
județean Olt al P.C.R. exprimă de
plina satisfacție fată de strălucita 
solie de pace, cooperare și înțelegere

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Minerii, siăerurgiștii, energeticie- 
nii, constructorii, toți oamenii mun
cii din județ — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — se 
spune în telegramă, dau o aleasă pre
țuire laborioasei dumneavoastră ac
tivități pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și statele vizitate, 
pentru adîncinea colaborării și coope
rării între toate popoarele, democra
tizarea relațiilor internaționale, in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice mondiale, edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune. în a- 
celași timp, oamenii muncii din ju
dețul Hunedoara, în frunte cu comu
niștii, au considerat și consideră ca 
o supremă datorie de a susține și

a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Am 
fost permanent alături de dumnea
voastră — se spune în telegramă — 
si am simtit bătînd mai puternic în 
inimile noastre istoria acestui neam.' 
știind că ovațiile, strângerile 
miini sincere, atmosfera caldă 
care ați fost întîmpinat pretutindeni 
sînt tot atîtea manifestări de prie
tenie fată de marele bărbat al ro
mânilor, față de poporul care l-a 
zămislit și in care are împlîntate pen
tru totdeauna toate fibrele existenței 
umanitarismului său. Si cu acest pri
lej, prin dumneavoastră, . . 
român a realizat și întărit noi prie
tenii, a făcut cunoscute eforturile

' sale de a ridica cît mai sus patria

de 
cu

poporul

tronarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

Vă încredințăm că organizația ju
dețeană de partid Teleorman, toți 
cei. ce trăiesc și muncesc pe aceste 
meleaguri vor face totul spre a da 
viață politicii interne și externe a 
partidului și statului, sarcinilor de 
mare răspundere ce ne revin din 
Programul luminos elaborat de Con
gresul al XI-lea al Partidului Comu
nist Român de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul străbun al patriei, de îna
intare a României spre comunism.

Dînd glas simțămintelor de dra
goste nețărmurită, de stimă și 
profund respect pe care locuitorii de 
pe meleagurile Deltei Dunării le nu
tresc față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de activitatea rodnică 
desfășurată cu prilejul noii solii de 
pace și prietenie pe pămîntul Asiei 
și Africii, Comitetul județean Tulcea 
a| P.C.R. scrie în telegrama sa-:

Activitatea pe care dumneavoastră, 
purtător al mesajului de prietenie și 
pace între popoare, ați desfășurat-o 
în timpul recentei vizite și înțelege
rile încheiate se înscriu pe coordona
tele politicii externe a partidului și 
statului stabilite de cel de-al XI-lea -. 
Congres, politică pusă în slujba demo
cratizării relațiilor internaționale, in
tensificării conlucrării dintre state, 
instaurării unei noi ordini economice 
și politice mondiale, asigurării păcii, 
progresului și prosperității întregii 
omeniri, edificării unei lumi mai 
bune, mai drepte.

Strâns uniți în jurul Partidului Co
munist Român, al Comitetului său 
Central, în frunte cu dumneavoastră, 
mult stimate tova răș e Nicolae 
Ceaușescu, ne exprimăm hotărîrea 
nestrămutată de a înfăptui neabătut 
politica internă și internațională a ' 
partidului și statului.

Profunde sentimente de prețuire, 
devotament și admirație față de 
neobosita activitate desfășurată de 
secretarul general al partidului, pen
tru extinderea și dezvoltarea legă
turilor de colaborare și prietenie din
tre România și celelalte state ale lu
mii sînt exprimate, de asemenea, 
în telegrama Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R. și consiliului popu
lar județean. Vizita pe care ați efec
tuat-o, mult stimate tovarășe secretar 
general. în cele cinci state din Asia 
și Africa, constituie o înaltă expre
sie a consecvenței cu care sînt tra
duse în viață hotărîrile Congresului 
al XI-lea al P.C.R. privind promo
varea Înțelegerii și cooperării între 
state, indiferent de orinduirea lor so
cială, o nouă contribuție majoră la 
democratizarea relațiilor internațio
nale, Ia crearea unei noi ordini po
litice și economice mondiale, se spu
ne în telegramă.

întări'prin fapte înțeleaptă politică sa liberă și ipifepepdentă. . dragoste
intern* și externă a partidului și sta- Animati. de minunatul exemplu P<s ** ^partid.,fata de dumneayoas- 
tului nostru, de a-și însoți sentimen- care ni-1 oferiți, permanent, vă asi- tra'. .?». militant
tel«;»pe , ;;oare te; încearcă ou^ocaziai gurăm, mult iubite tovarășe secretar
fiecărei acțiuni întreprinse de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe se
cretar general, cu rezultate de pres
tigiu pe platformele metalului și e- 
nergiei, in exploatările miniere, pe 
șantiere și pe ogoare, pentru a trans
pune in viată cu responsabilitate o- 
biectivele stabilite de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru — se spune în tele
grama Comitetului județean Ialomița 
ai P.C.R. — au urmărit cu nemăr
ginită satisfacție și mîndrie noua și 
strălucita solie românească de pace,, 
prietenie și colaborare, trăind intens 
alături de dumneavoastră și de to
varășa Elena Ceaușescu fiecare mo
ment al rodnicei vizite întreprinse în 
Japonia, Filipine, Pakistan, Iordania 
și Tunisia.

Adresîndu-vă din adincul ființei 
noastre cele mai calde mulțumiri 
pentru munca neobosită și rez-ulta- 
tele fructuoase cu care ati încheiat 
această istorică vizită, pentru contri
buția inestimabilă la afirmarea inter
națională a patriei noastre, la întă
rirea prieteniei și colaborării Româ
niei cu popoarele țărilor vizitate, ta 
cauza înțelegerii și păcii în lume, vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că noi, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Ialbmița, 
alături de Întregul nostru popor, nu 
ne vom precupeți eforturile, punin- 
du-ne întreaga capacitate de muncă, 
priceperea și hărnicia în slujba în
făptuirii înaltelor idealuri de progres 
social și prosperitate a țării, pentru 
traducerea neabătută în viață a po
liticii interne și externe a partidului 
și statului nostru.

-Alături de întregul nostru popor, \ 
se arată în telegrama Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R., oamenii 
muncii de pe meleagurile noastre au 
urmărit cu inimile pline de mîndrie 
patriotică, cu interes și entuziasm 
noua solie de pace pe care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ați purtat-o 
cu înaltă cinste si demnitate în Ja
ponia. Filipine. Pakistan. Iordania și 
Tunisia, aceasta constituind o nouă 
si strălucită ilustrare a bogatei ac
tivități pe care o depuneți pentru

timp de 25 de ani. Cu acest pri
lej, sărbătoriților li s-au înmî- 
nat diplome speciale care atestă 
continuitatea în această între
prindere. La sărbătorire au luat 
parte, pe lingă numeroși tineri, 
muncitori din întreprindere, și 
reprezentanți ai organelor jude
țene de partid și de stat. (Nico
lae Mocanu).

meleagurilor
nici 
de- 

con- 
in- 

sta-

general, că locuitorii 
Oltului de jos nu vor precupeți 
un efort, vor face tot ceea ce 
pinde de ei pentru a-și spori 
tributia la înfăptuirea politicii 
terne si externe a partidului si 
tului nostru, de ridicare a patriei 
ne trepte tot mai înalte de progres 
si civilizație.

în telegrama
Sălaj al P.C.R. 
muncii, români 
deț. care au urmărit cu nespusă bu
curie si admirație, cu profundă mîn
drie patriotică strălucita solie de 
pace și prietenie în cele cinci țări 
din Asia si Africa, dau o înaltă apre
ciere remarcabilelor rezultate obți
nute. Noi, sălăjenii, vedem in această 
vizită o nouă și inestimabilă contri
buție a Partidului Comunist Român, 
a dumneavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, la rezol
varea marilor 
contemporane, la întărirea legături
lor României 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială. Vă făgăduim, și cu acest pri
lej, că vom face totul pentru a ne 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
ce ne revin pe anul 1975, pregătind, 
totodată, condițiile pentru a aborda 
viitorul cincinal cu optimism, cu în
credere nestrămutată că tot ce facem 
este în interesul nostru, al României 
socialiste.

Comitetului județean 
se arată că oamenii 
și maghiari, din ju

probleme ale lumii
socialiste cu toate

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru aprobă din toată ini
ma rodnica activitate; pe care ați 
desfășurat-o cu ocazia vizitei între
prinse în Japonia. Filipine, Pakistan, 
Iordania și Tunisia — 
legrama Comitetului 
leorman al P.C.R, 
popular județean.

Primirile cordiale, amplele și rod
nicele contacte și convorbiri cu șefii 
de state și guverne, cu oameni po
litici și de afaceri, documentele de 
mare importanță semnate, numeroa
sele acorduri încheiate, ca și aprecie
rile elogioase ta adresa națiunii ro
mâne sînt o mărturie vie a justeței 
politicii partidului și statului nostru, 
a acțiunilor pe care dumneavoastră 
le inițiați pentru instaurarea în lume 
a unui climat de pace, înțelegere și 
colaborare intre popoare, pentru în-

se arătă în te- 
județean Te

și consiliului

cel mai bun conținut, prezenta
te într-o formă atrăgătoare, vor 
fi premiate. (Emilian Rouă).

„UN IMN DE SLAVĂ 
MUNCII"

La Bîrlad continuă seria spec
tacolelor cultural-artistice sub

CONCURSUL 
GAZETELOR DE PERETE

Sala „Artis" din Slatina găz
duiește o interesantă expoziție- 
concurs a machetelor gazetelor 
de perete și satirice din unită
țile economice, de cultură și în- 
vățămînt din localitate. Pe baza 
concursului pentru cea mai bună 
gazetă de perete, organizat de 
ziarul „Oltul", in colaborare 
cu comitetul județean pen
tru cultură și educație socialis
tă, au fost expuse machetele 
celor mai reprezentative ga
zete însoțite de ; dosarul ma
terialelor afișate.' Gazetele cu

genericul „Un imn de slavă 
muncii", consacrate fruntașilor 
și evidențiaților în întrecerea so
cialistă din unitățile industriale 
ale municipiului. Programele 
prezentate de casa de cul
tură din localitate reunesc 
formații artistice premiate cu 
prilejul diferitelor concursuri re
publicane, precum și cele ale sin
dicatelor din întreprinderile res
pective și ale elevilor din școlile 
patronate de aceste unități. După 
spectacolul dedicat colectivului 
de muncă de Ia întreprinderea 
de rulmenți, zilele trecute un 
asemenea program, a fost susți
nut în fața muncitoarelor de la

neobosit pentru binele și fericirea 
poporului nostru, pentru cauza socia
lismului, păcii și progresului în În
treaga lume, ne exprimăm, iubite to
varășe secretar general, sentimentele 
de adeziune și aprobare deplină, de 
unanimă satisfacție și mîndrie pa
triotică față de politica internă și 
externă 
statul nostru, față de 
deosebit de rodnice ale 
vizite.

promovată de partidul și 
rezultatele 

Tecentei

<

Telegrame prin care se 
profunda satisfacție, înalta 
și unanima aprobare față de rezulta
tele soliei de pace purtate cu strălu
cire de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în Japo
nia, Filipine, Pakistan, Iordania și 
Tunisia au mai adresat : Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe ; Ministerul Industriei Metalur
gice ; Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare si Apelor ; Ministe
rul Justiției ; Consiliul de conduce
re al Academiei „Ștefan Gheorghiu" ; 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor ; Procuratura Generală ; 
Consiliul Național al Inginerilor 
si Tehnicienilor ; Comitetul națio
nal pentru apărarea păcii ; Con
siliul Național al Societății de Cruce 
Rosie ; Uniunea artiștilor plastici ; 
Uniunea arhitecților ; Uniunea zia
riștilor ; colectivele de Ia Combinatul 
minier Suceava. întreprinderea de 
construcții de mașini din Reșița, 
Combinatul de oteluri speciale Tîr- 
goviste, întreprinderea de autoca
mioane din Brașov, întreprinderea 
de autoturisme din Pitești, între
prinderea de vagoane Arad. între
prinderea „Electromureș" din Tg. 
Mureș, combinatele de prelucrare a 
lemnului din Arad si Suceava g.a.

De asemenea, au adresat telegrame 
Comandamentele apărării antiaeriene 
a teritoriului, infanteriei și tancurilor, 
artileriei, trupelor de geniu, servi
ciilor armatei, marinei militare, avia
ției civile — TAROM, apărării locale 
antiaeriene, trupelor de transmisiuni 
și unităților subordonate, trupelor de 
grăniceri ; Academia militară ; Insti
tutul de marină „Mircea cel Bătrin" ; 
Școala militară de ofițeri activi 
„Nicolae Bălcescu^ ; Școala militară 
de maiștri de aviație „Traian Vuia" 
etc.

expnmâ 
apreciere

întreprinderea de confecții, care 
și-au îndeplipit cu mult înainte 
de termen sartinile prevăzute 
pentru actualul cincinal. (Cră
ciun Lăluci).

PE MELEAGURI 
CÂLĂRĂȘENE

Zilele culturii din municipiul 
Călărași au debutat luni sub 
genericul „Cultură și progres pe 
meleaguri călărășene", cu retro
spectiva expoziției pictorului 
George Teodorescu și cu un re
cital de muzică și poezie, orga
nizat de casa de cultură orășe
nească. Spicuim cîteva din ma
nifestările cultural-educative din 
cadrul săptămînii: „Tribuna con
structorilor", procesul literar 
„Cazul Sanda Dobrescu", un dia
log între generații, concursuri, 
simpozionul „Cucerirea indepen
denței naționale și victoria asu
pra fascismului — momente cru
ciale în istoria poporului român", 
seara culturală „Istorie și lite
ratură ialomițeapă", seșiunea de 
referate și comunicări „Ialomițe- 
nii în anul eroic 1877", concer
te corale, spectacole teatrale etc. 
(Lucian Ciubotaru).



PAGINA 4 SClNTEIA — joi 24 aprilie 1975

VIETNAMUL DE SUD

Capitala provinciei Binh Tuy 
eliberată de forțele patriotice

VIETNAMUL DE SUD 23 (Ager- 
pres). — Consolidîndu-și pozițiile în 
zona orașului Ham Tan, capitala pro
vinciei Binh Tuy, forțele de elibe
rare sud-vietnameze, acționînd în 
cooperare cu populația locală răscu
lată, au preluat controlul asupra a- 
cestei importante localități situate la 
120 de kilometri est de Saigon. Mult 
mal aproape de acest oraș, un puter
nic bombardament de artilerie efec
tuat de forțele de eliberare asupra 
bazei aeriene inamice de la Bien 
Hoa a provocat in perimetrul bazei 
explozia unui depozit de muniții, 
soldată cu importante daune. Avînd 
în vedere imposibilitatea de a repara 
pistele de decolare de aici, distruse 
în proporție însemnată de bombarda
mentele din ultimele zile, comanda
mentul saigonez a renunțat, practic, 
la această bază, și a dispus transfe
rarea avioanelor la aeroportul din 
Saigon — ultima bază aeriană de 
care mai dispune. Trupele saigoneze 
continuă, de asemenea, să primească 
lovituri puternice la sud de Saigon,

în delta Mekongului, unde forțele 
populare au preluat controlul asupra 
unor alte localități din zona șoselei 
de importanță strategică nr. 4.

Un reprezentant al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud a declarat 
ieri, la Paris, că așa-numitul „gu
vern" saigonez din prezent nu poate 
constitui un interlocutor valabil care 
să negocieze cu G.R.P. reglementa
rea politică a situației actuale din 
Vietnamul de sud. El a evidențiat 
imperativul instaurării la Saigon a 
unei administrații care să dorească In 
mod sincer pacea, independența și 
reconcilierea națională ca o premisă 
pentru noi convorbiri între cele două 
părți sud-vietnameze.

★
La Saigon s-a anunțat că ambasa

dele de aici ale Australiei, Marii 
Britanii, R. F. Germania și Tailan- 
dei vor fi închise, urmînd ca perso
nalul lor și cetățenii respectivelor 
țări să părăsească Saigonul.

ORIENTUL APROPIAT 

încheierea reuniunii tripartite la nivel inalt 
de la Riad

RIAD 23 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului Anwar El Sadat, pre
ședintele Siriei, Hafez El Assad, șl 
regele Khalid al Arabiei Saudite au 
trecut în revistă în cadrul unei reu
niuni la Riad ultimele evoluții ale 
situației din lumea arabă și. îndeo
sebi, problemele privind criza din 
Orientul Mijlociu. Pe această linie, 
președinții Sadat și Assad au reafir
mat convingerea lor că viitoarea 
etapă Impune o cooperare mai strîn- 
să intre Egipt și Siria și. în acest 
scop, au hotărît crearea unui Comi
tet de coordonare egipteano-sirian 
permanent condus de vicepreședinte
le Egiptului și de primul ministru al 
Siriei.

Exprimîndu-și dorința lor sinceră 
de a se ajunge — prin toate mij
loacele — la o pace justă și perma
nentă în Orientul Mijlociu, președin
ții Egiptului și Siriei și regele Ara
biei Saudite au reafirmat că țările 
lor nu vor permite să se revină la

situația de „nici pace, nici război" 
dinainte de războiul din octombrie 
1973. Părțile declară, pe de altă par
te. că perioada care se deschide ar 
putea fi preludiul unei păci drepte, 
dacă Israelul se conformează decizii
lor Națiunilor Unite care stipulează 
că nu este permisă acapararea de 
teritorii prin forță, și cer retragerea 
Israelului de pe teritoriile arabe ocu
pate și restabilirea drepturilor legi
time ale poporului palestinean.

In cadrul reuniunii de la Riad s-a 
stabilit o strategie comună pentru e- 
tapa următoare, scrie cotidianul din 
Cairo „Al Ahram". Ziarul precizea
ză că s-a menționat necesitatea par
ticipării la conferința de la Ge
neva a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. „Al Ahram" sub
liniază că în curînd vor avea loc noi 
contacte între Cairo. Damasc și 
O.E.P. în legătură cu această pro
blemă.

LONDRA

Convorbiri româno-britanice
LONDRA 23 (Agerpres). — Miercuri 

după-amiază, primul ministru al Ma
rii Britanii, Harold Wilson, a primit 
pe tovarășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., șl 
Vasile Pungan, consilier al președin
telui republicii, care întreprind o vi
zită în Marea Britanie. La primire a 
fost prezent ambasadorul României 
la Londra, Pretor Popa.

Cu acest prilej, tovarășul Ștefan 
Andrei a transmis premierului brita
nic din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut, împreună cu 
urări de succes în activitatea sa. 
Mulțumind, șeful guvernului brita
nic a transmis, la rindul său, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cele 
mai călduroase salutări și urări de 
sănătate și succes. Premierul Harold 
Wilson și-a amintit cu plăcere de

vizita efectuată în țara noastră, de 
tntîlnirea și convorbirile purtate cu 
președintele Ceaușescu.

în cursul întrevederii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
s-a evidențiat cu satisfacție evoluția 
pozitivă pe multiple planuri a rela
țiilor româno-britanice, dorința de a 
se acționa în direcția extinderii ra
porturilor politice, economice, teh- 
nico-științifice și în alte domenii 
dintre România și Marea Britanie. în 
timpul convorbirii s-a realizat un 
schimb de păreri privind unele pro
bleme internaționale de interes co
mun și s-a exprimat dorința de a se 
intensifica conlucrarea dintre cele 
două țări pe tărîmul vieții interna
ționale, în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii, securității și 
destinderii.

Conferința general-europeană
Aspectele militare ale securității — parte integranta a procesului 

de edificare a unor relații noi în Europa

CAMBODGIA

Comunicat al M.A. E. al Guvernului 
Regal de Uniune Națională

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Dl PRETUTINDENI
• LA 15 KILOMETRI 

IN ADINCUL TERREI. 
Lingă localitatea Saatla din 
Azerbaidjan a fost înălțată pi
ramida unei puternice turle de 
foraj care va efectua prospec
țiuni la o adincime de 15 000 
metri. Expediția geologică so
vietică de la Saatla urmează să 
elaboreze, pe baza săpăturilor 
la această adincime neatinsă 
încă nicăieri în lume, tehnolo
gia de foraj și metode geofizice 
adaptate acestui gen de lucrări. 
Membrii săi, oameni de știință 
și ingineri, vor studia scoarța 
terestră în secțiune, probleme 
de prospectare, vor Încerca să 
cunoască structura geologică a 
adîncurilor. în momentul de 
față specialiștii elaborează sis
teme de foraj electronic, se pre
ocupă de automatizarea opera
țiunilor de coborîre și ridicare 
a turlelor de foraj. Săpăturile 
vor debuta la sfîrșitul anului în 
curs.

CAMBODGIA 23 (Agerpres). — Un 
comunicat al Ministerului de Externe 
al Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.) 
declară că „numai membrii Frontu
lui Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.), numiți șt acreditați in ță
rile prietene de către prințul Noro
dom Sianuk, șeful statului șl pre
ședintele F.U.N.C., și de către 
G.R.U.N.C., avînd ca prim-ministru 
pe Penn Nouth șl ea vicepremier pe

Khieu Samphan, sînt reprezentanții 
politici și diplomatici ai F.U.N.C. și 
G.R.U.N.C. în străinătate".

♦
In urma recentelor inițiative diplo

matice privind relațiile cu Guvernul 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei (G.R.U.N.C.), numărul guver
nelor și mișcărilor de eliberare na
țională care au recunoscut acest gu
vern și au stabilit relații diplomatice 
cu el a ajuns la 88, relatează Agenția 
Khmeră de Informații (A.K.I.).

PORTUGALIA

Raportul Comisiei de ancheta 
asupra tentativei de lovitură reacționară de stat

de la 11
LISABONA 23 (Agerpres). — La 

Lisabona a fost dat publicității rapor
tul Comisiei de anchetă asupra ten
tativei de lovitură reacționară de 
stat de la 11 martie. Raportul arată 
că „evenimentele contrarevoluționare 
de la 11 martie au reprezentat punc
tul culminant al campaniei lansate 
împotriva tinerei democrații portu
gheze de forțele marelui capital na
tional și Internațional, de către ma
rea burghezie și aliații săi".

martie
Documentul menționează că aceas

tă tentativă urmărea reinstalarea ge
neralului Spinola la conducerea statu
lui, prin dizolvarea Mișcării Forțelor 
Armate și instaurarea stării de ase
diu.

Campania lansată împotriva tinere! 
democrații portugheze se baza pe o 
intensă propagandă anticomunistă, 
obstrucțîonarea continuă a legilor 
promovate de guvern, provocarea 
agitației sociale și folosirea presei 
tn scopuri alarmiste. ,

ÎN COMITETUL SOCIAL AL ECOSOC
-’>■ <.!-■'

Măsuri vizînd intensificarea luptei împotriva 
apartheidului și rasismului

NAȚIUNILE UNITE 23 — Cores
pondentul nostru transmite : în Co
mitetul social al ECOSOC s-au în
cheiat dezbaterile asupra punctului 
intitulat „Deceniul luptei contra ra
sismului și discriminării rasiale" — 
lansat de Adunarea Generală a Na
țiunilor Unite la 10 decembrie 1973.

Principalul punct de referință al 
majorității covîrșitoare a discursuri
lor rostite la actuala sesiune a fost 
imperativul concertării eforturilor, 
ne olan national si international, 
centru realizarea obiectivelor dece
niului, îndeosebi în Africa australă, 
unde discriminarea rasială și apart
heidul au fost ridicate la rangul de 
politică de stat.

Din Inițiativa reprezentanților sta
telor africane, comitetul social a a-

doptat un proiect de rezoluție vi
zînd o serie de măsuri concrete me
nite să accelereze transpunerea in 
viată a obiectivelor deceniului, în
tre care convocarea unei conferințe 
mondiale pentru combaterea discri
minării rasiale. în cursul anului 1978 
în Ghana, sporirea ajutorului moral, 
politic și material acordat de state
le membre ale O.N.U. mișcărilor de 
eliberare națională și victimelor a- 
partheidului și discriminării rasiale, 
încetarea oricărui sprijin politic și 
militar către regimurile de la Pre
toria si Salisbury și atragerea în
tregii opinii publice. îndeosebi a ti
nerei generații, la acțiunile de în
făptuire a obiectivelor majora ala 
programului deceniului.

DAMASC

Dezvoltarea colaborării prietenești 
româno-siriene salutată cu vie satisfacție

GENEVA 23 (Agerpres). — în ul
tima perioadă, atenția participanților 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare a fost concentrată in mod 
deosebit asupra aspectelor militare 
ale securității, ca parte integrantă a 
procesului de edificare a unor re
lații noi în Europa,

Obiectul concret al discuțiilor l-au 
constituit natura angajamentului și 
condițiile în care urmează să se no
tifice manevrele militare de anver
gură. Luind cuvîntul. reprezentantul 
României a evidențiat importanța 
caracterului angajant ne care trebuie 
să-l aibă această măsură, prin în
scrierea în documentul respectiv a 
obligației exprese a statelor partici

pante de a notifica toate manevre
le care vor avea loc. în limitele pa
rametrilor ce urmează să fie stabi
liți.

De asemenea, pentru ca această 
măsură să fie efectivă, este nece
sar să se precizeze exact nivelul mi
nim al manevrelor supuse notifică
rii.

Din dezbaterile ample care s-au 
desfășurat ne această temă s-a des
prins acordul general asupra natu
rii politice a angajamentului. S-a 
subliniat. în mod deosebit, că acest 
angajament trebuie să fie clar si fără 
echivoc, pentru a se exclude noti
ficarea selectivă, discriminatorie sau 
ocazională.

Nu de mult, Uniunea Generală a 
Țăranilor din Siria a aniversat un 
deceniu de la înființare. Organiza
ție de masă a țărănimii, cu peste 
200 000 de membri, uniunea desfă
șoară o vie activitate în toate cele 
16 provincii ale Siriei pentru ridi
carea economică și socială a sate
lor. pentru educarea politică și cul
turalizarea maselor țărănești, pen
tru așezarea pe baze noi a vieții 
locuitorilor lor. „Scopul nostru 
esențial — ne declara Mustafa Al- 
Aied, președintele Biroului Execu
tiv al uniunii — este să scoatem ță
rănimea din sărăcie, să facem ca 
toți locuitorii regiunilor rurale să 
ducă un trai decent, prin transfor
marea cooperatistă a agriculturii 
și. implicit, a satului sirian". în 
acest context, interlocutorul, care 
ne-a vizitat țara cu cîteva luni in 
urmă, a ținut să releve că a fost 
profund impresionat de realizările 
agriculturii noastre socialiste, sub
liniind că apreciază ca deosebit de 
folositor schimbul de experiență 
avut în România.

Despre preocupările actuale pri
vind dezvoltarea agriculturii ne-a 
vorbit pe larg și ing. Michel Abdal
lah, viceministru al agriculturii și 
reformei agrare. Ca urmare a mun
cii însuflețite, a folosirii avan
tajelor pe care le oferă organizarea 
pe baze noi, cooperatiste, ca și a 
șprljinului financiar și tehnic acor
dat de stat, agricultura siriană a 
înregistrat în ultimii .ani.: ..succese 
Unportante, atît în ce privește ex-

tinderea suprafețelor cultivate, cît 
și creșterea producției la hectar. în 
ultimii trei ani. un număr sporit de 
tractoare s-au îndreptat spre satele 
siriene ; au fost întreprinse lucrări 
de ameliorare a solului pe zeci de 
mii de hectare ; s-au forat nume
roase puțuri de apă. O atenție deo
sebită se acordă dezvoltării zooteh
niei, creșterii rapide a șeptelului.

în cadrul planurilor de dezvolta
re a agriculturii siriene, un loc im
portant îl ocupă acțiunile de co
operare cu România. Este de ajuns 
să amintim, in acest sens, proiectul 
vast de irigare din zona Văii Eu
fratului, care va îngloba o supra
față totală de 127 000 hectare, ca și 
proiectele privind societatea agri
colă mixtă siriano-română ce 
va lua ființă In zona respectivă, 
construirea de către partea română 
a 13 ferme animaliere în diverse 
regiuni ale Siriei, a unui mare 
complex avicol etc.

Cooperarea româno-siriană în 
dezvoltarea agriculturii, menită să 
contribuie, așa cum subliniază cu 
satisfacție personalitățile siriene, 
la ridicarea economică și socială a 
satelor țării prietene, ilustrează, tn 
mod pregnant, caracterul fertil al 
relațiilor multilaterale dintre Româ
nia și Republica Arabă Siriană, re
lații puternic impulsionate de în- 
tîlnirile și convorbirile rodnice din
tre președinții Nicolae Ceaușescu 
Și Hafez El Assad.

” ‘ Crăciun IONESCU

Conferința Națională a P. C. Peruan 
și-a încheiat lucrările

LIMA 23 (Agerpres). — La Lima 
s-au încheiat lucrările Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Pe
ruan.

Prezentînd Raportul politic, Jorge 
Del Prado, secretar general al C.C. al 
P.C.P., a menționat că situația inter
nă se caracterizează prin creșterea 
rolului maselor în viața politică, adîn- 
cirea continuă a procesului revoluțio
nar, întărirea autorității internațio
nale a statului peruan. Raportul a 
adresat comuniștilor chemarea să 
apere cu abnegație cuceririle revolu
ționare, să întărească unitatea cu 
toate forțele antiimperialiste, care se 
pronunță în sprijinul procesului revo

luționar, indiferent de convingerile 
lor politice, să lupte cu hotărire îm
potriva acțiunilor subversive ale reac- 
țiunii intefne și externe.

Participanții au dezbătut apoi ra
portul consacrat problemelor întăririi 
organizatorice a rîndurilor P.C.P. Ac
tivitatea organizatorică și de îndru
mare a partidului, se spune în docu
ment. trebuie să fie îndreptată spre 
întărirea unității tuturor forțelor re
voluționare ale țării care sprijină 
prefacerile social-economice radicale, 
precum și a muncii politice și ideo
logice în rindul maselor largi, in pri
mul rînd al clasei muncitoare și ță
rănimii.

Reuniunea Biroului Federației Sindicale Mondiale
BAGDAD 23 (Agerpres). — La 23 

aprilie, la Bagdad a început sesiunea 
Biroului Federației Sindicale Mon
diale, care se desfășoară în capital» 
irakiană din inițiativa Federației sin
dicatelor muncitorilor din Irak.

La sesiune participă tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor dlh Româniâ.

Cu acest prilej sînt examinate trei 
rapoarte principale : „Evoluția situa

ției internaționale și a mișcării sin
dicale în perioada care a trecut de 
la ultima sesiune a Consiliului Ge
neral și sesiunea extraordinară a Bi
roului F.S.M., îndeplinirea sarcinilor 
trasate la cele două sesiuni", „Soli
daritatea F.S.M. cu lupta popoarelor 
arabe", „Cea de-a 30-a aniversare a 
yicțoriei asupra fascismului. însemnă
tatea ei pentru clasa muncitoare și 
mișcarea sindicală, aspectele actuale 
ale luptei împotriva fascismului".

agențiile de presă transmit: Congresul național al 
Partidului Muncitoresc din
Norvegia (de guvernămînt) șî-a

Ministrul industriei me
talurgice al României, N- A- 
gachi, aflat în vizită de lucru în 
U.R.S.S., a fost primit de I. V. Arhi
pov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. La întîlnire a 
participat Gheorghe Badrus. ambasa
dorul României în U.R.S.S. De ase
menea, ministrul român a avut con
vorbiri cu A. K. Antonov, ministrul 
industriei electrotehnice, I. P. Kaza-

neț, ministrul siderurgiei, S. A. Ska- 
cikov, președintele Comitetului de 
stat pentru relații economice externe.

Convorbiri iugoslavo-po- 
lOnCZO ^er* a sos't !a Belgrad o 
delegație guvernamentală poloneză, 
condusă de Piotr Jaroszewicz. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, care, la invitația pre
mierului iugoslav, Gemal Biedicl,

La numai două zile de la întoar
cerea din vastul itinerar de-a lun
gul a cinci țări de pe două conti
nente. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit, pe pămîntul României, vi
zita unui reprezentant marcant al 
Africii noi. președintele Uniunii Na
ționale Africane din Tanganica, 
președintele Tanzaniei. Julius Nye- 
rere. Ce ar putea ilustra mai 
bine decit această succesiune di
namismul si consecventa politicii 
externe a României socialiste ? Di
namism — căci această înlănțuire da 
acțiuni pe plan internațional arată, 
în modul cel mai concludent, că 
partidul si statul nostru, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, nu cu
nosc răgaz in efortul de a contribui 
la promovarea telurilor păcii, ințe- 
legerii si colaborării internaționale. 
Consecvență — căci aceste acțiuni se 
Înscriu pe linia întăririi prieteniei si 
conlucrării, cu toate popoarele. în 
lupta pentru libertate și independen
tă, împotriva vechii politici, de do
minație si asuprire, pentru lichida
rea subdezvoltării. în cadrul unei 
ordini economice si politice noi. de- 
mocratice.

Reîntîlnirea celor doi conducători, 
continuarea dialogului fructuos inau
gurat cu prilejul istoricului itinerar 
p« meleagurile Africii. în 1972, a 
marcat, fără îndoială, o nouă si im
portantă contribuție la ridicarea re
lațiilor reciproce înlr-un stadiu su
perior de dezvoltare.

Primirea sărbătorească, pătrunsă 
de înaltă considerație, pe care po
porul tanzanian a făcut-o tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cu trei ani în urmă 
a avut acum corespondent in cordia
litatea și ospitalitatea cu care pre
ședintele Tanzaniei și doamna Maria 
Nyerere au fost lntîmpinați de po
porul nostru — nrianifestările de a- 
tunci și de acum avînd ca numitor 
comun sentimentele de prietenie pe 
care și le nutresc unul față de celă
lalt cele două popoare, dorința lor 
vie ca această prietenie să se adîn- 
cească necontenit, printr-o tot mai 
bună cunoaștere reciprocă.

Tocmai acestui tel i-au servit con
tactele nemijlocite pe care inalții 
oaspeți tanzanieni le-au avut cu rea
litățile românești, cu unele din rea
lizările obținute de poporul nostru 
în dezvoltarea economică și cultu
rală, în edificarea socialismului — 
realizări pe care președintele Tan-

zaniei le-a apreciat ca sursă de în
vățăminte pentru propriul mers îna
inte al tării. La rindul lor. oame
nii muncii din tara noastră ur
măresc cu profundă simpatie pro
gresele obținute de poporul prieten 
tanzanian în cei 11 ani de la consti
tuirea Republicii Unite Tanzania — 
eveniment care se aniversează peste 
două zile — pe calea consolidării u- 
nității naționale, modernizării econo-

lare semnate de România cu peste 
30 de țări, o valoare remarcabilă nu 
numai în relațiile bilaterale, dar, în 
genere, pe plan international.

Totodată, pornîndu-se de la apre
cierea că relațiile politice au evoluat 
deosebit de favorabil în răstimpul 
scurs de la trecuta întîlnire la nivel 
înalt, cei doi președinți au convenit 
ca, în interesul dezvoltării priete
niei și solidarității, să promoveze 
largi contacte la toate nivelurile —

ROMÂNIA-TANZANIA
Cooperare reciproc avantajoasă, 
solidaritate in lupta pentru cauza 
libertății și progresului popoarelor

mtei, creării unei societăți no!, pros
pere.

Sub asemenea auspicii favorabile, 
convorbirile dintre cei doi președinți, 
desfășurate în ambianța respectului 
și înțelegerii reciproce, au dobîndit 
un profund caracter de lucru, fiind 
axate pe identificarea de noi per
spective și modalități concrete de 
dezvoltare a colaborării multilatera
le și și-au găsit materializarea în 
documente substanțiale.

în acest context, se impune a fi re
levată semnarea de către cei doi pre
ședinți a Declarației solemne eomune, 
care proclamă voința si hotârîrea ce
lor două țâri si popoare de a apro
funda relațiile de prietenie și coope
rare în toate domeniile de activitate. 
Faptul că în declarație sînt consa
crate principiile fundamentale ale re
lațiilor internaționale — egalitatea, 
respectul independentei și suverani
tății naționale, avantajul reciproc, 
nerecurgerea la forță. — conferă a- 
cestui document, ea si celor slmi-

o importanță deosebită avînd în acest 
sens hotârîrea privind strîngerea le
găturilor dintre P.C.R. și organiza
țiile politice din Tanzania — Uniu
nea Națională Africană din Tanga
nica și partidul Afroshirazi.

în ceea ce privește relațiile econo
mice, apreciindu-se că numai unele 
din obiectivele stabilite au fost tra
duse în viață, altele rămînînd deo
camdată în studiu, în cadrul convor
birilor Ia nivel înalt s-au luat mă
suri hotărite de impulsionare și in
tensificare a acțiunilor de cooperare. 
La aceasta va contribui, desigur, 
Acordul general de colaborare în
cheiat cu prilejul vizitei. Există, ast
fel. toate premisele ca vizita să mar
cheze o schimbare radicală în do
meniul colaborării economice româ- 
no-tanzaniene și. desigur, si în do
meniul științei, culturii. învătămîn- 
tului.

Turul de orizont In problemele 
vieții internaționale evidențiind evo
luțiile pozitive, spre destindere In

Europa, prăbușirea imperiului colo
nial portughez în Africa, lichidarea 
intervenției străine în , Cambodgia, 
victoriile strălucite ale poporului 
vietnamez și alte succese de am
ploare ale luptei popoarelor, a per
mis să se aprecieze cu deosebită sa
tisfacție că, în cei trei ani cîți s-au 
scurs de la trecuta întîlnire. pe toa
te continentele s-au petrecut mutații 
și prefaceri revoluționare, progre
siste, cît altădată în decenii si secole.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „toate aceste rea
lități demonstrează că dacă popoare
le sînt hotărîte să-și apere indepen
dența și suveranitatea, nu există 
forțe în lume să le oprească de pe 
acest drum! Conștiința popoarelor a 
ajuns Ia un asemenea nivel incit ele 
pot să hotărască asupra dezvoltării 
o/nenirii". Sublinierea cu vigoare a 
rolului popoarelor constituie o che
mare la unire si acțiune. în vederea 
obținerii de noi succese în lupta 
pentru independență și pace, pentru 
soluționarea problemelor economice 
acute, care confruntă în prezent o- 
menirea. pentru lichidarea subdez
voltării si a împărțirii în țări săra
ce si bogate, pentru dezvoltarea li
beră a tuturor națiunilor pe calea 
progresului economic și social.

In numele acestor țeluri, poporul 
român este ferm hotărît să dezvolte, 
în continuare, legăturile de solidari
tate cu poporul tanzanian, cu toate 
popoarele Africii noi, cu toate for
țele progresiste și antiimperialiste. 
însemnătatea acestei orientări 
neabătute, a sprijinului României 
față de cauza popoarelor africane a 
fost puternic reliefată de președin
tele Nyerere, care a declarat : 
„Apreciez solidaritatea poporului 
român, care a convins întreaga lume 
de angajarea sa față de cauza liber
tății popoarelor".

Salutînd cu adîncă satisfacție re
zultatele dialogului la nivel înalt ro- 
mâno-tanzanian desfășurat la Bucu
rești, poporul român își exprimă 
hotârîrea de a acționa pentru pune
rea în aplicare a prevederilor docu
mentelor încheiate, pentru dezvolta
rea relațiilor reciproce, spre binele 
celor două popoare, al cauze) luptei 
antiimperialiste, pentru pace și pro
gres.

I. FÎNT1NARU

face o vizită oficială In Iugoslavia. 
Convorbirile dintre cei doi premieri 
sint consacrate examinării relațiilor 
bilaterale si unor probleme Interna
tionale de interes reciproc.

Consiliul Ligii Arabe,ale 
cărui lucrări se desfășoară la Cairo, 
a hotărît să deschidă dialogul econo
mic cu țările membre ale Pieței co
mune In prima jumătate a lunii iu
nie. Oficialități ale Ligii Arabe au 
precizat că 20 de experți arabi și ai 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei se vor constitui într-o sin
gură parte la aceste convorbiri.

Convorbiri sovieto-sirie- 
fțg* La Moscova au început convor
birile dintre Andrei Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., și 
Abdel Halim Khaddam. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, minis- 

' trul afacerilor externe al Siriei, care 
se află rin Uniunea Sovietică într-o 
vizită oficială de prietenie la invita
ția guvernului sovietic.

„Cosmos-729". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat, miercuri, pe 
o orbită circumterestră, un nou sate
lit artificial al Pămîntului — „Cos- 
mos-729". Satelitul are instalată la 
bord aparatură științifică destinată 
continuării cercetărilor spațiului cos
mic. Aparatura instalată la bordul 
său funcționează normal.

încheiat lucrările, la Oslo, alegînd în 
funcția de lider al partidului, în lo
cul lui Trygve Bratteli, care și-a a- 
nunțat demisia încă de anul trecut, 
pe fostul vicepreședinte, Reiulf Steen.

La Bogota a avut loc deschi
derea „Săptăminii filmului ro
mânesc", manifestare in cadrul 
căreia vor fi prezentate lung- 
metrajele „Dacii", „Drum in 
penumbră" și „Nunta de piatră". 
La festivitate au participat re
prezentanți ai Asociației de prie
tenie Columbia-România, mem
bri ai conducerii P. C. din Co
lumbia, in frunte cu secretarul 
general Gilberto Vieira, membri 
ai parlamentului, academicieni, 
oameni de știință și cultură, șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Bogota, ziariști.

Cu ocazia comemorării a două 
decenii de la încetarea din viață 
a marelui compozitor român 
George Enescu, la Biblioteca ro
mână din New York a avut loc 
un concert Enescu, susținut, cu 
deosebit succes și tn fața unui 
numeros public, de formația 
„Little Orchestra Society".

In urma 
pulmonare,

unei afecțiuni
Jacques Duclos,

membru al Comitetului Central al 
P.C.F., a fost internat marți in spi
tal. Jacques Duclos, vechi militant 
al P.C.F., este in vîrstă de 79 ani.

Consiliul Superior al for
țelor armate hondurasiene 
a dat publicității un document. în 
care anunță restructurarea echipei 
guvernamentale si punerea In prac
tică a unui program de măsuri pen
tru dezvoltarea tării. Declarația for
țelor armate se pronunță pentru nor
malizarea relațiilor cu Salvadorul si 
întărirea unității intre țările cen- 
tramericane.

Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa

Intervenția reprezentantului român
GENEVA 23 (Agerpres). — Comi

sia Economică a O.N.U. pentru Eu
ropa își continuă lucrările la Geneva, 
în intervenția sa pe marginea prin
cipalei teme aflate pe ordinea de zl 
„Problemele energiei tn Europa", re
prezentantul țării noastre a subliniat 
că problemele referitoare la econo
mia de energie și la creșterea efici
enței economice în toate fazele, de 
la extracție și pînă la utilizarea fi
nală a tuturor surselor de energie, 
constituie o preocupare centrală pen
tru țara noastră, atît în perioada ac
tuală, cit și în perspectivă.

Delegația română, a spus repre
zentantul nostru, apreciază că C.E.E./ 
O.N.U. ar trebui să utilizeze compe
tenta organelor sale subsidiare în 
principalele domenii de activitate ale

acesteia pentru continuarea lucră
rilor asupra complexității probleme
lor ridicate de conservarea ener
giei. In acest sens, România sprijină 
ideea secretarului executiv al comi
siei cu privire la organizarea unei 
reuniuni speciale In domeniul ener
giei, cît mai curînd posibil, la care 
nivelul de participare să fie stabilit 
de fiecare țară membră, iar rezulta
tele să fie cuprinse într-un raport 
prezentat la viitoarea sesiune a co
misiei. Acest raport ar putea con
stitui baza de plecare pentru pune
rea la punct a unui program inte
grat de activitate vizînd lărgirea și 
diversificarea posibilităților concrete 
de cooperare internațională tn acest 
domeniu.

• SECRETUL „LĂMPII 
LUI ALADIN". întrebuința
rea ce se dădea unui vas din 
lut ars datînd din sedolul 3 sau 
2 I.e.n., aflat acum la Muzeul 
din Bagdad, formează de mul
tă vreme obiectul unor vii con1' 
troverse. De fapt, aproape toț. 
cercetătorii sî»t de acord că ar 
fi vorba de un condensator e- 
lectric primitiv. Deosebirile de 
vederi încep odată cu problema 
destinației „condensatorului". 
Un specialist anțerican pretinde 
că straniul obiect era folosit de 
vracii din acea vreme. Scînteia 
spectaculoasă și șocul electric 
produs prin introducerea unei 
tije metalice în interiorul cilin
drului de cupru ar fi avut ca 
scop să impresioneze pe privi
tori și... să crească prestigiul a- 
celor „medici" primitivi. Aceas
ta este probabil originea legen
darei „lămpi a lui Aladin" — 
susține cercetătorul amintit.

• ELVEȚIA VA CO
LECTA SOARE ? Societa
tea partizanilor e'nergiei solare 
din Elveția a prezentat de cu- 
rînd un plan de instalare pe în
treg teritoriul țării a unor co
lectoare a razelor solare. Potri
vit acestui plan, urmează ca pe 
fiecare imobil să fie instalat un 
colector cu o suprafață de 1—2 
mp care să absoarbă radiațiile 
solare și să încălzească apa 
care îl parcurge, furnizînd ast
fel 7 000 de litri de apă la o 
temperatură de 50 de grade C 
în regiunea platourilor și mal 
mult de 10 000 de litri în Alpi. 
Intrarea în funcțiune a acestui 
sistem ar asigura 40 000 de kWh 
pe an — ceea ce ar reprezenta 
o cantitate de 200 de ori mal 
mare decît actualul consum e- 
nergetic al Elveției.

• GAZ CU PUTERE 
CALORICĂ SPORITĂ. 
Societatea niponă „Tokyo Gas 
Co." a anunțat că intenționează 
să experimenteze, în curînd, un 
procedeu de transformare a pe
trolului brut direct în gaz, pen
tru consumul urban. Un purtă
tor de cuvînt al companiei a 
precizat că este vorba de un 
procedeu economic, care va 
permite construirea unor uzine 
producătoare de gaz, avînd ca 
materie primă petrolul, pînă la 
sfirșitul actualului deceniu. 
Procedeul permite — după cum 
s-a precizat — obținerea unui 
combustibil cu o putere calori
că mai mare decît cea a gazu
lui metan obișnuit.

«.

• CEL MAI MIC VO
LUM DIN LUME ~ ° an
tologie a poetului ucrainean 
Taras Șevcenko, cu dimensiu
nea de 0,6 milimetri pătrați, a 
fost prezentat în cadrul unei 
expoziții de miniaturi deschisă 
la Dresda de Muzeul politehnic 
din Moscova. Cartea, care are 
șase pagini, cuprinde patru 
poezii ce nu pot fi citite decît 
la microscop. Mărimea unei li
tere este de 0,0035 mm.

• RĂPIRILE Șl... FIS
CUL. Anul trecut în Italia 
au fost săvîrșite 42 de răpiri de 
persoane. Sumele plătite pentru 
răscumpărarea lor sint aprecia
te la 18—39 miliarde de lire, 
ceea ce depășește valoarea pro
fiturilor anuale ale firmei 
„Fiat", cunoscutul gigant al in
dustriei automobilelor. 1975 a 
debutat cu intensificarea aces
tor acte criminale. Presa italia
nă evaluează la 1—15 miliarde 
lire suma încasată de răpitori 
doar pentru eliberarea unui bi
jutier, Gianni Bulgari. De ce a- 
tîta imprecizie ? Pentru că va
loarea exactă nu trebuie să a- 
jungă la urechile organelor fi
nanciare care ar putea astfel 
descoperi că venitul anual de
clarat de bijutier este în mare 
dezacord cu prețul răscumpără
rii. Arătînd că în acest „joc" se 
dispută sume enorme, ziarul „II 
Tempo" adaugă : omul de pe 
stradă înțelege acum că milio
narii care-și pot permite să le 
plătească sînt mai numeroși de
cît s-ar crede...

• CVINTUPLI. La sP“a- 
lul general din Cincinnati (sta
tul Ohio) au fost aduși pe lume, 
marți seara, cinci copii : trei 
fetițe și doi băieți. Un purtător 
de cuvipt al spitalului a decla
rat că starea sănătății ma
mei și a noilor născuțl este 
bună. Fiecare din cei 5 copil 
cîntărește aproximativ 1 500 de 
grame. Aceștia sint primii copil 
ai familiei Levy din Cincinnati.
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