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IN REPUBLICA AFRICA

martie, președintele 
de Slat al Republicii

România, Nicolae

CENTRALĂ

Semnarea declarației comune
româno-algeriene

Joi dimineața, la Palatul Po
porului din Alger, Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. și Houari Boumediene, pre
ședintele Consiliului Revoluției, 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, au 
semnat declarația comună ro- 
mâno-algeriană.

La ceremonia semnării au fost 
de față Elena Ceaușescu, precum 
și Ion Pățan, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi-

liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Corneliu Mă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe. 
Bujor Almășan, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Ștefan 
Mihai, ambasadorul României 
la Alger, precum și alte persoa
ne oficiale, care l-au însoțit pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
vizita oficială efectuată în Al
geria.

Au fost prezenți Kaid Ahmed, 
membru al Consiliului Revolu
ției, responsabilul aparatului de

partid al Frontului de Eliberare 
Națională, Abdelaziz Bouteflika, 
membru al Consiliului Revolu
ției, ministrul afacerilor exter
ne, Cherif Belkacem, membru 
al Consiliului Revoluției, minis
tru de stat, Tayebi Larbi, mem
bru al Consiliului Revoluției, 
ministrul agriculturii și refor
mei agrare, Rabah Bitat, mi
nistru de stat însărcinat cu 
transporturile, Belaid Abdessa
lem, ministrul energiei și indus
triei. Layachi -Yaker, ministrul 
comerțului, Mohammed Ben- 
Yahia, ministrul învățămîntu-

lui superior și cercetării știin
țifice, Boualem Benhamouda, 
ministrul justiției, Abdelkader 
Zaibek, ministrul lucrărilor pu
blice și construcțiilor, Abdallah 
Fadei, ministrul tineretului și 
sportului, Abdelaziz Maaoui, mi
nistrul turismului, Mouloud 
Kassem. ministrul cultelor, Larbi 
Demaghlatrous, ambasadorul Al
geriei la București, prefectul 
Algerului, alte persoane ofici
ale, ofițeri superiori ai armatei 
de eliberare națională.

După semnarea declarației 
comune, cei doi președinți s-au 
îmbrățișat cu căldură.

PLECAREA DIN ALGER

VINERI 17 MARTIE 1972

ALGER 16. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : 
Joi dimineața, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, și persoanele oficia
le care l-au însoțit, și-a în
cheiat vizita oficială de partid 
și de stat efectuată în Algeria, 
la invitația președintelui Con
siliului Revoluției, președinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumediene.

Pe întregul parcurs de la Pa
latul Poporului, situat în inima 
Algerului, pînă la aeroport, se 
aflau arborate drapelele de stat 
ale României și Algeriei, iar 
pretutindeni puteau fi văzute 
portretele celor doi conducători 
de partid și de stat.

Oaspeții români sînt conduși 
de președintele Houari Boume
diene, de personalități algeriene.

După un scurt, popas în salo
nul oficial, cei doi președinți se 
îndreaptă — în sunetele unei 
fanfare care intonează marșuri 
militare — spre podiumul de o- 
noare în fața căruia un detașa-

ment al armatei naționale de eli
berare prezintă onorul.

Sînt intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Algeriene De
mocratice și Populare.

Se trece apoi în revistă deta
șamentul de onoare.

O baterie de artilerie trage 21 
de salve de tun.

Pe aeroport au venit să-1 salu
te pe conducătorul țării noastre 
membri ai Consiliului Revolu
ției, precum și celelalte persoa
ne oficiale algeriene care au fost 
de față și la semnarea declara
ției comune româno-algeriene.

Sînt prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Alger.

Membrii ambasadei. colonia 
română — ingineri, tehnicieni, 
numeroși specialiști aflați în Al
geria în cadrul acordurilor de 
colaborare existente între cele 
două țări, familiile acestora — 
fac o entuziastă manifestare de 
profundă prețuire și stimă con
ducătorului partidului și statu
lui nostru.

în marșurile fanfarei, în de
corul aeroportului, pe clădirile 
căruia se află arborate tricolo
rul românesc și steagul alb-

verde algerian, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu salută pe membrii 
Consiliului Revoluției, pe con
ducătorii partidului Frontul de 
Eliberare Națională, pe membrii 
guvernului algerian, oficialitățile 
algeriene.

La pasarela avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Houari Boumediene 
își string, încă o dată, cu căldu
ră mîinile.

De la ușa aeronavei, condu
cătorul statului român, tovară
șa Elena Ceaușescu, fac încă un 
semn de salut numeroaselor 
personalități venite să-i condu
că la aeroport, după care iau 
loc la bordul avionului preziden
țial care se îndreaptă spre Ban
gui, capitala Republicii Africa 
Centrală.

Astfel s-a încheiat vizita ofi
cială de 5 zile în Algeria a con
ducătorului partidului și statu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, în cursul căreia, pre
tutindeni, atît în Capitală, cît și 
în celelalte localități vizitate, 
populația a rezervat oaspeților 
români o primire entuziastă, 
deosebit de călduroasă, mărturii 
ale sentimentelor de profundă

prietenie și prețuire care animă 
cele două popoare și țări.

Convorbirile oficiale dintre 
conducătorii de partid și de stat 
ai României și Algeriei, desfă
șurate intr-o atmosferă deosebit 
de cordială, au prilejuit un larg 
și aprofundat schimb de păreri 
privind actuala etapă 
spectivele de dezvoltare 
fiilor bilaterale, asupra 
melor de interes comun 
pra problemelor internaționale 
actuale.

Conducătorii celor două țări 
și-au exprimat satisfacția față 
de evoluția relațiilor prietenești 
și de colaborare, statornicite în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Algeriană De
mocratică și Populară.

Așa cum se subliniază și In 
Declarația comună semnată în 
cursul dimineții de astăzi, vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și convorbirile româno-algeriene 
constituie un pas foarte impor
tant pe calea consolidării rapor
turilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, precum și 
o nouă contribuție la întărirea 
cooperării internaționale și a 
păcii în lume.

și per- 
a rela- 
proble- 
și asu-

Consiliului 
Socialiste 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a sosit într-o 
vizită oficială de stat în Repu
blica Africa Centrală, răspun- 
zînd invitației președintelui a- 
cestei țări, generalul de armată 
Jean Bedel Bokassa.

Bangui, capitala Republicii A- 
frica Centrală, trăiește febra u- 
nui eveniment apreciat aici ca 
unul dintre cele mai memorabile 
din istoria acestui tînăr stat, care 
și-a cîștigat independența în 
urmă cu zece ani prin lupta în
tregului popor. S-au făcut pre
gătiri de o amploare fără prece
dent în vederea întîmpinării oas
peților din România socialistă. 
Este pentru prima oară cind șe
ful unui stat al Continentului 
European face o vizită oficială 
în această țară.

Republica Africa Centrală, cea 
de-a doua etapă a vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu într-im 
șir de state africane, este, tot
odată. prima țară din însăși ini
ma Africii, cuprinsă în itinera- 
riul acestei vizite. Asistăm la 
un moment politic de o deose
bită însemnătate în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare între două țări si popoare 
pe care le despart distanțe de 
mii de kilometri, dar pe care le 
apropie sentimentele de stimă și 
respect ce le nutresc unul față 
de altul, aspirațiile spre progres, 
pace și bunăstare. Poporul român 
a urmărit și urmărește cu caldă 
simpatie și solidaritate interna- 
ționalistă eforturile ponorului 
centrafrican. ca și ale celorlalte 
ponoare ale Africii, pentru con
solidarea independentei națio
nale, pentru desprinderea din 
orbita subdezvoltării și pentru 
construirea unei baze economice 
proprii puternice. Măsurile între
prinse de tinerele state africane 
în vederea recuperării resurse
lor naționale, acaparate și je
fuite. timp de atîția ani, de co
lonialiști, se bucură de sprijinul 
larg al poporului nostru, după 
cum resimțim o profundă satis
facție față de rolul orescînd pe 
care-1 joacă pe arena mondială 
aceste state, influența lor tot mai 
largă în dezbaterea și soluționa
rea problematicii politice, so
ciale, economice, a zilelor noas
tre.

Dînd expresie acestor senti
mente ale poporului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta 
recent : „Vizita noastră în Afri
ca este o vizită de pace și prie-

j

DECLARAȚIE COMUNĂ ROMÂNOALGERIANĂ
între 11 și 16 martie 1972, 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a efectuat o 
vizită oficială în Algeria, la in
vitația lui Houari Boumediăne, 
președintele Consiliului Revolu
ției, președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare.

în cursul șederii sale în Alge
ria. secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
personalitățile care îl însoțesc au 
vizitat complexe industriale, in
stituții de învățămînt și cultură 
din orașele Alger, Constantine. 
Skikda și Hassi-Messaoud, luînd 
cunoștință cu mult interes și ad
mirație de succesele obținute de 
poporul algerian, prin hărnicia 
și talentul său, în construcția e- 
conomică și socială a patriei — 
expresie elocventă a capacității 
sale de a-și făuri, în mod liber, 
o viață de bunăstare și fericire.

înalții oaspeți români ș-au 
bucurat pretutindeni de o primi
re călduroasă, mărturie a senti
mentelor de prietenie care ani
mă cele două țări și popoare.

Secretarul general al Partalu
lui Comunist Român, președin 
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Consiliului Revoluției, pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare. Houari 
Boumediăne, au avut convorbiri 
la care au participat :

— din partea română : Ion

Pățan, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Corneliu Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, minis
trul minelor, petrolului și geo
logiei, Ștefan Mihai, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia în Algeria, Gheorghe O- 
prea, membru supleant al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, con
silier al președintelui Consi
liului de Stat, Ștefan An
drei, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-adjunct 
al șefului Secției internaționale 
a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Constan
tin Mitea, membru supleant al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior. 
Emilian Manciur, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Sergiu Celac, director a.i. în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Florian Stoica, director general 
adjunct în Ministerul Comerțu
lui Exterior.

— din partea algeriană : Kaid 
Ahmed, membru al Consiliului 
Revoluției, responsabil al apara
tului Frontului de Eliberare Na
țională, Abdelaziz Bouteflika, 
membru al Consiliului Revolu
ției. ministrul afacerilor externe, 
Larbi Tayebi, membru al Con
siliului Revoluției, ministrul a-

griculturii șl reformei agrare, 
Rabah Bitat, ministru de stat 
însărcinat cu transporturile, Be
laid Abdessalem, ministrul ener
giei și industriei, Layachi Yaker, 
ministrul comerțului, Smail 
Hamdanni, secretar general ad
junct la Președinție, Larbi De- 
maghlatrous, ambasadorul Re
publici Algeriene Democra
tice și Populare în România, 
Driss Djazairi, consilier la Pre
ședinție, Abdelhamid Adjali, 
director al afacerilor politice în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Nacereddine Haffad, șef a.i. al 
diviziei pentru țările socialiste 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Convorbirile, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de sin
ceră prietenie și înțelegere re
ciprocă, au prilejuit un schimb 
de păreri aprofundat asupra sta
diului actual și perspectivelor 
de dezvoltare a relațiilor bila
terale, precum și asupra pro
blemelor internaționale și, în 
mod deosebit, asupra chestiuni
lor de interes comun.

în cursul convorbirilor,
doi președinți au procedat, de 
asemenea, la o informare reci
procă asupra dezvoltării econo
mice, sociale și culturale a 
lor două țări.

Partea română se bucură 
realizările remarcabile ale 
porului algerian prieten, 
conducerea Frontului de 1 
berare Națională, pe calea con
strucției socialiste, în recupera
rea și valorificarea resurselor 
și bogățiilor naționale. în înfăp
tuirea revoluției agrare, în dez
voltarea învățămîntului și cul
turii. Aceste succese întrunesc

cei

ce-

i de 
po- 
sub 
Eli-

simpatia și înalta apreciere a 
poporului român.

Partea algeriană se bucură 
de succesele importante obținu
te de poporul român prieten, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, în opera de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, în crearea 
unei economii moderne și a 
unei culturi avansate. S-au re
levat interesul și aprecierea de
osebită a poporului algerian 
față de aceste realizări.

Cele două părți, procedînd la 
examinarea relațiilor bilaterale, 
și-au exprimat profunda satis
facție față 
turilor de 
rare dintre 
România și 
Democratică și Populară, rele- 
vînd în mod deosebit amploa
rea contactelor politice, crește
rea schimburilor comerciale și 
extinderea cooperării economice 
și tehnice. Ele au constatat că 
există numeroase posibilități 
pentru dezvoltarea reciproc a- 
vantajdhsă a relațiilor dintre 
cele două țări în domeniile po
litic, economic, tehnic, cultural 
și științific.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție progresul rapid 
al schimburilor lor comerciale, 
îndeosebi în urma încheierii a- 
cordului pe termen lung din 23 
februarie 1971. Ele au constatat 
că sînt întrunite condițiile pen
tru ca schimburile lor să ajungă 
la un volum de 50 milioane do
lari în 1972. în dorința de a 
dezvolta în continuare relațiile 
lor comerciale, cele două părți 
și-au fixat ca obiectiv dublarea 
pînă în 1975 a volumului actual 
al acestor schimburi. ’

de evoluția rapor- 
prietenie și colabo- 
Republica Socialistă 
Republica Algeriană

Cela două părți și-au reafir
mat voința fermă de a acționa 
în viitor pentru lărgirea și di
versificarea relațiilor lor, în 
conformitate cu interesele țări
lor și popoarelor lor și ale cau
zei generale a păcii și colabo
rării internaționale. în acest 
sens, ele au procedat la semna
rea unui acord privind crearea 
unei Comisii mixte guverna
mentale româno-algeriene în 
scopul de a promova coopera
rea economică, științifică și teh
nică.

în cursul vizitei, a avut loc 
prima sesiune a comisiei. Cu 
această ocazie, cele două părți 
au trecut în revistă stadiul ac
tual al cooperării dintre ele și 
au stabilit măsurile menite să 
o întărească, mai ales în do
meniile petrolului, minelor, in
dustriei, agriculturii și hidro
tehnicii.

La încheierea vizitei, cele 
două părți au procedat, de ase
menea, la semnarea unul acord 
aerian.

Ele au convenit să negocieze 
și să încheie în scurt timp un 
acord maritim, precum și o 
convenție consulară.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Consiliului Revoluției, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Algeriene- Democrati
ce și Populare, Houari Boume
diene, apreciază importanța con-

fC ontinuare în pag. a III-a)

tenie : vom duce cu noi în a- 
ceste țări mesajul de solidari
tate al întregului nostru popor 
care — consacrîndu-și forțele e- 
dificării unei orinduiri sociale 
noi. dezvoltării economiei, știin
ței, culturii, făuririi unei vieți 
cît mai îmbelșugate și fericite
— sprijină cu hotărîre lupta ti
nerelor națiuni pentru apărarea 
și consolidarea suveranității lor 
naționale.

în acest context, cunosc o dez
voltare continuă, pe diferite 
planuri, relațiile româno-centra- 
fricane. Cooperarea economică 
se desfășoară în mod pozitiv, în 
baza acordului de cooperare e- 
conomică și tehnică si a acor
dului comercial. încheiate în 
1968, o contribuție importantă în 
această direcție adueînd-o Co
misia mixtă româno-centrafrica- 
nă. Există posibilități largi de 
lărgire a acestei cooperări în 
domenii ca cel minier, geolo
gic, energetic, metalurgic, al 
materialelor de construcții, in
dustriei lemnului, agriculturii. 
Vizita întreprinsă în 1970 în țara 
noastră de președintele Bokassa, 
convorbirile purtate cu acest 
prilej cu președintele Ceaușescu. 
au constituit un aport important 
în vederea impulsionării legătu
rilor dintre cele două țări. Este 
neîndoios că actuala vizită a 
președintelui român va deschide 
noi și largi perspective colabo
rării reciproce. în interesul am
belor țări, în interesul cauzei și 
cooDerării internaționale.

...De la Alger la Bangui este 
o distanță de 4 200 de kilometri, 
pe care avionul o parcurge în 
7 ore de zbor. Dacă pe țărmul 
Mediteranei vremea amintea în 
această parte a anului de o pri
măvară .frumoasă, de pe melea
gurile noastre, la Bangui — oraș 
situat la numai 4 grade de E- 
cuator — condițiile climaterice 
sînt cele ale unei veri toride. 
Termometrul arată în cursul 
zilei 38 grade la umbră. Pînă 
aici, la Bangui, avionul a sur
volat vastul deșert saharian o 
parte a Libiei, Ciadului, Nige
rului și Camerunului. Telegra
mele trimise de la bordul avio
nului prezidențial de către to
varășul Nțcolae Ceaușescu con
ducătorilor acestor țări constituie 
o reflectare a bunelor relați din
tre România și statele respec
tive.

Decorul luxuriant al capitalei 
eentrafricane și-a îmbogățit, in 
această zi a sosirii oaspeților 
dragi din România, vestmintele 
sale policrome, în care predv.ni- 
nă verdele crud al vegetației 
ecuatoriale, cu gama celor trei 
culori — roșu, galben și albastru
— ale drapelului nostru de stat, 
alături de care flutură drapelul 
țării gazde. Și totuși, strălucirea 
culorilor specifice zonei ecuato
riale parcă nu întrece exuberan
ța populației capitalei, care, încă 
cu cîteva ore înainte de sosirea 
solilor poporului român, își ma
nifestă spontan bucuria, cîntînd 
și danstnd.
Aeroportul internațional 

M'Poko, recent construit. Ora 
17,30 — ora locală, 18,30 — ora 
Bucureștiului. La orizont se ză
rește aeronava prezidențială, la 
bordul căreia se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și persoanele 
care îl însoțesc. Avionul ateri
zează în fața clădirii aerogării, 
împodobită cu steagurile celor 
două țări, încadrate de urările în 
limba română : „Bine ați venit 
în Republica Africa Centrală 1“, 
„Trăiască președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu 1“,,,Femeile centrafri- 
cane urează bun venit doamnei 
Elena Ceaușescu Miile de lo
cuitori aflați în incinta aero
portului izbucnesc în urale.

Președintele Republicii Africa 
Centrală, Jean Bedel Bokassa, 
și Chaterine Bokassa se apropie 
de scara avionului.

în momentul cînd președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își fac apariția 
în ușa avionului, garda de onoa
re, în ținută de paradă, prezintă 
armele, iar fanfara intonează un 
tradițional marș de întîmpinare. 
Răsună salve de artilerie.

O mulțime entuziastă, animată 
de sentimente de stimă și pre
țuire pentru conducătorul Româ
niei socialiste, pentru tara noas
tră, pe care o simt alături 
de preocupările lor, 
ovaționează cu însuflețire, scan
dează într-o impresionantă at
mosferă „Ceaușescu o-ye“, Bo
kassa o-ye“ (Trăiască Ceaușescu, 
Trăiască Bokassa).

Cei doi șefi de stat își strîng 
mîinile, se îmbrățișează cu căl
dură. Este o reîntîlnire pe pă- 
mîntul centrafrican, în aceeași 
atmosferă sărbătorească, ase
mănătoare celei cu care Româ-

ni a a însoțit pe conducătorul 
poporului din inima continen
tului african în vizita sa în țara 
noastră.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă apoi persoanele oficia
le române care-1 însoțesc : Ion 
Pățan, Corneliu Mănescu, Bu
jor Almășan. Este de față am
basadorul României la Bangui, 
Gheorghe Popescu.

Un grup de tinere fete oferă 
oaspeților românii splendide bu
chete de flori.

Cei doi președinți urcă pe un 
podium de onoare, după care 
fanfara militară intonează im
nurile de stat ale României și 
Republicii Africa Centrală.

Președintele Jean Bedel Bo
kassa prezintă apoi tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pe membrii 
guvernului : Auguste M’Bongo, 
ministrul lucrărilor publice, 
locuințelor și transporturilor 
rutiere, Joseph Potolot. minis
trul afacerilor externe. Chris
tian Sombodey, ministrul a- 
pelor, pădurilor și minelor, 
Francois Gon, ministru delegat 
la Președinție, însărcinat cu 
industria și comerțul, Jean- 
Louis Psimhis, ministru delegat 
la Președinție, însărcinat cu 
problemele afacerilor interne, 
Jean Amity, și Henri-Paul 
Boundio. miniștri la Președinție, 
Fidele Bakry, ministru la Pre
ședinție, însărcinat cu planul 
și cooperarea internațională, 
Louis Alazoula, ministru dele
gat la Președinție, însărcinat 
cu agricultura și zootehnia, An- 
drei-Dieudonne Magale, minis
trul sănătății publice și aface
rilor sociale, Derand-Enoch La- 
koue, ministrul finanțelor. Cle
ment Ngai-Voueto. ministru, 
Antoine Goalo, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
Jean-Marie Wallot, ministru, 
Louis Pierre Gamba, ministrul 
justiției. Andrei Zanife-Touam- 
bona, ministrul energiei, și alte 
personalități.

Sînt prezentați apoi șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Bangui. în continuarea ceremo
niei, cei doi președinți trec în 
revistă batalionul de onoare al
cătuit din unități reprezentînd 
toate genurile de arme ; șeful 
statului român salută drapelul 
de stat al Republicii Africa Cen
trală.

Răspunzînd uralelor care nu 
mai contenesc, președintele 
Nicola» Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, se îndreaptă 
împreună cu gazdele, spre mul
țime. Sînt aici delegații ale co
lectivelor de muncitori din zeci 
și zeci de întreprinderi, un mare 
număr de locuitori ai orașului. 
Potrivit unor obiceiuri străvechi, 
ei întîmpină cu bucurie pe oas
peții de onoare, dansînd și cîn- 
ttnd în splendidele ritmuri afri
cane, îmbrăcați în costume pito
rești. Sunetele specifice ale tam- 
tamurilor se împletesc cu crîm- 
peie de melodii populare româ
nești. Sînt momente emoționan
te. înconjurat cu căldură de o 
masă compactă de oameni care 
aclamă și salută cu stegulețe ro
mânești și ale Africii Centrale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu strîng 
nenumărate mîini care se întind 
spre ei cu prietenie, se fotogra
fiază alături de cetățeni, împreu
nă cu generalul Jean Bedel 
Bokassa și Chaterine Bokassa. 

în aceeași atmosferă sărbăto
rească, cei doi președinți se în
dreaptă spre salonul de onoare, 
unde se întrețin cu cordialitate 
prietenească.

într-o mașină deschisă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șt 
președintele Jean Bedel Bokassa 
se îndreaptă spre oraș, de-a lun
gul unui drum înțesat de zeci 
de mii de oameni. Sîntem marto
rii unei adevărate explozii de 
bucurie. Asistăm la manifestații 
de neuitat, pline de culoare și 
fantezie. Se succed urări de bun 
venit pînă în inima orașului, 
de-a lungul bulevardelor Bugan- 
da și Bokassa, împodobite cu 
ghirlande de lumini strălucitoa
re, cu portretele celor doi șefi 
de stat și al tovarășei Elena 
Ceaușescu, cu steagurile îngemă
nate ale celor două țări prietene. 

Aci, în apropierea Ecuatoru
lui, se înserează devreme. Dar 
populația orașului este prezen
tă în mare număr pe străzile 
capitalei, care a înălțat marele 
pavoaz al _ luminilor străluci
toare, nedorind să lipsească de 
la acest moment pe care gazdele 
îl socotesc istoric. Astfel au 
fost conduși oaspeții pînă la re
ședința lor situată într-un pito
resc parc pe malul rîului Ou- 
bangui.

Primele momente ale vizitei 
în Republica Africa Centrală, 
primirea rezervată distinșilor

oaspeți români, adaugă în cro
nica relațiilor prietenești, față 
de dezvoltarea cărora conducă
torii celor două țări au manifes
tat preocupări constante, file 
noi, în care vor fi consemnate 
momente memorabile pentru vi
itorul legăturilor de 
dintre România și 
blică din inima 
african.

în legătură cu 
acestei vizite, o serie de perso

nalități ale vieții politice cen- 
trafricane au făcut semnificative 
declarații trimișilor speciali ai 
presei române.

„Sîntem mîndri și fericiți de 
a-1 avea ca oaspete pe președin
tele Nicolae Ceaușescu, a ară
tat ministrul afacerilor externe 
Joseph Potolot. Evenimentul ca
pătă pentru noi o semnificație 
deosebită cu atît mai mult cu cît 
președintele Ceaușescu este pri
mul șef de stat al unei țări eu
ropene care ne face cinstea de a 
ne vizita patria. De altfel, este 
suficient să priviți in jurul 

dumneavoastră pentru a vă da 
seama de uriașul interes, de ma
rele entuziasm popular pe car» 
îl stîrnește prezența președinte
lui dumneavoastră. Dorim ca 
stimatul președinte Nicolae 
Ceaușescu, personalitate dinami
că a vieții internaționale, cu
noscut ca un promotor neabă
tut al ideilor păcii și colabo
rării, ca un susținător ferm al 
luptei popoarelor pentru inde
pendență, suveranitate și dem
nitate națională — să se simtă 

la noi tot atît de bine, cît s-a 
simțit și președintele Bokassa 
în timpul vizitei sale în Româ
nia. Este un moment sărbăto
resc în relațiile prietenești din
tre cele două state și noua run
dă de convorbiri dintre preșe
dinții lor le va da — sîntem si
guri de aceasta — un impuls și 
mai viguros“. La rîndul său, 
Christian Sombodey, ministrul 
apelor, pădurilor și minelor, de
clara : „Salutăm din toată ini
ma vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, om politic luminat 
și înțelept al României Socia
liste, personalitate proeminentă 
a vieții internaționale, a cărui 
activitate pusă în slujba poporu
lui român și a interese
lor păcii, progresului social 
și oolaborării internaționale 
se bucură de stima și prețuirea 
întregii lumi progresiste. Noi îl 
cunoaștem, totodată, ca un prie
ten al țării noastre, personificînd 
o țară, România, care întotdeau
na a fost alături de popoarele 
și statele care luptă pentru li
bertatea lor națională și socială, 
pentru independență și suverani
tate, pentru realizarea unei eco
nomii proprii, independente. în 
persoana sa salutăm, de aseme
nea, poporul român care s-a do
vedit în toate momentele relați
ilor dintre țările noastre un prie
ten apropiat. între Republica 
Africa Centrală și România s-au 
statornicit, în ultimii ani, strînse 
relații politice și de cooperare 
economică, în contextul cărora 
aș aminti recentele lucrări fruc
tuoase ale comisiei mixte guver
namentale. Fără îndoială, con
vorbirile care vor avea loc între 
președintele Jean Bedel Bokassa 
și șeful statului român, Nicolae 
Ceaușescu, vor promova pe mal 
departe relațiile dintre Republi
ca Africa Centrală și Republica 
Socialistă România, în același 
spirit de bună înțelegere și res
pect reciproc, care caracterizează 
legăturile noastre“.

„Cunoaștem bine calitățile 
deosebite de om de stat ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
după cum ne este tot atit de 
bme cunoscută poziția României 
socialiste de susținere în toate 
împrejurările a cauzei popoare
lor africane, care depun eforturi 
susținute pentru a înlătura con,» 
secințele îndelungatei asupriri 
coloniale, pentru crearea condi
țiilor unei dezvoltări de sine 
stătătoare. Sîntem recunoscători 
României pentru această politică 
a sa și ne simțim mîndri să pu
tem să oferim ospitalitatea noas
tră conducătorului unui astfel de 
stat cu care dorim să strîngem 
tot mai mult relațiile“ — a sub
liniat Auguste M’Bongo, minis
trul lucrărilor publice, locuințe
lor și transporturilor rutiere.

în cursul serii, posturile de 
radio din Bangui au transmis 
ample reportaje, redind orin- 
cipalele momente ale sosirii'pre- 
ședintelui Nicolae Ceaușescu. £n 
tot cursul acestei zile, ca și în 
zilele precedente, au fost, de 
asemenea, transmise emisiuni 
speciale consacrate României so
cialiste, muncii creatoare a po
porului său, pentru construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

prietenie 
tinăra repu- 

continentului

însemnătatea
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Buna organizare a producției presupune o cerință firească:

UTILAJELE SA FIE FOLOSITE
LA ÎNTREAGA CAPACITATE!
Ca furnizoare principală a 

peste 40 sortimente de țevi, pro- 
file laminate și produse de tre- 
filării, peste 2 000 de tipodimen- 
siuni și peste 25 mărci de oțe
luri — Uzinele de țevi Repu
blica din București determină 
in mare măsură realizarea sar
cinilor economice in toate în
treprinderile pe care le apro
vizionează cu produsele sale. 
Este suficientă întirzierea li
vrării unei cantități de produc
ție cu o singură zi pentru ca 
întreprinderea beneficiară să în
registreze serioase perturbați! 
în ritmul său de muncă. Con
știent de această mare răspun
dere, colectivul uzinei, puternic 
angrenat în întrecerea socialistă 
pentru realizarea angajamente
lor pe care și le-a stabilit pen
tru anul în curs, s-a orientat 
din prima zi de muncă a aces
tui an spre folosirea la cei mai 
înalți parametri a întregii ca
pacități de producție a uzinei, 
spre valorificarea cu eficiență 
maximă a tuturor rezervelor in
terne. Rezultatele sînt pe mă
sura eforturilor depuse, a in
vestiției de inteligență și in
ventivitate, a entuziasmului cu 
care laminatorii luptă pentru 
convertirea fiecărui minut în 
producție concretă. Pînă la a- 
ceastă dată, adică cu două săp- 
tămîni înaintea încheierii tri
mestrului I, ei au produs și li
vrat beneficiarilor din țară și 
de peste hotare o producție su
plimentară în valoare de peste 
2,5 milioane lei, ceea ce repre
zintă o pătrime din valoarea an
gajamentului anual. Ceea ce 
trebuie reținut însă în mod deo
sebit este faptul că au fost pro
duse peste plan circa 250 tone 
țevi și 280 tone laminate dife
rite. adică produse extrem de so
licitate de colaboratorii uzinei.

— Mai trebuie adăugat — ne 
spune inginerul Ion Tăulescu, 
șeful serviciului plan — că nici 
un sortiment nu se află sub 
plan, dimpotrivă aproane la toa
te am înregistrat depășiri.

Aflăm de asemenea de la to
varășul inginer Ion Dărămuș, 
directorul cu producția a cen
tralei industriale de țf>vi și tre
filate, că situația la zi consem
nează un bilanț pozitiv în ceea 
ce privește planul sortimental 
la nivelul întregii centrale. Să 
revenim insă la uzina de țevi. 
Cifrele amintite mai înainte a- 
testă fără îndoială certitudinea 
îndeplinirii planului pe trimes
trul în curs, o garanție sigură 
a realizării planului pe întregul 
an. Ceea ce ne-a interesat în 
continuare a fost modalitatea 
prin care colectivul uzinei a

reușit să se înscrie intr-un ritm 
atît de promițător, să înlăture 
in mare parte neajunsurile care 
anul trecut influențaseră nega
tiv activitatea uzinei să asigure 
respectarea cu strictețe a con
tractelor sale cu beneficiarii.

— Este vorba în primul rînd 
de îmbunătățirea radicală a or
ganizării procesului de produc
ție în toate compartimentele 
sale — ne mărturisește tovară
șul Pavel Dubășanu, locțiitorul 
secretarului comitetului de par
tid — de întărire a disciplinei 
de continuă ridicare a calificării 
oamenilor. Am acordat o aten
ție deosebită creării avansului 
optim al laminoarelor față de 
trăgătorie in vederea aprovizio
nării sale corespunzătoare cu 
eboși. Pentru aceasta, continuă 
tovarășul Dubășanu. a fost 
necesar să reducem pe cit po
sibil opririle săptăminale pen
tru revizii curente, tocmai prin 
execuția unor lucrări corecte, a 
unor reparații de cea mai înaltă 
calitate. O intensă muncă poli
tică, educativă, se desfășoară 
pentru folosirea intensivă a 
timpului de muncă și uti
lajelor, pentru exploatarea cu 
grijă și pricepere a agregatelor 
Putem afirma că și în această 
privință deși mai avem multe 
de făcut, am obținut succese 
notabile, deoarece față de anul 
trecut, timpul opririlor s-a re
dus simțitor.

Locțiitorul secretarului comi
tetului de partid ține să apre
cieze în același timp contribu
ția tinerilor din uzină la bu
nele rezultate obținute, prezența 
lor efectivă în eforturile gene
rale ale colectivului.

— Ceea ce ne-a preocupat in 
mod deosebit — ne spune mais
trul Pavel Bartmus — secreta
rul comitetului U.T.C. a fost 
întărirea echipelor de interven
ție în care predomină tinerii, 
ridicarea măiestriei lor profesio
nale. prin diverse forme de in
struire și perfecționare profe
sională, de îmbunătățirea acti
vității tinerilor din atelierele 
mecanice. Dacă aici se lucrea
ză bine, dacă piesele executate 
aici pentru laminoare și care 
urmează să înlocuiască pe cele 
uzate sînt de cea mai bună ca
litate. dacă laminatorii respectă 
cu strictețe regimul termic pre
scris. modul de exploatare al 
agregatelor, ele n-au de ce să 
se defecteze, lucrează la întrea
ga capacitate. Tocmai această 
conștiință profesională, această 
răspundere ne străduim să o 
imprimăm fiecărui tînăr din 
întreprinderea noastră.

Cu toate aceste depășiri însă,

uzina de țevi Republica a pier
dut în lunile ianuarie și februa
rie un impresionant volum de 
producție datorită absențelor 
nemotivate de la program. Pro
porția acestora este de-a drep
tul îngrijorătoare : aproape
10 000 ore-om, ceea ce presupune 
două ore absențe 
salariat. Chiar și o 
gară pe caietele de 
maiștrilor din secții 
asupra faptului că 
multe absențe au fost efectuate 
de tineri. Iată așadar un dome
niu în care organizația U.T.C.. 
conducerea uzinei, sindicatul 
trebuie să acționeze prin efor
turi comune, să întreprindă cele 
mai energice măsuri pentru 
combaterea absențelor, pentru 
închiderea acestor păgubitoare 
fisuri prin care se irosește o 
uriașă energie ce ar putea fi 
transformată în producție.

ROMULUS LAL

pe fiecare 
privire fu- 
pontaj ale 
ne edifică 
cele mai

• SPORT • SPORT ® SPORT >

DE UNDE SE REIA
LUPTA PENTRU „TROFEUL

SPORTIVITĂȚII ?
Așa cum se știe, ziarul nostru; 

preocupat de îmbunătățirea clima
tului de sportivitate in fotbal, a 
instituit, la Începutul campionatu
lui... o competiție, destinată echi
pelor, fotbaliștilor, pentru cuceri
rea „Trofeului sportivității“. Este, 
de fapt, o competiție pentru dis
ciplină, pentru sportivitate.

Intrucît n-am făcut-o la sfîrșl- 
tul turului campionatului — anil- 
narea unor meciuri a fost un im
pediment — publicăm, astăzi, ori
ginalul clasament al sportivității. 
Întocmit pe baza notelor date de 
observatorii Federației de fotbal, 
etapă de etapă șl publicate, cu re
gularitate, de ziarul nostru. După 
epuizarea celor 15 etape ale turu
lui, clasamentul „falr-play-ului“ »- 
rată astfel :

terenul de sport. Iată, deci, de 
unde se reia lupta în competiția 
pentru cucerirea trofeului discipli
nei șl sportivității. Sperăm că în 
noul sezon care a început, dumini
ca trecută, să înregistrăm cit mai 
puține atentate la spiritul de fair- 
play, capitol care anul trecut — 
statisticile comisiei de disciplină 
atestă acest lucru — ne-a dat cam 
multă bătaie de cap ; suspendări, 
recidive, printre cei îndepărtați pe 
perioade mai lungi sau mal scurte, 
din incinta terenurilor, numărîn- 
du-se, așa cum se știe, membri al 
loturilor naționale.

„TROFEUL SPORTIVITĂȚII1 
Etapa a XVI-a

VESTO ODIMI5

ECGNOMDE
• DE LA ÎNCEPUTUL a- 

nului și pînă acum, în oțelă- 
riile uzinelor metalurgice și 
constructoare de mașini din 
județul Brașov s-a elaborat, 
peste plan, o cantitate de 
metal din care se pot fabrica 
1 200 de tractoare. Acest re
zultat a fost posibil ca urma
re a utilizării raționale a ma
teriei prime și a agregatelor, 
aplicării unor procedee teh
nologice moderne, reducerii 
timpului rezervat reparați
ilor, ridicării schimbului de 
noapte la nivelul schimbului 
de zi, precum și ridicării ca
lificării profesionale.

• O NOUA capacitate a 
fost inaugurată în cadrul 
Uzinei de produse sodice din 
Ocna Mureș. Este vorba des
pre secția de decarbonatare 
în care se realizează una din 
fazele principale ale procesu
lui de fabricare a sodei calci
nate.

Datorită perfecționărilor 
tehnice inițiate de specialiști 
încă din faza construcții-i 
montaj, noua secție realizea
ză parametri superiori celor 
prevăzuți, înregistrîndu-se o 
depășire de circa 10 la sută a 
capacității proiectate.

Hunedoara raportează : la Exploatarea minieră Telluc 3 noi bri
găzi de producție ale tineretului ; constructorii din Deva lucrează la 
noul hotel cu 222 locuri ; 500 de elevi al Școlii profesionale Lupeni 
au inițiat o întrecere cultural -artistlcă cîștigată de clasele ID, II B 
și I M ; la Deva s-a consumat faza județeană a concursului pe me
serii al tinerilor ucenici din cooperativele meșteșugărești ; emisiunea 
pentru tineret de la E.M. Lupeni are noi rubrici : „Tineri cu care ne 
mindrim“, „Cu microfonul printre întîrziațl“ etc. Tema expoziției ele
vilor Școlii profesionale din Lupeni este „Tehnica se învață in anii 
de școală“ ; în Valea Jiului s-a în cheiat faza pe municipiu a con
cursului gazetelor satirice șl de perete • Consemnăm din județul 
Cluj : Colocviul de fotografie de la Casa de cultură a studenților și 
concursul „Pagini din trecutul revoluționar al U.T.C.“ ; Intîlnirea 
studenți-poeti ai revistei „Echinox“ • In perioada martie-mai in 
județul Vilcea se desfășoară concursul de interpretare a cîntecului 
popular „Doina“ « Expoziția „George Bacovia — omul și opera' 
este Închinată de elevii Școlii generale nr. 42 din comuna Voluntari 
aniversării semicentenarului U.T.C. • In bilanțul muncii patriotice 
tinerii gorjeni au înscris : fertilizarea suprafeței de 460 ha cu îngră
șăminte chimice, transportul a 800 tone îngrășăminte naturale In 
C.A.P., 350 tone metale colectate • Clubul tineretului din Cîmpulung 
găzduiește Șxpozițla de pictură și caricaturi „Izvoare noi de plastică 
musceleană“ semnată de Nelu Constantin și Ion Gheorghe 0 „Oa
meni în cosmos" a fost tema simpozionului organizat de elevii cla
sei a Xl-a de la Liceul nr. 2 din Cîmpina e Elevii Școlii 
generale nr. 2 din Giurgiu au obținut trei succese : locul I pe 
municipiu și locul II pe județ obținute de echipa băieților la cam
pionatul de gimnastică, locul I Ionel Dimltriu și Marin Obretln, la 
probele individuale 0 Tinerii actori ai Teatrului maghiar de stat din 
Timișoara au prezentat spectacolul festiv llterar-muzlcal intitulat 
„Tinerețea e puterea noastră“ 0 La nivelul școlilor din Tr: Măgurele 
s-a organizat concursul „Idealul generației noastre" 0 Locuitorii din 
comuna Asuaju de Sus (Maramureș) vizitează cu interes expoziția de 
artă populară dedicată semicentenarului 0 Zilnic peste 300 de tineri 
sînt prezenți pe cele două șantiere de muncă patriotică inaugurate 
recent în județul Tulcea, cel de la Beștepe Mahm.udla și de la C.A.p. 
„Nufărul", executînd Îndiguiri și desecări pe o suprafață ce depă
șește — total — 800 ha. (De la corespondenții noștri : Ioan Vlad, Ioan 
Chiraș, L. Dunajecz, Ion Tomescu, Eleonora Badea, Costea Marinolu, 
Neagoe Benone, Valeriu Coandrăș, Iulian lordache, A. Aurel, Maria
na Duță, Nicolae Vasile, Constantin Corniță, Vasile Petrescu).

RITM INTENS DE LUCRU
IN CAMPANIA AGRICOLA

Se pregătește

TELEORMAN: mari suprafețe
insămințate cu culturi din

prima urgență
în ultimele zile, țăranii coope

ratori din județul Teleorman au 
intensificat lucrările de sezon. 
Astfel, cooperatorii din comuna 
Țigănești au însămînțat mai mult 
de 200 ha cu mazăre și borceag 
și au început semănatul sfeclei 
de zahăr. Unitățile aparținînd 
Consiliului intercooperatist Dră- 
gănești-Vlașca au terminat însă- 
mînțatul mazărei, iar acum sea
mănă ovăzul și celelalte culturi 
din prima epocă. De asemenea, 
unitățile din raza Consiliului 
intercooperatist Tumu Măgurele

au semănat mai mult de 300 ha 
cu mazăre, ovăz și borceag. Su
prafețe mari au fost însămînțate 
și de țăranii cooperatori din co
munele Fîntînele, Putineiu și al
tele. La rîndul lor, mecanizatorii 
desfășoară o intensă muncă de 
pregătire a terenurilor rezervate 
celorlalte culturi, efectuează lu
crări pentru menținerea apei în 
sol, precum și lucrări de fertili
zare a pămîntului.

O activitate deosebit de inten
să se desfășoară în grădinile de 
legume.

HUNEDOARA: Lucrări
de sezon in livezi

schimbul II
Foto : ORESTE PLEC AN

TIMIȘ: Sfecla
semănată pe

de zahăr
40 la suta

din suprafață

PE AGENDA ZILEI
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer

a primit pe ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 

a primit joi după-amiază, în vi
zită protocolară de prezentare, 
pe ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Ara
be Egipt, Osman Assal.

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de cordiali
tate, a participat Petru Burla- 
cu, adjunct al ministrului afcl e- 
rilor externe.

Decorări
la Consiliul de Stat

La Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a a- 
vut loc, joi dimineața, solemni
tatea decernării Ordinului „Me
ritul Cultural“ clasa I Muzeului 
de istorie a Municipiului Bucu
rești, cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de existență, pentru ac
tivitate îndelungată și merite 
deosebite în domeniul muzeo
grafiei și cercetării științifice, 
pentru contribuția adusă la cul
turalizarea maselor.

înalta distincție a fost în- 
minată de tovarășul Emil Bod
naraș, vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Constantin Stătes
cu, secretarul Consiliului de 
Stat.

în cadrul aceleiași solemnități 
au fost înmînate ordinele „Me
ritul Cultural“ clasa a Ii-a, cla
sa a IlI-a, clasa a IV-a și clasa 
a V-a, precum și Medalia „Me
ritul Cultural“ clasa I unor cer
cetători științifici și muzeografi 
din cadrul Muzeului de istorie 
a Municipiului București.

în numele Consiliului de Stat, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul Emil Bodnaraș a feli
citat colectivul muzeului, pe cei 
decorați, subliniind prețuirea pe 
care conducerea de partid și de 
stat o acordă activității compe
tente pe care colectivul muzeu
lui o desfășoară în domeniul 
cultural-educativ și al cercetării 
științifice, urindu-le noi succese 
în viitor.

în numele celor decorați, di
rectorul Muzeului, Petre Dache, 
a exprimat recunoștința fierbin-

te conducerii partidului și sta
tului nostru, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija ce o 
poartă dezvoltării instituțiilor 
muzeale, precum și angajamen
tul întregului colectiv de a con
tribui în continuare, prin acti
vitatea sa, la opera de educație 
patriotică, de formare a omu
lui nou, constructor al șocialis 
mului și comunismului.

★
In cursul zilei de joi, tovară

șul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
a înrhînat, în cadrul unei solem
nități, Ordinul ..Meritul științi
fic“ clasa I, profesorului univer
sitar emerit Vistor Al. Popescu, 
de la Institutul de construcții 
din București, pentru îndelun
gată și rodnică activitate didac
tică și tehnico-științifică, cu pri
lejul împlinirii rirstei de 70 de 
ani.

Au fost prezenți tovarășii 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Alexe Po
pescu, adjunct al ministrului e- 
ducației și învățămîntului, și 
Radu Prișcu, rectorul Institutu
lui de construcții din București.

în numele Consiliului de Stat, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul Emil Bodnaraș a feli
citat călduros pe cel decorat. 
Mulțumind pentru distincția pri
mită, prof. univ. emerit Victor 
Al. Popescu a arătat că și în 
viitor se va strădui să contri
buie prin activitatea sa la în
deplinirea programului elaborat 
de Congresul al X-lea al parti
dului, la dezvoltarea și înflori
rea patriei noastre, România 
socialistă.

Plenara Consiliului National
al Inginerilor și tehnicienilor
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relevăO privire sinoptică 
dintr-odată o coincidență semnifi
cativă : echipa campioană de 
toamnă, U.T.A., deține primul loc 
și în clasamentul pentru „Trofeul 
sportivității“, iar formația purtă
toare a lanternei roșii, se afla tot 
pe ultimul loc și in clasamentul 
nostru. Revelatorie „performanța“ 
fotbaliștilor feroviari din Cluj si a 
celor din Tg. Mureș de a se situa 
In vîrful ierarhiei Intr-un clasa
ment al comportării civilizate pe

MERIDIAN
• FOSTUL campion mondial de 

box la categoria „grea", Cassius 
Clay, este așteptat să sosească as
tăzi la Tokio, In vederea meciului 
pe care-1 va susține aici, la 1 apri
lie, în compania compatriotului 
său Mac Foster. Meciul se va des
fășura pe distanța de 15 reprize a 
cite 3 minute. Este pentru prima 
oară în istoria boxului japonez 
cînd forul de specialitate aprobă 
desfășurarea unei partide între doi 
pugiliști străini.

• PRIMUL meci de atletism pe 
teren acoperit intre selecționatele 
U.R.S.S. și S.U.A. se va disputa 
astăzi. 17 martie, la Coliseumul 
din Richmond (Virginla),

e DISPUTA pentru primele 
locuri în turneul internațional fe
minin de șah de la Belgrad a de
venit mai strînsă o dată cu run
da a 8-a în care lidera clasamen
tului, iugoslava Milunka Lazare
vici, a suferit prima înfrîngere, ce- 
dlnd (cu piesele albe) în fața ma- 
estrei olandeze Vreeken. Elisabe
ta Polihroniade a obținut a patra 
victorie consecutivă, ciștigînd pro
tida cu maestra maghiară Maria

Observatorii federali ne comu
nică notele acordate echipelor îț 
etapa a XVI-a, prima a returului 
campionatului de fotbal f

IANCU CEAUREANU : Jiul — 
Crișul : ambelor echipe nota 8 (in
trări periculoase) ; PETRE OLA- 
RU : Farul A.S.A. : nota 10 pen
tru amîndouă formațiile ; GRECU 
CONSTANTINESCU : U.T.A. —
Rapid : nota 8 și pentru unii și 
pentru ceilalți (atitudini nesporti
ve — Codrea și Sima); CORNEL 
DRĂGUȘIN : Univ. Craiova — 
Steaua : gazdelor — 8, (Deselnicu 
a practicat un joc dur), oaspeți
lor — 9; ANGELO NICULESCU : 
Dinamo — C.F.R. Cluj : nota 8 
pentru ambele combatante (joc 
presărat cu durități) ; GH. OLA : 
„U“ Cluj — Politehnica : nota 9 
pentru amtndouă formațiile ; ION 
PIȘCARAC : Petrolul — Steagul 
roșu ; nota 8 și pentru gazde și 
pentru oaspeți ; ION VOICA : 
F.C. Argeș — S.C. Bacău : nota 
10 pentru argeșeni, nota 10 pentru 
băcăoanl.

Cooperativa agri
colă de producție din 
Jimbolia, una din cele 
mai mari unități cul
tivatoare de plante 
tehnice din cîmpia de 
vest a țării, a terminat 
însamînțarea sfeclei 
de zahăr pe întreaga 
suprafață de 300 ha, 
rezervată acestei cul
turi. Au încheiat, de

asemenea, semănatul 
sfeclei de zahăr coo
perativele agricole de 
producție din Breștea, 
lamu-Mare. Semla- 
cu Mare, Butin, Gă- 
taia și altele, care au 
înscris în planul de 
culturi pe acest an 
suprafețe cuprinse în
tre 150 și 100 ha.

Pregătirea din vre-

me a terenurilor des
tinate acestei culturi 
a permis mecanizato
rilor să folosească din 
plin timpul prielnic, 
astfel că în numai cî- 
teva zile au fost în
sămânțate cu sfeclă de 
zahăr peste 5 000 ha, 
ceea ce reprezintă a- 
proape 40 la sută din 
suprafața planificată.

în prima jumătate a lunii 
martie, țăranii cooperatori din 
așezările situate în principale
le bazine pomicole ale jude
țului Hunedoara au efectuat 
lucrările de curățire și tăiere 
recomandate de specialiștii 
Stațiunii agricole experimen
tală Geoagiu și ai altor unități 
agricole pe o suprafață de 3 500 
ha livezi pomicole. Pe mai 
mult de 3 000 ha s-au efectuat 
săpatul pomilor, precum și 
arături, iar pe aproape 2 000 
ha livezi s-au administrat În
grășăminte naturale și chimi
ce. S-au realizat primele 20 ha 
de plantații noi Intensive, din 
suprafața de 200 ha, pe care 
urmează să se extindă anul a- 
cesta patrimoniul pomicol al 
unităților agricole cooperatiste 
din județ.

Beneficiind de materialul să- 
ditor necesar, locuitorii satelor 
nccooperativizate, situate în 
zona montană, au plantat de la

pînă acum 
peri, pruni 
în pepinie-

începutul lunii și 
peste 15 000 meri, 
și piersici produși 
rele stațiunii agricole de cer
cetări Geoagiu.

Joi au avut loc la București 
lucrările Plenarei Consiliului 
Național al inginerilor și tehni
cienilor.

La lucrări a participat tova
rășul Virgil Trofin. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor.
' Au luat parte, de asemenea, 
membri ai Biroului Consiliului 
Central al U.G.S.R., secretarii 
consiliilor județene ale sindica
telor, președinții comisiilor ju
dețene ale inginerilor și tehni
cienilor, activiști ai U.G.S.R., 
reprezentanți ai presei.

Prof. ing. Constantin Dineu-; 
lescu, președintele Consiliului 
Național al inginerilor și tehni
cienilor, a prezentat propuneri

Lucrările Comisiei pentru 
invățămint, știință și cultură 
a Marii Adunări Naționale

Comisia pentru învățămînt, 
știință și cultură a Marii Adu
nări Naționale a analizat, în șe
dința din 16 martie a.c., sub 
președinția prof. univ. Constan
tin Dinculescu, președintele co
misiei, stadiul de aplicare a pre
vederilor Legii nr. 2/1971, pri
vind perfecționarea pregătirii 
profesionale a lucrătorilor din 
unitățile socialiste.

La ședința comisiei au parti
cipat acad. Ilie Murgulescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, reprezentanți ai con
ducerilor unor ministere, organe 
centrale de stat și obștești, ai 
unor comitete executive ale con
siliilor populare județene și al

municipiului București, precum 
și specialiști care lucrează în do
meniul perfecționării pregătirii 
profesionale a cadrelor.

Cu acest prilej, au fost subli
niate măsurile întreprinse pre
cum și unele rezultate obținute 
pentru asigurarea unui conținut 
cit mai adecvat al perfecționării 
cadrelor. Totodată, au fost rele
vate unele deficiențe, propunîn- 
duse măsuri menite să contri
buie la desfășurarea, în condiții 
tot mai bune, a aplicării dispo
zițiilor legale.

Raportul conținînd concluziile 
și propunerile rezultate din lu
crările comisiei va fi prezentat 
Consiliului de Stat.

cu privire la convocarea Confe
rinței pe țară a inginerilor și 
tehnicienilor și măsurile ce ur
mează a fi luate în vederea 
pregătirii ei.

Plenara a hotă rit convocarea 
Conferinței pe țară a ingineri
lor și tehnicienilor pentru a 
doua jumătate a lunii mai, cu 
următoarea ordine de zi :

1. — Raport asupra activității 
desfășurate de Consiliul Națio
nal al inginerilor și tehnicieni
lor și cu privire la sarcinile ce 
revin intelectualității tehnice, 
alături de toți oamenii muncii, 
pentru îndeplinirea hotăririlar 
Congresului al X-lea al Partidu
lui și a programului de con
strucție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate :

2. — Adoptarea Statutului 
Consiliului Național al ingine
rilor și tehnicienilor ;

3. — Alegerea organelor de 
conducere.

Plenara a stabilit, totodată, 
norma de reprezentare pentru 
alegerea delegaților la Confe
rința pe țară, alegerea urmind 
să aibă loc în cadrul conferin
țelor județene ale inginerilor și 
tehnicienilor ce se vor desfă
șura între 25 martie și 25 a- 
prilie 1972.

ÎNCHEIEREA 
LUCRĂRILOR 
ÎNTÎLNIRII 
SINDICALE 

INTERNAȚIONALE 
CU PRIVIRE LA 
PROBLEMELE 

TINERILOR MINERI

V. CABULEA

Ivanka. Katla Jovanovici a învln- 
s-o pe Sokolova, iar Veroczi a ciș- 
tlgat la Kalclibrener. Restul parti
delor s-au întrerupt.

In clasament continuă să condu
că Lazarevici (Iugoslavia) cu 5 
puncte și două partide întrerupte, 
urmată de reprezentantele Româ
niei : Elisabeta Polihroniade și A- 
lexandra Nlcolau — cu cîte 5 
puncte șl o partidă întreruptă fie
care, Veroczi (Ungaria), Katia Jo
vanovici (Iugoslavia) — cu cîte 5 
puijZc etc.

• IN „PALATUL SPORTURI
LOR" din Genova s-a desfășurat 
un concurs internațional de atle
tism, la startul căruia au fost 
zențl sportivi din mai multe 
printre care și Roinănla.

Performerul concursului a 
Italianul Marcello Fiasconaro 
a stabilit cea mal bună 
manță mondială pe teren acoperit 
in proba de 400 m. plat cu timpul 
de 46” 1/10. Cursa feminină de 800 
ni. s-a incheiat cu victoria atle
tei italiene Donata Govoni crono
metrată in 2’08” 9/10, urmată de 
atleta româncă Ileana Silai — 2’09” 
5/10. Tot pe locul doi s-a clasat 
și Cornelia Popescu (cu 1,70 m.) 
in proba de săritură In înălțime, 
cîștigată de atleta bulgară Ior- 
danka Blagoeva cu 1,80 m.

pre- 
țări,

fost 
care 

perfor-

• • e • • e
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PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
Ia Patria (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 
21), Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30).

ADIO DOMNULE CHIPS : ru
lează la Scala (orele 10; 13,30;
17: 20). Capitol (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

CURAJOȘII : rulează la Lumina 
(orele 9—20,30 In continuare).

INCIDENTUL : rulează la Lu
ceafărul (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30, 20,45).

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Central (orele 9,45; 12,30; 15,15; 
18, 20,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : 
lează la Aurora (orele 9; 12,15;
19.30) , Tomls (orele 9; 12,30;
19.30) , Flamura (orele 9; 12,30;
19.30) .

OLESIA : rulează la Arta (orele 
15,30; 18; 20,15).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
București (orele 8,45. 11; 13.30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9,15; 11.30; 
13.45: 16: 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9; 11.15; 13,30;' 16; 
18,15; 20,30).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI ; 
rulează la Gluleștl (orele 15,30; 18; 
20,15).

MICUL SCALDATOR : rulează la 
Festival (orele 9.15: 11,30: 13,45; 
16.15; 18.45; 21), Excelslor (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria

ru-
18;
16; 
ia;

(orele 
20,30).

DECOLAREA ’. rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
La ora 10 — program pentru 
copil.

LOVE STORY : rulează la Victo
ria (orele 8.45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20); Timpuri
Noi (orele 9—18,30 In continuare). 
La ora 20 program ’ "
tare.

FUGA : rulează la 
15,30: 19).

LOCOTENENTUL 
rulează la Grlvlța (orele 9: 11,15; 
13,30; 16 18,15; 20,30), Volga (orele 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 20.15).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Laromet (orele 15.30; 17,30: 19.30).

OSCEOLA : rulează la Bucegi 
(orele 15,45: 18; 20.15), Miorița (ore
le 11,15; 13,30; 18; 20,30).

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18; 20,15), 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

BD LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45: 20), Moșilor 
17,45; 20).

VAGABONDUL: 
Unirea (orele 15,30;

PE POTECA

de documen

Buzeștl (orele

BULLITT

(orele 15,30

larulează
19).

NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Drumul Sării
(orele 17,45; 20).

TRENUL : rulează la Pacea (o- 
rele 15,45; 18; 20).

VIAȚA DE FAMILIE ; ruleazfi la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL RĂZBOINIC : ruleazâ 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : ruleazâ la Munca (orele 10; 
15,30; 19).

MIRII ANULUI n : ruleazâ la 
Rabova (orele 15,30; 18; 20,15).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
ruleazâ la Viitorul (orele 15,30 ; 
18: 20,15).

TICK, TICK, TtCK ! rulează 
Progresul (orele 16; 18; 20).

ARTICOLUL 420 : ruleazâ 
Flacăra (orele 15,30; 19).

MONGOLII (orele 10; 12; 14,15), 
FEMEIA ENIGMATICA (orele 
16.30; 18,45), FEMEIA DISPĂRUTĂ 
(ora 21), rulează la 
„Union".

TUDOR : rulează la 
rele 9; 15).

FACEREA LUMII : 
Drumul Sării (orele 9; 15).

tete
Cinemateca

Miorița

rulează

(o-

1a

Teatrul de Comedie : NICNIC 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : BUNA SEARA, 
DOMNULE WILDE — ora 19,30; 
Teatrul Gluleștl : FREDDY — ora 
19,30; Studioul „Casandra“ al 
I.A.T.C. : CÎNTICELE COMICE ; 
TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT — 
ora 20; Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : BIMBIRICĂ — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : ȘI FEMEILE JOA
CĂ FOTBAL — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasllescu“ ; FLOARE DE 
CACTUS — ora 15 șl 19,30; Tea
trul Mic : BALUL ABSOLVENȚI
LOR — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă“ : CARAGIALE, O SOA
CRĂ... ȘI ALȚII — ora 9,30; ROA
TA MORII — ora 16; Teatrul Țăn
dărică (Sala Victoria) : AVENTU
RILE LUI PLUM PLUM — ora 10; 
NOCTURN IV — ora 21,30; (Sala 
Academiei) : BANDIȚII DIN
KARDEMOMME — ora 15; Ansam
blul „Rapsodia Română“ : GHIO
CEI... MĂRGĂRITARE — ora 19,30; 
Circul Globus : PLANETELE RID 
SUB CUPOLA — ora 19,30.

Opera Română : MIREASA VIN- 
DUTĂ — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : VOIEVODUL ȚIGANI
LOR — ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) ; 
TACHE, IANKE ȘI CADlR — ora 
20; (Sala Studio) : MOARTEA UL
TIMULUI GOLAN — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : O SCRISOA
RE PIERDUTA — ora 20; (Sala 
Studio) : VICARUL — ora 19,30;

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii de di

mineață. Telex. 9,05 File dintr-o 
cronică vie. Tradiții revoluționare. 
9,35 Cărți Și idei. 10,00 Curs de 
limba germană (Lecția a 7-a). 
10.30 Muzică populară cu Maria 
Clobanu. 10,45 Film serial „Sebas- 
tian și secretul epavei“. Episodul 
„Cel care îl așteaptă pe Narval“.

11,15 Mal aveți o întrebare t Care 
sînt performanțele și limitele or
ganismului uman 7 11,15 Aventuri 
in epoca de piatră. 12,20 Telejur
nal. 15,30—16,30 Teleșcoală. Capita
lismul monopolist de stat în pe
rioada postbelică. Contradicțiile și 
limitele intervenției statului capi
talist în economie. Greutatea cor
purilor. Frecarea. Echilibrul corpu
rilor sub acțiunea mai multor 
forțe. 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amlază. 17.35 Prietenii lui 
Aschiuță — Emisiune pentru copil. 
„Vine, vine primăvara 1“. 18,00 Cit 
II Maramureșu (partea I). Specta
col susținut de ansamblul „Mara
mureșul" din Baia Mare. 18,15 Arta 
plastică : Muzeul de Artă din Cra
iova. 18,40 Stop-cadru. 19,10 Tra
gerea Loto. 19,20 1001 de seri : Fi- 
lopat și Patafll. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Fotbal : Steaua — U.T.A. (re
priza a Il-a). Transmisiune de la 
Stadionul .,23 August“. 20,45 Film 
artistic „Alerg după o umbră fal
să". Cu ; Anne Baxter și Richard 
Todd. 22,15 Republica Populară 
Congo. Reportaj filmat de Ilie Ciu- 
rescu, Tiberiu Tomcsany și Sergiu 
Stejar. 22.35 „24 de ore“. Din ță
rile socialiste. R.P.D. Coreeană — 
pescuit oceanic.
PROGRAMUL II

20,00 Desene animate pentru co
pii. 20,10 Duete celebre din balete 
clasice. 20,35 Agenda. 20,45 Seară 
de teatru : „Comuniștii" de Ion 
Marina. 21.35 Viața economică a 
Capitalei. 21,55 Film documentar : 
San Marino — producție a stu
diourilor Italiene. 22,15 Dans și 
muzică de pretutindeni. Folclor 
din Spania : Flamengo.

Joi s-au Încheiat la București 
lucrările întîlnirii sindicale in
ternaționale cu privire la proble
mele tinerilor mineri. La aceas
tă manifestare au participat re- 
prentanții unui număr de 15 or
ganizații sindicale ale minerilor 
din 12 țări europene. Timp de 
trei zile ei au efectuat 
schimb util de experiență 
tema : „Problemele actuale 
tinerilor mineri, rolul, locul 
obiectivele lor de luptă în 
cietatea contemporană“. Cu acest 
prilej, numeroși vorbitori au re
levat modul cum sint analizate 
și soluționate o serie de proble
me, printre care folosirea torței 
de muncă, pregătirea și perfec
ționarea profesională, accesul la 
cultură și educație, ocrotirea să
nătății, petrecerea în mod plăcut 
a timpului liber.

Rostind cuvîntul de încheiere 
a dezbaterilor, tovarășul Petre 
Furdui, președintele Comitetului 
Uniunii sindicatelor din între
prinderile industriei miniere, pe
trolului, geologiei și energiei e- 
lectrice, a subliniat că intîlnirile 
de acest fel ale reprezentanților 
organizațiilor sindicale ale mine
rilor pot aduce o contribuție im
portantă la întărirea unității lor 
de acțiune, înscriindu-se in ca
drul general al activității în
dreptate spre rezolvarea cerințe
lor oamenilor muncii. Această 
întîlnire, a arătat vorbitorul, 
constituie, în același timp, o 
contribuție la dezvoltarea coope
rării între sindicatele minerilor 
de pe continentul european, la 
progresul ideii de pace și secu
ritate în Europa.

de 
un 
pe 

ale
Și 

so-

Joi seara a plecat la Belgrad 
o delegație a Marii Adunări Na
ționale condusă de Mihai Dalea, 
președintele Comisiei pentru 
Politică Externă a M.A.N., care 
la invitația celor două comitete 
de politică externă ale Parla
mentului iugoslav va face o vi
zită în R. S. F. Iugoslavia.

%
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• LA PLOIEȘTI, tractoriști șl 
mecanizatori din Județul Prahova 
a-au Intllnlt cu tovarășul Iile Clșu, 
prim-secretar al Comitetului Ju
dețean Prahova al P.C.R., care le-a 
vorbit despre realizările obținute 
de tinerii din Județ, despre elanul 
In muncă cu care el Intlmplnă Îm
plinirea unei Jumătăți de secol de 
la crearea U.T.C.

Un drapel jubiliar
pentru „Grivița roșie66

DECLARAȚIE COMUNA
ROMANO-ALGERIANĂ

• TINERI din Județul Buzău 
a-au Intllnlt șl el cu tovarășul Ion 

. Slrbu, prlm-secretar al Comitetu
lui Județean Buzău al P.C.R., Iar 
cel din orașul TURNU SEVERIN 
cu tovarășul Ion Radu, prlm-se
cretar al Comitetului municipal de 
partid. Cu prilejul acestor tnttlnirl, 
a fost relevată contribuția tinerel 
generații la înfăptuirea politicii 
partidului, la ridicarea României 
socialiste pe noi trepte de pro
gres șl civilizație.

ta București, continuă sesiunea

științifică

„locul și rolul tineretului
în viață social-politică

a României“
■în cursul dimineții de ieri, în 

Sala de festivități a Muzeului 
de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, au 
continuat lucrările Sesiunii știin
țifice „Locul și rolul tineretu
lui în viața social-politică a 
României“, organizată în cadrul 
manifestărilor prilejuite de se
micentenarul U.T.C.

Comunicările prezentate au 
reliefat oondițiile social-politice 
care au concurat determinant 
la apariția mișcării de tineret 
în țara noastră, au rememorat 
emoționant momente importan
te din activitatea organizației 
noastre revoluționare de tine
ret, subliniind rolul partidului 
de îndrumător și conducător al 
tinerelor forțe democrate, so
cialiste și comuniste din Româ
nia. în lucrarea „Apariția și 
dezvoltarea mișcării de tineret 
din România", dr. Augustin 
Deac. director adjunct al Insti
tutului de studii istorice și so
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., a întreprins o analiză 
asupra primelor atitudini re
vendicative, combative prin care 
tineretul a răspuns și s-a ală
turat angajat chiar începuturi
lor mișcării muncitorești și so
cialiste din patria noastră. Dr. 
Gheorghe Zaharia, director ad
junct al Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., a prezentat 
comunicarea „Contribuția tova- 
rașului Nicolae Ceaușescu Ia 
reconstituirea Uniunii Tineretu
lui Comunist în 1939 ; rolul său 
proeminent în dezvoltarea miș
cării revoluționare de tineret 
sub conducerea Partidului Co
munist Român", în care a sub
liniat importanța pe care a a- 
Yyt-o la actul de reconstituire 
din 1939 tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe atunci în vîrstă 

ani' dintre care 7 dă- 
ruiți activității și muncii revo
luționare. Vorbitorul a arătat în 
continuare că in ciuda hotă
rârii Congresului al Vl-lea al 
Internaționalei Comuniste a ti
neretului, care aplicată meca
nic, a dus practic la desființa- 
re.a. Uniunii Tineretului Comu
nist din țara noastră, uteciștil 
cei mai activi și-au păstrat fi
zionomia tor profund revoluțio
nară. Cu ajutorul și sub îndru
marea partidului comunist, ti
neretul revoluționar din Româ
nia a refăcut si a dezvoltat or
ganizația U.T.C. — care, în anii 
ce au urmat, s-a dovedit a fi 
ia înălțimea încrederii și spe
ranțelor cu care P.C.R. a inves
tit tinara generație. „Problemele 
programatice ale tineretului în 
documentele Partidului Comu
nist Român“ este titlul comuni- 
nX’Lpreze?tate de dr- F1orea
Dragne. șef sector la Institutul 
de studii istorice si social poli
tice de pe lingă C.C. al P.C.R. 
El a evidențiat ideea că de la 
pnmele documente atestînd ac
tivitatea Partidului Comunist 
Român (proiectul de statut al 
PC.R. prezentat la Congresul I. 
din mai 1921) ca și de-a lungul 
întregii sale activități, Parti
dul Comunist Român a fost un 
permanent susținător al intere
selor specifice tinerei generații. 
Despre atitudinea revoluționară 
a tineretului studios progresist

și militant din Iași a vorbit sem
nificativ comunicarea prezen
tată de prof. univ. dr. Aurel 
Loghin.

Tineretul patriei de astăzi, 
înarmat cu învățătura marxist- 
leninistă, tineret ancorat solid 
prin munca sa în procesul de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, care 
participă responsabil la trebu
rile de conducere a unităților 
social-economice, la înfăptuirea 
politicii economice a partidului 
nostru, pătruns de o înaltă con
știință moral-politică, socialistă, 
de sentimentul responsabilității 
civice, face obiectul mai multor 
comunicări : „Participarea tine
retului Ia conducerea unităților 
social-economice, la înfăptuirea 
politicii economice a partidului“, 
semnată de Dumitru Gheorghi- 
șan, prim secretar al Comitetu
lui municipal București al 
U.T.C, Gheorghe Iovan, lector 
univ. la Academia „Ștefan 
Gheorghiu". Marin Voinea, șef 
de secție la Comitetul munici
pal București al U.T.C. ; „Rolul 
activ al organizației U.T.C. in 
dezvoltarea și modernizarea a- 
griculturii.a vieții satului", pre
zentată de Ioan Al. Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C. ; „Une
le aspecte ale formării și dina
micii idealurilor comuniste ale 
tineretului“ de dr. Fred Mahler, 
director adjunct al Centrului de 
cercetări pentru problemele ti
neretului ; „Responsabilitatea 
civică a tineretului", susținută 
de prof. dr. Dumitru Mazilu. di
rector adjunct al Institutului de 
studii politice și de studierea 
problemelor naționale, membru 
corespondent al Academiei de 
științe sociale și politice.

Problematica actuală a mișcă
rii internaționale de tineret, ac
tivitatea internațională, princi
piile și obiectivele de bază ale 
activității Uniunii Tineretului 
Comunist și U.A.S.R. pe plan 
extern formează subiectul unei 
comunicări prezentate de Vasi- 
le Nicolcioiu, secretar al C. C. 
al U.T.C. și Mihai Stoica, ad
junct de șef de secție la C. C. 
al U.T.C.

Reprezentanți ai organizații
lor socialiste de tineret din 
R. P Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. D. Coreeană, 
Cuba, R. D. Germană, Iugosla
via, au transmis participanțitor 
la această importantă manifes
tare științifică și întregului ti
neret al țării salutul tineretului 
din țările tor. au adresat Uniu
nii Tineretului Comunist din 
România urări de noi succese 
în munca de educare a tinere
tului aflat în preajma marii 
sale sărbători. în comunicările 
lor reprezentanții tineretului 
din cele șase țări socialiste s-au 
referit pe larg la locul și rolul 
tineretului în viața social-poli- 
tică din țările lor, au făcut a- 
precieri pozitive la adresa acti
vității Uniunii Tineretului ~ 
munist din România.

în cursul după-amiezii de 
participanții la sesiune au 
diat și dezbătut comunicări gru
pate în cadrul celor două secții 
de lucru.

Lucrările sesiunii continuă.
DORINA TURCU

co-

ieri 
au-

Există locuri pe care tradițiile 
mișcării noastre muncitorești le 
transformă în adevărate sim
boluri ale abnegației și erois
mului revoluționar, și cărora ac
tualitatea le adaugă un renume 
demn de moștenirea pe care ele 
au transmis-o urmașilor. Din 
această categorie face parte și 
„Grivița Roșie“. Ieri, aceste 
două adevăruri simple au pri
lejuit participanțitor la aduna
rea festivă de la clubul uzine
lor momente de emoție și satis
facții deosebite. Pentru că ieri, 
reprezentanți ai uteciștilor din 
cele două uzine bucureștene 
„Grivița“, Uzina mecanică de 
material rulant și Uzina de uti
laj chimic, tineri cu merite re
marcabile în producție și în ac
tivitatea obștească se întîlnise- 
ră să cinstească împreună un 
moment unic în viața organiza
țiilor lor — acela al primirii 
drapelului jubiliar „A 50-a ani
versare“. Erau prezenți la săr
bătoarea recunoașterii, pe aceas- 

'tă cale, a responsabilității poli
tice și sociale de care au dat 
dovadă de-a lungul unei jumă
tăți de veac tinerii comuniști ai 
„Griviței**, tovarășii Marțian 
Dan, prim-secretar al C. C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Nicolae 
Matei, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Nicolae Iosif, prim-secretar al 
sectorului 8 al P.C.R., Nicolae 
Zamfir, secretarul Comitetului 
de partid de la Uzina de utilaj 
chimic, ing. Eugen Oprișănescu, 
directorul tehnic al Uzinei me
canice de material rulant, alți 
activiști de partid, de stat, ai 
organizației noastre, cadre din 
conducerea tehnică și adminis
trativă a celor două uzine, mun
citori vîrstnici, veterani ai miș
cării de tineret de la „Grivița“. 

înmînînd, astfel, în acest ca
dru celor două organizații U.T.C. 
steagul jubiliar și Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.C., tova
rășul Marțian Dan a evocat pe 
larg personalitatea colectivelor 
uteciștilor de aici, atît în pers
pectiva participării tor la mari
le evenimente istorice eît și în 
aceea a integrării nemijlocite 
in eforturile subordonate obiec
tivelor economice de cea mai 
mare actualitate : specializarea 
industrială, dezvoltarea produc
ției, perfecționarea noilor pro
duse, Îmbunătățirea randamen
tului și a eficacității muncii, 
multiplicarea schimburilor de 
pe piața externă. Felicitîndu-i 
pentru distincția primită care 
răsplătește succesele obținute 
pînă acum, fiind, în același 
timp, și un imbold în îndeplini
rea sarcinilor izvorî te din pro
gramul înfăptuirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
adoptat la Congresul al X-lea 
al partidului, tovarășul Marțian 
Dan le-a urat uteciștilor din 
cele două mari și moderne uzi
ne ale Capitalei să-și concen
treze și pe viitor preocupările 
educative în direcția consolidă
rii spiritului muncitoresc al ti
nerilor, formării trăsăturilor 
conștiinței comuniste a fiecăruia 
din ei, transformării colective
lor din care fac parte în adevă
rate școli pentru călirea revo
luționară a caracterelor.

Relevtnd în continuare, prin 
date elocvente, dimensiunea 
nouă pe care o înscrie „Grivița 
luptătoare“ tn propria ei isto
rie, în propria el tradiție, pre
cum și partea care revine în a- 
cest proces tineretului din cele 
două uzine de astăzi, tovarășul 
Nicolae Matei i-a îndemnat pe 
tineri oa îmbogățind tradiția 
înaintașilor să dovedească a- 
ceeași profundă înțelegere mun-

citorească față de comandamen
tele sociale, față de dobîndirea 
unei înalte competențe profesio
nale, de asimilarea permanen
tă a noutăților, de aplicarea 
creatoare a acestora. Felicitîn- 
du-i la rândul său pe tineri, to
varășul Nicolae Matei și-a ex
primat convingerea că uteciștil 
celor două „Grivițe“ au resur
se mari pentru a continua să se 
afirme mai pregnant în realita
tea economică și socială a în
treprinderilor în care lucrează.

Mulțumind pentru distincțiile 
primite, pentru urările și în
demnurile adresate tor, Chiriță 
Pîrvu, secretarul comitetului 
U.T.C. al organizației din Uzina 
mecanică de material rulant, 
Nicolae Tihan, secretarul comi
tetului U.T.C. al organizației 
din Uzina de utilaj chimic, ti
nerii care au luat cuvîntul în 
cadrul adunării Ion Barosu, 
cazangiu la Uzina de utilaj chi
mic și Ion Voicu, lăcătuș la 
Uzina mecanică de material ru
lant, s-au angajat, în numele tu
turor tinerilor, să-și sporească 
eforturile în procesul înfăptuirii 
obiectivelor economice ale în
treprinderilor, al desăvârșirii 
propriei lor măiestrii profesio
nale, al formării lor multilate
rale.

în încheierea programului se
rii, a avut loc un spectacol pre
zentat de formațiile artiștilor 
amatori din cele două uzine.

★
Tot ieri, în cadrul unor adu

nări festive care au întrunit un 
mare număr de tineri din loca
litățile respective, drapelul ju
biliar „A 50-a aniversare“ a 
mai fost înmînat altor 18 orga
nizații U.T.C. din țară. între 
organizațiile care, pentru meri
tele deosebite înregistrate în ac- j 
tivitatea desfășurată în anii ile
galității. ca și pentru frumoase
le rezultate cu care se înscriu 
în eforturile actuale ale întregii 
țări, se numără : Uzina „Tim
puri Noi“-București. Uzina „1 
Mai"-Ploiești, Uzina de vagoane 
Arad, Combinatul petrochimic 
Borzești, Uzina mecanică Cîm- 
pina, I.C.S. Hunedoara, „Indus
tria lînii“-Timișoara, Universita
tea „Babeș-Bolyai“-Cluj, Uzina 
2 Brașov, Exploatarea minieră 
Căpeni — jud. Covasna, Uzina 
de metale neferoase Baia Mare. 
Atelierele „Nicolina“-Iași, orașul 
Anina — jud. Caraș-Severin, 
Institutul medico-farmaceutic 
Tg. Mureș, Fabrica „Solidarita- 
tea“-Oradea, Exploatarea minie
ră Lupeni, Uzina „7 Noiembrie“- 
Craiova, Fabrica de confecții 
Focșani. înaltele distincții au 
fost înmînate organizațiilor 
U.T.C. de tovarășii : Vasile Ni
colcioiu și Gheorghe Stoica, se
cretari ai C. C. al U.T.C. — la 
București și Ploiești ; Lucia Mi- 
hăilescu, Florea Diaconescu, Eu
gen Florescu, Ion Comănescu, 
Nicolae Mateescu, Iullu Fejes 
și Eugeniu Lovrin, membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C., — la 
Arad, Borzești, Cîmpina, Hune
doara, Timișoara, Cluj și Bra
șov ; Cseke Gabor, membru su
pleant al Biroului C.C. al U.T.C., 
la Căpeni; Alexandru Mure- 
șan, Iile Lepădat și Ion Moina, 
adjuncți de șefi de secție la C.C. 
al U.T.C. — la Baia Mare, Iași 
și Anina | Pusztay Kalman, se
cretar al U.A.S.R., la Tg. Mu
reș { Daniel Lăzărescu, vicepre
ședinte al B.T.T., la Oradea ; 
Viorel Faur, prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoara 
al U.T.C., la Lupeni, Adrian 
Cioboiu, prim-secretar al Comi
tetului județean Dolj al U.T.C., 
la Graiova șl Alexandru Moca- 
nu, prim-secretar al Comitetului 
județean Vrancea al U.T.C., 
la Focșani.

MIRCEA TACCIU

(Urmare din pag. I) 
tacitelor stabilite între Partidul 
Comunist Român și Frontul de 
Eliberare Națională, partide 
care au condus lupta de elibe
rare națională și care în pre
zent sînt partide conducătoare 
in. țările respective. în cadrul 
principiilor și al respectării 
prerogativelor care guvernează 
relațiile dintre partide ei au 
luat măsuri de îmtărire a legă- 
turitor dintre Partidul ~ 
nist Român și Frontul de Eli
berare Națională, pe baza sti
mei, respectului reciproc, și a 
egalității în drepturi. Ei sînt 
convinși că întărirea raporturi
lor între Partidul Comunist 
Român și Frontul de Eliberare 
Națională, care reprezintă ema
nația conștiinței popoarelor lor 
și constituie forța politică con
ducătoare, din fiecare țară, a 
operei de construcție a noii o- 
rînduiri, va exercita o influență 
pozitivă asupra ansamblului re- 
lațiilor bilaterale și va favoriza, 
printr-o mai bună cunoaștere, 
înțelegerea reciprocă, întărirea 
legăturilor dintre Partidul Co
munist Român și Frontul de E- 
liberare Națională, va servi, cu 
oertitudine, interesele generale 
și unitatea forțelor antiimperi
aliste din întreaga lume.

Scoțînd în evidență utilitatea 
contactelor și a întllnlrilor din
tre factorii responsabili pentru 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
cele două părți și-au exprimat 
dorința de a continua șl lărgi 
schimburile de vizite la diferite 
niveluri tn vederea întăririi le
găturilor de prietenie și coope
rare între Partidul Comunist 
Român și Frontul de Eliberare 
Națională și î.ntrF organizațiile 
de masă ale celor două țări.

Procedînd la o trecere în re
vistă a principalelor evenimente 
în desfășurare pe arena inter
națională și analizînd fenomene 
majore și dezvoltarea lor, cele 
două părți au subliniat convin
gerea lor că tendința dominantă 
a epocii actuale o constituie 
consolidarea și influenta cres- 
cîndă a forțelor păcii, democra
ției și progresului social. Evolu
ția pozitivă survenită tn rapor
tul de forțe pe plan mondial li
mitează tot mai mult spațiul de 
acțiune al forțelor retrograde 
ale imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului. Ea 
favorizează afirmarea tot mai 
hotărîtă a voinței popoarelor de 
a-și afirma independența și su
veranitatea, contribuind astfel 
la destinderea internațională și 
stabilirea unei păci trainice.

Totodată, ținînd seama de 
faptul că tn lumea de astăzi 
persistă probleme grave, focare 
de încordare și conflict. cele 
două părți sînt ferm hotărîte să 
lupte, împreună cu celelalte 
forțe ale progresului, pentru a 
se ajunge la soluții conforme 
cu interesele dreptății, păcii și 
securității popoarelor.

Cele două părți au relevat cu 
satisfacție că politica externă a 
celor două țări se bazează pe 
principiile unanim recunoscute 
ale dreptului internațional. Ele 
au reafirmat convingerea lor că 
pentru a realiza destinderea, a 
asigura un climat stabil de pace 
și securitate pe plan internațio- 

■ nai, este imperios necesar ca 
I relațiile dintre state să se ba

zeze pP respectarea strictă și 
neabătută a principiilor inde
pendentei și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne, 
interesului și avantajului reci
proc și a dreptului popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta. 
Această cerință reprezintă o 
condiție esențială pentru Instau
rarea. salvgardarea și consoli
darea păcii în lume.

Cele două părți s-au pronun
țat pentru excluderea folosirii 
forței sau amenințării cu folosi
rea forței. De asemenea, ele 
s-au pronunțat împotriva poli
ticii imperialiste de dominație, 
agresiune și amestec în trebu
rile altor state, ca și împotriva 
politicii de dictat și presiune 
de orice fel în relațiile Interna
ționale și pentru reglementarea 
problemelor litigioase pe căi 
pașnice, în cadrul respectării 
dreptului sacru pe care îl are 
flecare popor de a hotărî în 
mod liber calea dezvoltării sale, 
în conformitate cu propriile 
sale aspirații și cu Interesele 
sale legitime.

Cele două părți au luat notă 
că evoluția tn direcția norma
lizării situației din Europa, res
tabilirea drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze 
în Organizația Națiunilor Unite 
și întîlnirea la nivel înalt chi- 
no-americană reprezintă o Ilus
trare a tendințelor pozitive din 
ranorturile internaționale.

Subliniind rolul și contribu
ția țărilor mici și mijlocii în 
viata internațională, cele două 
părți au declarat că în condiții
le actuale, toate statele, Indi
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ferent de mărimea, potențialul i 
și regimul tor social, pot și tre- 1 
buie să participe activ la solu
ționarea marilor probleme ale 
contemporaneității.

Partea română consideră că 
lupta eroică de eliberare a po
porului algerian, politica sa de 
independență națională și de re
cuperare a bogățiilor sale natu
rale ca și politica sa externă 
activă în Africa, în lumea arabă 
și în restul lumii reprezintă un 
factor dinamizator, cu valoare 
de exemplu, o oontributie con
cretă la cauza independenței 
politice și economice a lumii a 
treia și, în consecință, la cauza 
păcii și colaborării internațio
nale.

Ea a exprimat, de asemenea, 
înalta sa apreciere fată de po
litica de independentă și nea
liniere a Algeriei, definită atît 
ca o politică pozitivă fată de 
problemele care pun în pericol 
pacea și securitatea internațio
nală. cit și ca un angajament 
fără echivoc de partea cauzelor 
juste și a forțelor progre
siste în lupta tor istorică împo
triva imperialismului și a tutu
ror formelor de exploatare șl 
dominație străină.

Partea algeriană a dat o 
înaltă apreciere politicii dina
mice a Republicii Socialiste Ro
mânia de dezvoltare a înțelege
rii și oooperării internaționale 
în Europa și în lume, de spriji
nire fermă a luptei antiimperia
liste a popoarelor pentru liber
tate, independență și progres so
cial, pentru stabilirea unor rela
ții noi, echitabile între state, pe 
baza respectării principiilor uni
versal recunoscute ale dreptului 
internațional.

De asemenea, ea apreciază în
tru totul sprijinul și solidarita
tea activă și exemplară manifes
tată de România față de lupta 
justă a tinerelor state indepen
dente pentru a apăra și conso
lida independența și suveranita
tea lor națională, pentru edifica
rea unei economii independente 
și culturi naționale, pentru lichi
darea subdezvoltării și a rămăși
țelor exploatării coloniale.

Cele două părți și-au afirmat 
satisfacția fată de evoluția favo
rabilă a situației din Europa, în
dreptată spre statornicirea secu
rității și promovarea colaborării 
pe continent. în acest fel, ele au 
luat notă cu satisfacție de înche
ierea tratatelor dintre Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste 
și Republica Federală a Germa
niei și dintre Republica Popu
lară Polonă și Republica Fede
rală a Germaniei. Ele consideră 
că instaurarea securității și coo
perării în Europa trebuie să fie 
astfel concepută încât să contri
buie la destindere și coopera
re în celelalte regiuni ale lu
mii, printr-un proces care să 
urmărească garantarea libertății 
popoarelor, a dreptății și progre
sului.

Partea română apreciază în 
mod deosebit interesul manifes
tat de Algeria care, în virtutea 
poziției sale geografice, este in
teresată în evoluția situației din 
Europa.

Partea algeriană apreciază 
concepția României conform că
reia securitatea europeană ca și 
s-ecuritatea internațională re
clamă depășirea actualei divizări 
a continentului în blocuri opuse 
și crearea unui sistem de anga
jamente ferme din partea tutu
ror statelor, precum și măsuri 
concrete care să ofere fiecărei 
națiuni garanția deplină a dez
voltării sale pașnice, într-un cli
mat de destindere, înțelegere și 
cooperare.

Partea română se pronunță în 
favoarea eforturilor țărilor rive
rane Mării Mediterane tn vede
rea eliminării oricărei prezențe 
militare străine, inclusiv a baze- 

, lor militare străine, în soopul 
promovării unei cooperări eco
nomice și culturale reciproc a- 
vantajoase, de natură să asigure 
popoarelor regiunii securitatea, 
pacea și progresul.

Partea română apreciază efor
turile Algeriei îndreptate spre 
consolidarea relațiilor de bună 
vecinătate între țările Maghre- 
bului, conform aspirațiilor 
popoarelor din regiune de uni
tate, cooperare, progres și pros
peritate.

Partea algeriană își exprimă 
întreaga sa considerație pentru 
inițiativele României în vederea 
statornicirii unor raporturi de 
bună vecinătate în Balcani și ex
tinderii cooperării multilaterale 
și rodnice între țările acestei re
giuni, în interesul păcii și secu
rității generale.

Manifestîndu-și profunda în
grijorare față de menținerea fo
carului de neîncredere din O- 
rientul Apropiat, care constituie 
o amenințare pentru securitatea 
și pacea internațională, cele

NICOLAE CEAUȘESCU 
general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

două părți au subliniat necesi- i 
tatea găsirii unei soluții bazate i 
pe dreptate și echitate, în spi
ritul principiilor unanim recu- <
noscute ale dreptului interna- ;
țional, mai ales cele privind li
bertatea și independența po
poarelor. Ele au subliniat că 
orice soluție justă și durabilă 
a acestei probleme trebuie să 
țină seama, in mod necesar, de 
drepturile și aspirațiile națio
nale ale poporului palestinian.

Cele două părți se bucură de 
succesele obținute de popoarele 
africane în lupta lor pentru 
a-și cuceri și apăra indepen
dența națională.

Ele își reafirmă solidaritatea 
militantă cu lupta justă a miș
cărilor de eliberare din Africa 
împotriva politicii imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismului. Ele au reafirmat 
sprijinul deplin al țărilor și po
poarelor lor față de lupta legi
timă a popoarelor din Angola, 
Mozambic, Guineea - Bissau, 
Namibia și din alte teritorii co
loniale, pentru cucerirea inde
pendenței lor naționale și reali
zarea aspirațiilor lor de liberta
te și progres economic și social.

Ele au condamnat cu hotărîre 
politica de discriminare rasială 
de apartheid a regimurilor din 
Africa de sud și Rhodesia — 
care reprezintă o violare fla
grantă a drepturilor fundamen
tale ale omului — și au subli
niat necesitatea imperioasă de a 
pune capăt de urgență practicii 
lor care constituie o amenința
re la adresa păcii și securității 
pe continentul african.

Exprimînd aprecierea lor față 
de activitatea desfășurată de 
Organizația Unității Africane, 
cele două părți au subliniat im
portanța întăririi frontului co
mun al luptei statelor africane, a 
tuturor forțelor progresiste și 
antiimperialiste, pentru lichida
rea completă și definitivă a co
lonialismului. a politicii rasiale 
și de apartheid.

Cele două părți au reafirmat 
solidaritatea lor cu popoarele 
din Vietnam, Cambodgia și Laos. 
Ele iși exprimă din nou spri
jinul față de lupta acestor po
poare pentru libertate și inde
pendență, față de eforturile lor 
pentru a găsi o soluție politică 
negociată, pe baza respectării 
dreptului legitim al acestor po
poare de a-și hotărî singure vii
torul, fără amestec din afară. 
Realizarea acestui obiectiv re
clamă în mod necesar retragerea 
rapidă, totală și necondiționată 
a forțelor Statelor Unite și ale 
aliaților lor din întreaga regiu
ne, încetarea tuturor actelor de 
război contra Republicii Demo
crate Vietnam și încetarea poli
ticii de „vietnamizare“ care ur
mărește prelungirea războiului 
de agresiune.

Ele sprijină propunerile în 7 
puncte ale Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, propuneri
le Guvernului Regal de Unitate 
Națională al Cambodgiei și cele 
ale Frontului Patriotic din Laos 
care constituie o bază reală și 
constructivă pentru găsirea unei 
soluții politice juste a probleme
lor Indochinei.

Ele sprijină propunerile în 8 
puncte ale guvernului Republi
cii Populare Democrate Coreene 
în vederea unificării pașnice a 
Coreei. Cele două părți, exami- 
nînd evenimentele grave care au 
afectat recent Asia de sud, con
sideră că diferendele cu care 
sînt confruntate țările regiunii 
trebuie să fie rezolvate pe baza 
strictei respectări a principiilor 
fundamentale ale dreptului și 
moralei internaționale, integri
tății teritoriale, neamestecului în 
treburile interne ale statelor și 
nerecurgerii la folosirea forței.

Cele două părți salută evolu
ția progresistă care se manifes
tă în America Latină. Ele ex
primă sprijinul lor față de țări
le acestei regiuni care luptă 
pentru salvgardarea independen
ței lor naționale și asigurarea 
unui viitor de pace, progres și 
prosperitate pentru popoarele 
tor, mai ales prin exercitarea 
neîngrădită a suveranității asu
pra resurselor lor naturale.

Scoțînd în evidență interesul 
pe care îl manifestă cele două 
țări problemelor dezarmării, cel» 
două părți au subliniat necesi
tatea continuării negocierilor în 
acest domeniu. Ele sprijină con
vocarea unei conferințe mondia
le de dezarmare pentru a se a- 
junge la acțiuni concrete și la 
un acord privind dezarmarea 
generală și concretă, în primul 
rind dezarmarea nucleară, sub 
un strict control internațional. 
E‘e afirmă că, pentru a fi efica
ce, dezarmarea va trebui să fie 

1 realizată într-un cadru care să

implice adeziunea, participarea 
și angajarea tuturor țărilor.

Ele apreciază că încetarea 
cursei inarmărilor, reducerea bu
getelor militare, interzicerea fo
losirii armelor atomice, înceta
rea producției și lichidarea 
stocurilor acumulate, crearea de 
zone denuclearizate, abolirea 
blocurilor militare, precum și 
alte măsuri de dezarmare ar 
contribui la instaurarea unui cli
mat de încredere și securitate 
între națiuni, la asigurarea pă
cii în lume și la eliberarea unor 
resurse materiale importante 
pentru a fi destinate accelerării 
progresului economic și social al 
tuturor țărilor, îndeosebi al ce
lor în curs de dezvoltare.

Discuțiile dintre cele două 
părți s-au referit, de asemenea, 
la relațiile economice internațio
nale, mai ales cele care privesc 
raporturile dintre țările dezvol
tate și țările în curs de dezvol
tare. Ele au subliniat necesitatea 
reducerii și lichidării marilor 
decalaje existente. Ele au evi
dențiat importanța pentru fieca
re stat a dezvoltării economice 
și sociale de sine stătătoare, prin 
valorificarea deplină și eficien
tă a propriilor resurse materiale 
și umane. Ele afirmă, de aseme
nea, că mobilizarea completă și 
utilizarea mai eficace a resurse
lor naționale ale țărilor în curs 
de dezvoltare trebuie să fie în
soțite de o acțiune efectivă pe 
plan internațional, în scopul de 
a favoriza și sprijini această 
mobilizare a resurselor interne 
ale fiecărei țări, în interesul po
porului respectiv.

în acest sens, cele două părți 
au insistat asupra necesității de 
a se proceda la reajustarea ra
porturilor economice internațio
nale, prin înfăptuirea unei poli
tici economice și comerciale co
respunzătoare, eliminarea prac
ticilor discriminatorii și a ba
rierelor artificiale, în scopul 
creării condițiilor pentru ca toa
te națiunile să se poată bucura 
de bunăstare economică și socia
lă, in cadrul unei cooperări e- 
chitabile, bazate pe principiile 
primei și celei de-a doua Con
ferințe O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare.

Cele două părți au subliniat 
importanța Organizației Națiu
nilor Unite în întărirea păcii, 
securității și legalității interna
ționale, în dezvoltarea cooperă
rii multilaterale între state. Ele 
apreciază că, pentru a-și întări 
rolul și eficacitatea, această or
ganizație ar trebui să reflecte 
mai bine actuala situație inter
națională.

Ele se pronunță în favoarea 
primirii simultane a Republicii 
Democrate Germane, a Repu
blicii Federale a Germaniei în 
Organizația Națiunilor Unite și 
în celelalte organizații interna
ționale.

Cele două părți și-au expri
mat sincera tor satisfacție față 
de desfășurarea vizitei efectua
te în Algeria de secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
pentru rezultatele convorbirilor. 
Ele apreciază că această vizită 
și convorbirile româno-algerie- 
ne, care au avut toc la Alger, 
constituie un pas foarte impor
tant pe calea consolidării rapor
turilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări, pre
cum și o nouă contribuție a Re
publicii Socialiste România și 
a Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare la întărirea 
cooperării internaționale 
păcii mondiale.

Secretarul general al 
dului Comunist Român, 
dintele Consiliului de 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ca și persona
litățile oficiale care i-au însoțit 
au exprimat cele mai sincere 
mulțumiri președintelui Consi
liului Revoluției, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Algeriene Democratice 
și Populare, Houari Boumediă- 
ne, guvernului algerian, autori
tăților și locuitorilor capitalei 
și din regiunile vizitate, pentru 
primirea călduroasă și priete
nească, pentru ospitalitatea ce 
le-a fost rezervată.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România 
Nicolae Ceaușescu. a invitat pe 
președintele Consiliului Revolu
ției, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Algeriene 
Democratice și Ponulare, Houari 
Boumediăne. să efectueze o vi
zită oficială în România. Invi
tația a fost acceptată cu plă
cere, data vizitei urmînd a fi 
stabilită ulterior pe cale diplo
matică.

și a

Parti- 
preșe- 

Stat,

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Algeriene Democratice și Populare

TELEGRAME

România va acorda Algeriei

Președinteie Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Consiliu
lui Comandamentului Revoluției libiene, colonel MOAMMER EL 
GEDAFI, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Arabe Libiene, doresc să vă 
adresez dumneavoastră și poporului libian prieten un cordial 
mesaj de salut și calde urări de progres, bunăstare și pace.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii 
Ciad, FRANÇOIS TOMBALBAYE, următoarea telegramă :

Cu ocazia trecerii prin spațiul aerian al Republicii Federale 
Camerun, doresc să adresez, dumneavoastră și poporului came- 
runez, un cald salut prietenesc și urările noastre de noi succese 
tn propășirea patriei, în lupta pentru progres, civilizație și 
bunăstare.

Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui Consiliului Revoluției, 
președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare. HOUARl BOUMEDIENE, următoarea 
telegramă :

e LA MORENI, peste 700 de pe
troliști și alți tineri au participat 
la intilnlrea cu tovarășul Nicolae 
Tăbircă, prim-secretar al Comite
tului județean Dîmbovița al P.C.R.

« LA IAȘI, DRAGAȘANI S1 
CONSTANȚA au fost deschise ex
poziții de artă sau cu caracter do
cumentar, care înfățișează momen
te Importante din istoria organiza
ției U.T.C., aspecte semnificative 
din viața șl preocupările tineretu
lui nostru.

• JOI după-amlază, aala Operei 
de stat din Timișoara a găzduit 
o adunare festivă, în cadrul căreia 
tovarășul Mihai Telescu, prim-se-

cretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., a vorbit despre 
lupta glorioasă a U.T.C. sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân. După adunare, în piața Ope
rei, a avut loc o demonstrație care 
a cuprins defilarea detașamentelor 
fruntașe în pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei, o frumoa
să și pitorească paradă a portului 
popular românesc și al naționali
tăților conlocuitoare, precum șl un 
program de demonstrații sportive.

Festivitatea s-a încheiat cu un 
spectacol cultural-artistic, dat tn 
sala Operei de instituțiile de artă 
șl ansambluri folclorice ale stu
denților șl elevilor din localitate.

un împrumut
de 100 milioane dolari

Ca urmare a convorbirilor 
care au avut loc cu prilejul vi
zitei în Algeria a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în legătură cu dez
voltarea cooperării economice 
între cele două țări, s-a sta-

bilit acordarea de către Româ
nia a unui credit de 100 milioa
ne de dolari în livrările de in
stalații șl utilaje pentru con
struirea unor obiective econo
mice In Republica Algeriană 
Democratică și Populară.

Zburînd deasupra teritoriului Republicii Ciad, doresc să vă 
adresez dumneavoastră și poporului țării dumneavoastră un 
salut cordial și calde urări de progres pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale, multă sănătate și fericire.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii 
Niger, DIORI HAMANI, următoarea telegramă :

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Niger, doresc să 
vă adresez un cordial mesaj de salut și vă urez, dumneavoastră 
și poporului nigerian, multă sănătate și fericire, prosperitate și 
pace.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii 
Federale Camerun, EL HADJ AHMADOU AHIDJO, următoarea 
telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Algeriene Democratice și Popu
lare, doresc să vă adresez, încă o dată, dumneavoastră, Consi
liului Revoluției, guvernului și poporului algerian, cele mai căl
duroase mulțumiri pentru primirea prietenească și ospitalitatea 
desăvîrșită de care ne-am bucurat în frumoasa dumneavoastră 
țară.

Ne exprimăm convingerea că vizita făcută, schimbul rodnic 
de păreri pe care l-am avut vor contribui la dezvoltarea multi
laterală a relațiilor prietenești dintre Republica Socialistă 
România și Republica Algeriană Democratică și Populară, din
tre Partidul Comunist Român și Frontul de Eliberare Națio
nală, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite, dumneavoastră și 
poporului algerian prieten, urările noastre cele mai sincere 
de progres, prosperitate ți pace.



Cu prilejul prezentării 
în Elveția a volumului I
„Nicolae Ceaușescu - 

România pe drumul 
construirii socialismului“
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Agerpres comunica

Tratativele de dezarmare sînt chemate
acestea, săptămlnalul 
„Al Sayad“ a publicat 
reluată și de alte ziare, 

căreia România ar
Israelului piese de

și muniții pentru arma-

să contribuie la stimularea tendințelor de la Pnom Penh

Zilele 
libanez 
o știre, 
potrivit 
furniza 
schimb ____
ment șl ar fi purtat, chipurile, 
tratative secrete cu acest stat, 
în domeniul cooperării mili
tare.

Agenția română de presă A- 
gerpres este Împuternicită să 
declare că asemenea știri sînt 
cu totul lipsite de orice bază

reală »1 de natură să Inducă tn 
eroare opinia publică, denigrind 
relațiile de prietenie și oolabo- 
rare ale României cu statei« 
din Orientul Apropiat. Ele sînt 
născocite ți puse în circulație 
de cercurile care nu privesc cu 
ochi buni politica de pace ți co
laborare Internațională a Repu
blicii Socialiste România și sînt 
interesate în menținerea șl per
petuarea stării de încrodare șl 
tensiune în această zonă.

BERNA 16' (Agerpres). — 
în saloanele ambasadei ro
mâne din Berna a fost des
chisă o expoziție de cărți cu 
prilejul prezentării în Elve
ția a volumului „Nicolae 
Ceaușescu — România pe 
drumul construirii socialis
mului“, editat de către edi
tura .Rombach“ din Frei
burg, R.F. a Germaniei. La 
vernisaj a avut loc o confe
rință de presă în cadrul că
reia ambasadorul României, 
îon Georgescu, a vorbit des
pre lucrările și persona
litatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și a răspuns la 
întrebările ziariștilor.

Au participat Peter Erni, 
șeful Direcției presei din De
partamentul Politic Federal, 
și alți funcționari superiori

din administrația federală, 
Arthur Schmid, președintele 
Partidului Socialist Elvețian, 
V. Marbacher, secretar al 
Partidului Muncii din Elve
ția pentru cantonul Berna și 
alte cadre din conducerea a- 
cestor partide, reprezentan
ții presei și radioteleviziunii, 
editori și scriitori.

★

Volumul în limba germa
nă, precum și alte volu
me ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost expuse în 
mari librării din Ziirich, Ge
neva, Lausanne și Berna. Lă 
librăria Lang din Berna a 
fost organizată cu acest pri
lej o vitrină consacrată lu
crărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

și cooperare
CUVÎNTUL CONDUCĂTORULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE ÎN COMITE 

TUL PENTRU DEZARMARE DE LA GENEVA

La Geneva a avut loc joi o nouă ședință a Comitetului pentru 
dezarmare, în cadrul căreia a luat cuvîntul ambasadorul Con
stantin Ene, conducătorul delegației române.
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LA TIRANA

Cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la crearea U.T.C., 
ambasadorul României la Ti
rana, Ion Stoian, a organizat 
o conferință de presă, la care 
au participat reprezentanți ai 
presei centrale, Agenției Te
legrafice Albaneze (A.T.A.) și 
Radioteleviziunii din R.P. Al
bania.

Ambasadorul român a vor
bit despre viața și activitatea 
tineretului român, despre 
drumul parcurs de U.T.C., 
precum și despre lupta aces
tuia pentru construirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

tineret, funcționari din Mi
nisterul Afacerilor Externe 
al Finlandei, ziariști. Amba
sadorul României, Mircea 
Bălănescu, a evocat semni
ficația acestei aniversări în 
viața și activitatea tineretu • 
lui român.

Ziarele „Kansan Uutiset“, 
organ al P.C. din Finlanda, 
și „Păivăn Sanomat“, or
gan al Partidului social-de
mocrat de stînga, au publi
cat ample materiale în le
gătură cu aniversarea semi
centenarului U.T.C. și au 
informat cititorii despre 
diferitele acțiuni organizate 
cu acest prilej în Finlanda.

LA HELSINKI LA COPENHAGA

La Ambasada română din 
Helsinki a fost organizată o 
conferință de presă dedica
tă aniversării a 50 de ani 
de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist din Ro
mânia. Au participat, prin
tre alții, Matti Ahde, depu
tat, președintele Comitetu
lui de stat pentru proble
mele tineretului, Pekka 
Saarnio, vicepreședintele 
Comitetului de Stat pentru 
problemele tineretului, pre
ședintele Uniunii democrate 
a tineretului finlandez și 
alțl reprezentanți ai condu
cerilor unor organizații de

Ambasada română la Co
penhaga a organizat, la 15 
martie, o conferință de pre
să consacrată aniversării a 
50 de ani de la întemeierea 
Uniunii Tineretului Comu
nist. Au participat Jorn 
Kristensen, președintele 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist din Danemarca, 
A. Enevoldsen, președintele 
Uniunii Tineretului social
democrat din Danemarca, 
Ikito Morita, președintele 
Organizației Internaționale 
a tinerilor federaliști, depu- 
tați, ziariști, reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret 
din Danemarca.

BRUXELLES. — Un grup de studenți de Ia Facultatea 
de economie politică a Universității din Bruxelles, care au 
făcut la sfîrșitul anului trecut o călătorie de studiu in 
România au prezentat în saloanele Ambasadei române din 
capitala belgiană, un montaj audio-vizual despre țara 
noastră.

S-a. vorbit, cu acest prilej, despre obiective economice 
și social culturale ce vor fi construite în cursul actualului 
plan cincinal și s-a făcut o prezentare a unor importante 
centre turistice din România.

Au fost prezenți A. Jaumotte, rectorul Universității din 
Bruxelles și alte cadre didactice universitare, precum și 
ambasadorul român Al. Lăzăreanu.

de studenți de la Facultatea

Exportatorii americani de ma- 
șini-unelte și echipamente elec
tronice au cerut Congresului 
S.U.A. să acționeze în vederea 
facilitării exporturilor acestor 
produse în țările socialiste din 
Europa. Reprezentanții cercuri
lor de afaceri americane, printre 
care președintele Asociației co
merciale a producătorilor de e- 
chipamente electronice, Early 
Wantland, s-au pronunțat, în ca
drul audierilor organizate în sub
comisia senatorială pentru pro
bleme financiare internaționale,

în favoarea extinderii Actului de 
export al Administrației din 1969 
pînă la sfîrșitul anului 1975. Ei 
au subliniat că extinderea aces
tui act, care facilitează exportu
rile produselor menționate în ță
rile socialiste europene și adop
tarea de noi măsuri în acest sens 
corespund și intereselor Statelor 
Unite ale Americii, nevoite să 
facă față pe piața mondială unei 
puternice concurențe din partea 
producătorilor, deosebind, vest- 
germani și japonezi.

La început vorbitorul a sub
liniat importanța actualei se
siuni a Comitetului și că tra
tativele de dezarmare sînt che
mate să contribuie la stimularea 
tendințelor pozitive către des
tindere, securitate și cooperare. 
Apoi a arătat că se impune in
tensificarea și amplificarea 
forturilor destinate 
cursei înarmării 
dezarmării.

Evidențiind că 
de activitate, în ___  ..
ilor depuse de diferite state, Co
mitetul pentru dezarmare a fă
cut prea puțin pentru înfăptui
rea mandatului său, delegatul 
român a subliniat că, în timp ce 
tratativele de dezarmare trenea
ză, goana înarmărilor și a chel
tuielilor militare cunoaște o es
caladare vertiginoasă, cu conse
cințe deosebit de grave asupra 
vieții economice și sociale a na
țiunilor, asupra păcii și securi
tății lor. Fără a se subestima, 
desigur, importanța acordurilor 
încheiate, este însă cunoscut că 
prin natura lor, aceste acorduri 
nu au afectat spirala înarmări
lor și arsenalele militare, nu au 
redus primejdiile unui conflict 
termonuclear.

în conformitate cu poziția sa 
de principiu, România susține 
cu toată fermitatea ca în nego
cierile de dezarmare să se asi
gure cea mai înaltă prioritate 
dezarmării nucleare, a spus vor
bitorul, arătînd că este cu to
tul anormală situația cînd la 
mai bine de doi ani de la in
trarea In vigoare a tratatului de 
neproliferare, care consacră ex
pres primordialitatea dezarmă
rii nucleare, problemele dezar
mării atomice nu dețin locul ce 
li se cuvine în cadrul tratative
lor. Orice amînare sau tempori
zare a negocierilor pe această 
temă, eludarea în continuare a 
examinării concrete a proble
melor dezarmării nucleare nu 
pot fi justificate de nici un con
siderent politic, militar sau de 
altă natură și nu pot fi înțelese 
de opinia publică internațională 
care reclamă reducerea grabnică 
și înlăturarea primejdiei nucle
are. De aceea ne 
pentru adoptarea și 
rea unor măsuri cum 
interzicerea folosirii 
lor nucleare, crearea 
zone de pace și denuclearizate 
în diferite regiuni ale lumii, în
soțite de garanții ferme de se
curitate din partea puterilor 
nucleare; încetarea producției 
armelor nucleare, inclusiv a 
materialelor fisionabile pentru 
scopuri militare ; reducerea și 
lichidarea totală a stocurilor de 
arme nucleare și a mijloacelor 
de transportare a lor la țintă.

în ansamblul măsurilor de de
zarmare nucleară guvernul ro
mân consideră de cea mai mare 
urgență interzicerea folosirii de 
arme nucleare, concretizarea a- 
cestei interdicții intr-un acord 
internațional cu forță juridică 
obligatorie și vocație de univer
salitate care să conțină garanții 
ferme pentru respectarea sa ge
nerală. în cadrul eforturilor ac
tuale pentru întărirea legalită
ții internaționale, pentru așeza
rea strictă la baza raporturilor 
dintre state a principiilor de 
valoare universală ale indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, această mă
sură ar duce la instituirea unei 
stavile juridice, politice și mo
rale în calea utilizării armelor 
nucleare, ar contribui la spori
rea încrederii reciproce între 
țările posesoare de asemenea 
arme, între toate statele, ar crea 
condiții pentru dezarmarea nu
cleară propriu-zisă.

O altă măsură de deosebită 
importanță pentru toate țările 
nep.osesoare de arme nucleare 
este acordarea unor garanții 
ferme de securitate de către sta
tele care dețin asemenea arme. 
Este o premisă indispensabilă 
pentru o elementară echitate 
internațională ca statele care 
prin tratat se angajează să nu 
producă și să n udobîndească pe

e- 
încetării 

și înfăptuirii

în cei zece ani 
ciuda strădani-

pronunțăm 
înfăptui- 

sînt. : 
arme- 

unor

nici o altă cale arme nucleare 
să obțină în schimb garanții si
gure, cu valoare politică și ju
ridică egală celei a angajamen
telor asumate de ele.

România consideră, oa și în 
trecut, că este imperios necesar 
ca statele care posedă arme nu
cleare să-și asume obligația so
lemnă că niciodată și în nici o 
împrejurare nu vor folosi arme
le nucleare și nu vor amenința 
cu folosirea acestor arme împo
triva statelor neposesoare de 
astfel de arme. România situ
ează pe un loc important crea
rea unor zone de pace și denu
clearizate în diferite regiuni ale 
lumii. Ea a militat și militează 
neabătut pentru transformarea 
regiunii Balcanilor într-o zonă 
a păcii și bunei vecinătăți, li
beră de arme nucleare.

Subliniind că obiectivul fun
damental al tratativelor de de
zarmare a fost și 
zărea unui tratat 
generală și totală 
mii ani, în ciuda 
poluri adresate de . ____
Generală examinarea concretă a 
acestei probleme a fost practic 
sistată, vorbitorul a spus că de
legația română dorește să rea
firme adeziunea guvernului ro
mân la cauza dezarmării gene
rale, convingerea sa că este ne
cesară amplificarea eforturilor 
tuturor statelor în vederea în
treprinderii unor progrese con
crete în această direcție. Româ
nia s-a pronunțat neabătut pen
tru convocarea unei conferințe 
mondiale de dezarmare, care să 
reunească în condiții de deplină 
egalitate eforturilor tuturor sta
telor. Tn acest spirit, România 
și-a adus la ultima sesiune a 
Adunării Generale partea sa de 
contribuție la punerea de acord 
și adoptarea prin consens a re
zoluției în baza căreia problema 
conferinței mondiale de dezar
mare urmează a fi aprofundată 
in continuare la viitoarea sesiu
ne a Adunării Generale.

Pronunțîndu-se pentru inclu
derea cu mai mult curaj și con
secvență în aria de preocupări 
a comitetului unor măsuri parți
ale. vorbitorul a arătat că o a- 
semenea măsură care ar putea 
fi examinată fără întîrziere o 
constituie imghețarea și redu
cerea bugetelor militare ale tu
turor statelor, a cărei realizare 
ar crea condiții propice pentru 
negocierea unor acorduri de mai 
mare amploare. România susți
ne, de asemenea, cu hotărire a- 
doptarea unor măsuri cum sînt 
lichidarea bazelor militare de 
pe teritorii străine, retragerea 
trupelor în interiorul granițelor 
naționale, renunțarea la efectu
area, de manevre în apropierea 
granițelor sau pe teritoriul altor 
state, renunțarea la orice acte 
de forță și de amenințare cu fo
losirea forței sau alte asemenea 
acte de natură să producă ten
siune și neîncredere, stimulînd 
cursa înarmărilor, interzicerea 
creării de noi baze militare și 
a amplasării de noi arme nucle
are pe teritorii străine, desfiin
țarea blocurilor militare. Dele
gatul român a reafirmat, în con
text. propunerile privind reali
zarea neîntîrziată a unor măsuri 
efective de încetare a cursei 
înarmărilor și de dezarmare 
prezentate de România in comi
tet la 5 martie 1970, măsuri care 
își păstrează întreaga actualitate 
Și_ s.e oer a A incluse în preocu
pările efective ale forului nego
cierilor de dezarmare.

Reafirmînd importanța de 
prim ordin pe care România o 
acordă în calitate de țară eu
ropeană eforturilor pentru în
făptuirea securității pe conti
nentul nostru, pentru convocarea 
și ținerea într-un timp cît mai 
scurt a unei conferințe general- 
europene consacrată acestui 
scop, șeful delegației române a 
spus : Considerăm că în cadrul 
eforturile pentru realizarea 
securității europene o mare în
semnătate ar avea-o înfăptuirea 
unor măsuri regionale de dezar
mare în Europa, cum sînt crea
rea unor zone de pace și denu
clearizate în diferite părți ale 
continentului, în Balcani, în 
centrul și nordul Europei, pre-

ramine reali
de dezarmare 
și că, în ulti- 
repetatelor a- 

Adunarea

de

□• VASILE GLIGA, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
României, care, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Olandei, se află în vizită la Haga, 
a fost primit la 16 martie de că
tre Dr. W.K. Norbert Schmelzer, 
ministrul olandez al afacerilor 
externe. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de păreri privind 
evoluția relațiilor româno-olan- 
deze și în legătură cu unele pro
bleme internaționale de interes 
comun.

De asemenea, Vasile Gliga 
avut o întrevedere cu dr. 
Langman, ministrul olandez 
afacerilor economice.

• MIERCURI SEARA a avut 
loc o dezbatere-dineu, orga
nizată de Asociația de prietenie 
Franța-România, în memoria E- 
lenei Văcărescu, de la a cărei 
moarte s-au împlinit 25 de ani.

gerea a 5 700 de militari din 
cadrul celor două brigăzi te
restre de luptă care se află 
încă în Vietnam — informea
ză, din Saigon, agenția Unitgd 
Press Internațional.

obiecte din ceramică, țesături 
și diverse alte exponate.

• COMITETUL BRITANIC 
pentru securitatea și coopera
rea europeană va organiza, la 
23 aprilie, la Londra, o con
ferință, în cadrul căreia vor 
lua cuvîntul, printre alții, de
putati laburiști, lideri ài sin
dicatelor etc.

a 
H, 
al

® LA 16 MARTIE a sosit 
Moscova, într-o vizită oficială, 
președintele Pakistanului, Zulfi
kar Aii Bhutto, anunță agenția 
T.A.S.S.

în aceeași zi, la Kremlin au 
început convorbirile între pre
mierul sovietic Alexei Kosîghin 
și președintele Bhutto.

la

• OPERAȚIUNILE de retra
gere a trupelor indiene de pe 
teritoriul Republicii Bangladesh 
sau încheiat — informează a- 
gențiile de presă TASS și Reu- 
ter.

Hotărîrea de retragere a fost 
luată în cursul convorbirilor a- 
vute de primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, cu șeful 
guvernului de la Dacca, Mujibur 
Rahman, care a întreprins, 
luna februarie, o vizită 
Calcutta.

în 
la

• COMANDAMENTUL 
merican din Vietnamul de 
a anunțat, la 15 martie, retra-

a- 
sud

l.KI

• ALEXEI KOSÎGHIN, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit 
miercuri Ia Kremlin pe Imel
da Romualdez Marcos, soția 
președintelui Filipinelor, care 
face o vizită în Uniunea So
vietică, Ia invitația Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

• LA MOSCOVA s-a deschis 
o reprezentanță permanentă a 
concernului vest-german „Sie
mens“. Este prima firmă vest- 
germană acreditată pe lingă 
Comitetul pentru Știință și 
Tehnică al U.R.S.S.

• LA CENTRUL școlar se
cundar din Neuchâtel (Elve
ția) a fost deschisă o expoziție 
românească. Sînt prezentate 
fotografii, colecții de timbre,

• PREȘEDINTELE Pakista
nului, Zulfikar Aii Bhutto, a 
anunțat că la data de 1 oc
tombrie a.c. toate instituțiile 
particulare de învățămînt vor 
fi naționalizate, informează a- 
genția Associated Press.

cum și în orice altă regiune eu
ropeană, potrivit voinței țări
lor situate în aria respectivă. In 
același sens, pot fi avute în ve
dere măsuri de reduoere a for
țelor armate și armamentelor 
care să corespundă intereselor 
de securitate ale tuturor state
lor europene, ale tuturor țări
lor.

Relevînd că toate popoarele 
sînt vital interesate în înfăptui
rea unor măsuri efective de de
zarmare, vorbitorul a arătat că 
este necesar să se treacă de la 
vorbe la fapte, de la discuții ge
nerale la negocieri efective care 
să conducă la adoptarea unor 
măsuri practice de dezarmare. 
Se impune, deci, o cotitură atît 
în ceea ce privește modul de a- 
bordare a problemelor de fond 
ale dezarmării, cit și în legă
tură cu formele și metodele de 
negociere. In concepția delega
ției române, a arătat vorbitorul, 
este necesară căutarea și pune
rea de acord a unor măsuri ge
neral acceptabile, de natură să 
conducă la asigurarea unui for 
autentic de negociere care, ou 
maximum de eficiență, să-și 
concentreze eforturile asupra 
unor măsuri reale de Interzi
cere și distrugere a armelor 
nucleare, asupra negocierii unor 
acorduri parțiale de dezarmare 
și a unor progrese concrete pe 
calea dezarmării generale. Se 
impune, în acest sens în pri
mul rînd, întrunirea premiselor 
necesare care să permită tutu
ror țărilor posesoare de arme 
nucleare să participe Ia negocie
rile de dezarmare. Este necesară 
crearea condițiilor corespunză
toare pentru ca la tratative să 
poată lua parte toate statele in
teresate. Fiecare stat, fie
care guvern trebuie și poa
te să-și aducă contribuția 
la progresul cauzei dezar
mării ; această grandioasă o- 
peră de pace reclamă deopotrivă 
aportul tuturor și respectarea 
intereselor tuturora, tn lumina 
acestor considerente, a arătat 
șeful delegației române, ar tre
bui reorganizată și conducerea 
organismului specializat în ne
gocieri de dezarmare. Ar putea 
fi avută în vedere alegerea unui 
birou pentru fiecare sesiune sau 
pe timp de un an, după sistemul 
rotației aplicat la O.N.U.

în încheiere, ambasadorul 
Constantin Ene a subliniat do
rința delegației române de a-și 
aduce, în continuare, contribu
ția la examinarea aprofundată, 
cu toată răspunderea. în spirit 
constructiv, a problemelor aflate 
pe agenda negocierilor, în con
formitate cu aspirațiile comune 
ale popoarelor la pace, securitate 
și progres.

Administrația de la Pnom 
Penh este confruntată în conti
nuare de o serioasă criză poli
tică. Numit recent șef al exe
cutivului, dar nereușind să ducă 
la capăt misiunea formării unui 
guvern, Sirik Matak și-a anun
țat retragerea de pe scena po
litică. Lon Noi, autoinstalat luni 
ca șef al regimului de la Pnom 
Penh, a încercat să recurgă la 
serviciile politice ale actualului 
ambasador al administrației de 
la Pnom Penh în Japonia, Sim 
Var, fost prim-ministru, în vede
rea formării unui nou cabinet, 
însă acesta a declinat oferta, de- 
clarînd că „nu-și poate asuma 
riscul de a încerca redresarea 
situației regimului în condițiile 
în care nu există nici constitu
ție, nici parlament“. Pe de altă 
parte, noile manevre ale lui Lon 
Noi au declanșat un puternic val 
de proteste și manifestații ale 
studenților din capitala cambod- 
giană.

• PRIMUL MINISTRU brita
nic, Edward Heath, a adresat 
premierului nord-irlandez, Brian 
Faulkner, invitația de a veni la 
Londra pentru a discuta împre
ună modalitățile de rezolvare a 
crizei din Irlanda de Nord, in
formează agenția REUTER. A- 

ceastă invitație are loc în con
textul știrilor, pentru moment 
neconfirmate, dar tot mai in
sistente, potrivit cărora guver
nul britanic ar fi pus la punct 
un plan de măsuri urmărind re
ducerea tensiunii în Ulster și re
zolvarea problemelor sale ur
gente.

A

Lucrările Congresului
P.C Italian

în cadrul lucrărilor Congresu
lui al XlII-lea al Partidului Co
munist Italian, joi dimineața au 
continuat discuțiile pe marginea 
raportului de activitate a Comi
tetului Central, prezentat de 
Enrico Berlinguer, vicesecretar 
general al P.C.I.

In ședința de dimineață au luat 
cuvîntul Pietro Ingrao, membru 
al Direcțiunii partidului, Gui
do Fanti, membru al Direc
țiunii, președintele Consiliului 
Executiv al regiunii Emilia-Ro
magna, și Arrigo Boldrini, pre
ședintele Asociației naționale a 
partizanilor italieni.

Tn ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul, printre alți dele-

gați, Giorgio Napolitano și Um
berto Terraccini, membri ai Di
recțiunii P.C.I., Luigi Monami, 
secretarul Federației regionale 
P.C.I. din Valle d’Aosta, Giusep
pe Amarante, secretarul Federa
ției P.C.I. din Salerno, Giannetto 
Patacpini, . secretarul Federației 
P.C.I. din Reggio Emilia, și alți 
delegați la Congres. Participanții 
au aplaudat cu căldură salutul 
transmis de delegația de studenti 
ai universităților din Torino, în 
rindurile cărora erau membri a 
Federației Tineretului Comunist 
Italian și ai organizațiilor de ti
neret ale P.S.I., P.S.I.U.P., repu
blicană și catolice.

VIZITA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE PANA
„AUTO BIANCHI"

în cursul zilei de joi, tovară
șul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., care participă la lucră
rile Congresului P.C.I., a făcut o 
vizită la Uzinele „Auto Bianchi“

LA UZINELE
DIN MILANO
Milano. Directorul general 

Enrico Chiretti, împreună cu 
personalul din conducere, au pri
mit și însoțit pe oaspetele român 
în principalele secții, furnizînd 
explicații asupra procesului de 
producție-

din 
dr.

Președintele Nixon
va sosi

la 22
la Moscova
mai 1972

Prezidiul Comitetului Cen
tral al Frontului Patriei din 
Vietnam a adoptat o hotărî- 
re în legătură cu Ziua națio
nală de luptă a poporului 
vietnamez împotriva agre
siunii S.U.A. — 19 martie. 
Hotărîrea cheamă poporul în
tregii țări să lupte pentru în
deplinirea sarcinilor ce-i stau 
în față, pentru alungarea a- 
gresorilor americani, înlătu
rarea marionetelor, pentru 
eliberarea Sudului și apăra
rea Nordului, pentru unifica
rea pașnică a țării.

Hotărîrea conține chema
rea de a marca Ziua națio
nală de luptă a poporului 
vietnamez împotriva agre
siunii S.U.A. prin mobilizarea 
tuturor forțelor armatei și 
poporului din R.D. Vietnam 
în vederea intensificării lup
tei și dezvoltării producției 
socialiste.

Intr-un articol publicat in săp- 
tAmlnalul „Deutsche Zeitung 
Christ und Welt“, Conrad Ahlers, 
secretar de stat, subliniază că ne- 
ratificarea tratatelor semnate de 
R. F. a Germaniei cu Uniunea So
vietică și cu Polonia ar compro
mite tratativele cu R. D. Germa
nă cu privire la relații mai buhe 
între cele două state germane. El 
a atras atenția asupra subaprecie
rii consecințelor neratificării ce
lor două tratate, menționind că, 
după părerea sa, aceasta ar atra
ge după sine neintrarea în vigoa
re a acordului cvadripartit asupra 
Berlinului occidental și a conven
țiilor semnate de R.F.G. și de Se
natul Berlinului occidental cu R.D. 
Germană, ducînd la o izolare a 
Republicii Federale a Germaniei.

*
Peste 100 personalități din R.F.G. 

au adresat miercuri un apel opi
niei publice vest-germane, pro- 
nunțîndu-se în favoarea ratificării, 
tn cel mai scurt timp, a tratate
lor semnate de R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Polonă. Printre semnatarii apelului 
se află profesorii Jürgen Haber
mas, Eugen Kogon, Helmut Goll- 
witzer și Renate Riemeck, scrii
torii Erich Kästner. Erich Kuby, 
Martin Wafser și alții. Tratatele, 
se arată în apel, corespund întru- 
totul intereselor uaționale ale ță
rilor participante și aspirațiilor

de pace și securitate ale tuturor 
popoarelor Europei. în apel se a- 
preciază că neratificarea sau răs
tălmăcirea tratatelor ar da o lo
vitură procesului de destindere. 
Semnatarii apelează la opinia pu
blică democratică din R.F.G. să 
considere drept o sarcină comună 
respingerea oricăror atacuri împo
triva ratificării tratatelor.

★
Reprezentanți ai diferitelor or

ganizații sindicale (lin R. F. a Ger
maniei au adresat, in ultimele zile, 
Bundcstagului și Bundesratului, 
numeroase rezoluții și moțiuni in 
care cer ratificarea grabnică a 
tratatelor încheiate de R. F. a 
Germaniei cu Uniunea Sovietică și 
cu Polonia. Astfel, adunarea re
prezentanților Sindicatului lucră
torilor din industria materialelor 
de construcții din Solingen a con
damnat, într-o declarație, încercă
rile U.C.D.—U.C.S. de a împiedi
ca ratificarea acestor tratate, sub
liniind că ele constituie o contri
buție importantă la destindere și 
la coexistența pașnică a statelor 
europene. Ședința anuală a Sindi
catului lucrătorilor din comerț, in
stituții bancare ș( de asigurări din 
Remscheid, precum și reuniunea 
reprezentanților Sindicatului meta- 
liirgiștilor din același ora.s au re“ 
rut Bundestagului să țină seamă 
de voința majorității populației și 
să aprobe cele două tratate.

16 (Agerpres). — 
transmite agenția 

Sovietică și

MOSCOVA 
După cum 
TASS, Uniunea 
S.U.A. au convenit că președin
tele Nixon va sosi în vizită ofi
cială la Moscova la 22 mai 1972.

Acțiuni de luptă ale patrioților
sud-vietnamezi și laoțieni

VIETNAMUL DE SUD. — In 
cursul lunii februarie, luptătorii 
forțelor patriotice de eliberare din 
Vietnamul de sud au continuat 
să aplice grele lovituri inamicu
lui, atacînd cu mortiere baza ae
riană de la Bien Hoa, șoseaua 
nr. 1 și puncte întărite ale ina
micului în provincia Dac Lac — 
informează agenția „Eliberarea". 
Ca urmare a acestor noi ofensive, 
forțele patriotice au scos din 
luptă peste 200 de militari ina-

mici, au distrus 43 vehicule blin
date, au aruncat în aer 12 depo
zite și au capturat însemnate can
tități de armament și echipament 
militar.

Delegația română, con
dusă de tovarășul Mircea 
Malița, ministrul educației 
și învățămîntului, care se 
află în Cuba la invitația 
ministrului educației al a- 
cestei țări, a vizitat în ulti
mele zile marea fabrică de 
zahăr „Cantilo Cienfuegos“ 
de lingă Havana, Universi
tatea din orașul Santa Cla
ra, uzina de îngrășăminte 
chimice și portul de încăr
care a zâhărului din loca
litatea Cienfuegos, precum 
și alte întreprinderi, centre 
culturale și social-cultura
le din provinciile Havana, 
Matanzas și Las Villas. în 
orașul Cardenas, delegația 
a participat la o adunare 
comemorativă cu prilejul 
împlinirii a 15 ani de la 
moartea lui Jose Antonio 
Echevarria, eminent condu
cător al studențimii revo
luționare din Cuba, căzut 
în lupta împotriva dictatu
rii lui Batista.

LAOS. — Un tînâr patriot în timpul unei misiuni de luptă

XIENG QUANG. — După în
semnata victorie repurtată de 
forțele patriotice din Laos asu
pra trupelor intervenționiste tai- 
landeze și a „forțelor speciale“ 
ale lui Van Pao în regiunea Sam 
Thong din provincia Xieng 
Quang, luptătorii laoțieni conti
nuă atacurile împotriva bateri
ilor de artilerie, aeroporturilor 
și depozitelor de muniții ale ina
micului, concentrate la Long 
Cheng — importantă bază mili
tară a inamicului, relatează agen
ția Khaosan Pathet Lao. Ca ur
mare a unui intens bombarda
ment de artilerie declanșat de 
patrioți, aeroportul bazei de la 
Long Cheng a fost complet scos 

funcțiune.

• INTR-UN INTERVIU a- 
cordat ziarului sovietic „TRUD", 
René Duhamel, secretar al Con
federației Generale a Muncii din 
Franța (C.G.T.), a subliniat că 
această mare organizație sindi
cală se pronunță ferm pentru 
convocarea conferinței europene 
în problemele securității și co
laborării pe continent. C.G.T., a 
spus el, sprijină orice inițiativă 
în această direcție. Tocmai de 
aceea, Confederația Generală a 
Muncii își aduce contribuția la 
pregătirea forumului reprezen
tanților opiniei publice europene 
pentru securitate și colaborare, 
ce va fi convocat la începutul 
lunii iunie la Bruxelles.

Noi ciocniri intre poliție
și studenți in Spania

In capitala Spaniei au fost 
înregistrate noi ciocniri între 
poliție și studenții universită
ții madrilene, strict suprave
gheată de autorități. Ciocnirile 
au survenit în urma interven
ției poliției împotriva demon
strațiilor organizate de studen
ții facultăților de medicină, 
drept, biologie, fizică și tele
comunicații în semn de pro
test față de prezența polițiști
lor în facultăți, față de recen
tele represiuni sîngeroase an- 
timuncitorești de Ia El Ferrol 
și față de noua lege a educa
ției. (împotriva legii educației 
decretate de autorități s-au 
pronunțat, de asemenea, în nu
meroase ocazii, multe cadre di-

dactice, care au relevat că a- 
ceastă. reglementare dăunează 
atît procesului de învățămînt, 
cît și stabilității cadrelor di
dactice în posturile lor). Poli
ția-a operat atestări în rîndul 
demonstranților de la Madrid.

Acțiuni de protest ale stu
denților âu avut loc și la Bil- 
bao, unde, în urma unei adu
nări studențești declarate „ile
gale“, autoritățile au dispus 
închiderea Facultății de me
dicină. Măsura nu a putut însă 
împiedica desfășurarea pe stră
zile orașului a unei manifes
tații a studenților, care au de
filat scandînd lozinci împotri
va politicii actualului regim 
spaniol.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA ! București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fao la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFIEATELIA" — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66. P.O.B. — „Box 2001“. — Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scînteii".

K


