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a tovarășului

în pagina
te al Consiliului de Stat, membru 
al guvernului, Justin Leko'unzou, 
membru al C.C. al P.C.M., minis
trul Industriei ț! minelor, Henry Lo
pez, membru al C.C. al P.C.M., mi
nistrul a Tăcerilor externe, Mohou.n-, 
gou Manii, ministrul comerțului, 
Auxence Ikonga, directorul cabi
netului prezidențial, Daded Mo- 
polo, secretar general al Ministe
rului Afacerilor Externe, Jean- 
Bnptlsls Lundn, ambasadorul 
Republicii Populare Congo la 
București.

Ieri, timpul fiind frumos. In numeroase unități agricole B-a muncii 
din plin Ia semănat șl pregătirea terenului.

Ghcorghe 
imba.sadorul României la 
le, Ștefan Andrei, mem-

Intr&m In ultima decadă a lunii martie, dud trebuie încheiat semă
natul culturilor din prima epoct Suprafețele Insâmtațate pinii In pre
zent In unele Judele sini miel. Desigur, specialiștii din flecare unllate 
agricolă slut cel mal tn măsură să stabilească momentul începerii lu
crărilor de semănat Ia fiecare cultură In parte șl Încadrarea acestei 
lucrări în Umilele timpului optim. Se constată Insă ei între unitățile 
agricole' care beneficiază de aceleași condiții de climă ți sol șl chiar 
Intre Județe apropiate există diferențe mari tn ce privește suprafețele 
Insămlnțate. Aceasta Impune luarea unor măsuri holărite ca, în scurtă 
vreme, să se încheie semănatul mazărll, trifoiului, lucernel, orzului, sfe
clei de zahăr șl, pe măsură ce In sol se realizează temperatura de S—7 
grade, să înceapă semănatul florii-soarclul. '

Pentru a preveni pierderea rezervei de apă din sol — șl așa destul 
de puțină — este necesar să se acorde maximă atenție lucrărilor de pre
gătire a terenului : griparea ogoarelor de toamnă șl a arăturilor de pri
măvară.

secr-tarului general al P.CJL, pre
ședintele,Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nlcolae

Interne si externe, 
prețuire de care se bucură personali 
latea proeminenta
Nlcolae Ceaușescu Aceste tenUrnen-' 
le Iși au corespondent In prietenin 
șl slmțMilln pe care poporul .rom.-în le 
nutrește. In rtndul șău. față de.po
porul ccnlrafrlcan sentimente ma
nifestate cu ocazie vizitei în tara 
noaslrii. In 1970 a președintelui Jean 
Bede)''Bnkassa. .

(Continuare In pag. a IÎI-a)

\'.V După cum am anunțat In numă
rul de ieri al ziarului, la dineul o- 
ferit sîmbfită seara la Brazzaville 
de președintele C.C. al P.C.M.,

Duminică, In județul Bihor a fost 
o zl de primăvară cu soare străluci- . 
tor, o zl bunâ pentru munco În timp. 
Dls-de-dlmlneațfi,' am Intllnlt mll-șl’ 
•mii de" cooperatori cars, ms'gcau lr 
lucru.-

Tn hotarul' comune! Valea lui Mihai 
1-arn 9nUln.lt, in mijlocul unor coo
peratori, pe liîgtacrul-șef al coopera
tivei. tov. Imre Farkaș. „Pe vremea 
asta frumoasă muncim din plin să 
terminăm cit mol-repede Inaămlnțfl- 
rlle de primăvară — iml spunea ei. 
Pină acum am Insămlntat 110 ha cu 
trifoi. 30 ha cu mazăre furajeră și 
am plantat primele hectare cu car- 
,tofl. Vrem ea In 2—3 zile să termi
năm de Insfimințat toate cele 210 ha 
din urgenta I. La cooperativa agri
colă dîn Marghlta se Insămlnla sfe
cla de zahăr. „Pină seara — mi-au 
spus mecanizatorii — vom termina 
cele 10 ha destinate acestei culturi, 
precum șl 10 ha cu ovăz". Tn altă 
parte a județului, la cooperativa a- 
grlcolfi din S.ilonta. aceeași muncă !

, pentru valorificarea 
naturale In scopul propășirii 
a| îmbunătățirii condițiilor de 
ale 'populației..' .Jșllm,din pro

pria experiență a poporalul român, 
.st «a arătat, adrcslnilu-se gazdelor, 
tovarășul Ni colac Ceaușescu — cit 
de grea șl de complexă este lupta 
pentru lichidarea subdezvoltării, 
penlra cucerirea șl 'consolidarea In
dependentei naționale — și, de aceea, 
înțelegem șl prețuim eforturile dum
neavoastră, ca și ale tuturor țărilor 
africane. Ne bucurăm sincer de suc
cesele pe care le obllnell. de pașii 
mari pe care ii faceți In direcția dez
voltării economice șl sociale a târli, 
In creșterea bunăstării poporalul".

șl Republica Africa Centrală se află 
la mii de kilometri depărtare, pre
ocupările lor se tnttlnesc pe terenul 
fertil al colaborării, animali de 
țeluri nobile. Tn țara noastră so 
bucură de apreciere eforturile po
porului cenlrafrican.' ca șl ale celor
lalte popoare ale Africii, pentru con
solidarea Independenței și suverani
tății lor nalionale. lichidarea moște
nirii grele lăsate de dominația colo
nială. pentru valorificarea resurse
lor 
țării, 
viață

O dală cu încheierea vizitei ta 
Republica Africa Centrală a luat 
etirșlt cea de-a doua etapă a călăto
riei pe care ’secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședinte le. Cons! II ului de Stat al Româ
niei. tovarășul Nlcolae Ceaușescu. o 
întreprinde. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. Intr-un șir de state 
de pe continentul african. Degtflșîî- 
rlndu-®o sub eernnul prieteniei, sti
mei și reiTpeciulul reciproc, vizita 
taslțllor soli ni poporului român pe 
meleagurile cenlrafricane a îmbrăcat 

‘semnificația unul eveniment’ de cea* 
mol mare Însemnătate

Din prima clipă p sosirii pe pă- 
mlntul Africii Centrale, oaspeții ro
mâni au .fosi înconjurați cu 'deose
bită căldură și'oXpIinlItiJie de’poporul 
acestei țâri, care primea pentru 
Intiia oară vizita unul șef de slat 
european: Pe întregul Itinerar — la 
aeroportul M’Poko. pe străzile capi
talei cenlrafrlcahe. Bangui la Uni
versitatea „Jean Bedel Bokasșa". 
prima universitate din zona centrală 
a Africii, construită In Întregime cu 
mijloace proprii — șeful statului 
nostru, ceilalți cajspeți. români s-tiu 
bucurai de o primire entuziastă din 
partea populației Tn tonte aceste 
manifestări și-au găsii expresie sen
timentele de prietenie șl considerație 
fată de ponorul român. n-esîlaiul 
României socialistei al politicii «ale 

tanlta .stimă și

In Republica 
.. Congo constituie o ilus
trare a bunelor relații de priete
nie șl colaborare stabilite Intre țfi-, 
rile, partidele și popoarele noas
tre, a dorinței comune de a dez
volta ț! îmbogăți continuu aceste 
relații In Interesul celor două țări, 
de a întări unitatea forțelor antl- 
Imperinllste. de n servi cauza pă
cii, independenței șl progresului In 
lume. (Aplauze puternice).

îh România slnt cunoscute șl se 
bucură tic o caldă nprec’ere lupta 
hotărîtă a poporului Republicii 
Populare Congo pentru întărirea 
Independenței naționale, eforturi
le sale consacrate dezvoltării eco
nomice Șșl sociale pe calea con
strucției socialiste, afirmării sole

nlîle directoare ale raporturilor 
noastre In viitor.

Deși șederea dumneavoastră este 
scurtă, noi credem că la sflrșltul 
vizitei veți avea o viziune mai 
precisă n realităților acestei țări, a 
obstacolelor pe care dușmanii 
noștri nu Încetează să nl le pună, 
ceea ce va face să cunoașteți mai 
bine ca înainte eforturile depuse 
de poporul congolez în căutarea 
cotidiană a fericirii sale.

Tovarășe președinte,
Dacă este o țară pe care Repu

blica Populară Congo o simte cu 
adevărat apropiată atlt prin obiec
tivele politicii sale Interne, cit șl 
prin viziunea pe care ea o are față 
de raporturile dintre state, aceasta 
este Republica Socialistă România, 
încă de la primele contacte între 
cele două guverne ale noastre a 
apărut o similitudine remarcabilă, 
care de atunci nu încetează să 
apropie tot mal mult cele două po
poare. ,

Lâ fel ca poporul român, po
porul congolez a ales, pentru a-șl 
construi fericirea, singura cale care 
proscrie exploatarea omului de că
tre om — calea socialismului. La 
fel ca el, poporul congolez consi
deră că numai respectarea unor 
principii fundamentale poate salv
garda șl consolida pacea în lume. 
Aceste principii, proclnmnte de re
petate ori șl In prezent bine cu
noscute. sînt In special : dreptul 
sacru al fiecărui popor de a-șl de
cide el însuși propriul destin, 
neamestecul în treburile interne 
ale altor state și căutarea constan
tă a avantajului reciproc.

acestea săptămîm pentru

apreciază specialiștii de la direcția 
generală agricolă, va fi Încheiată ta 
cursul acestei găptămlnL Tot teri di
mineața. mii de țărani cooperatori șt 
lucrători din Întreprinderile agricole 
de filat au muncit, din primele ore 
ale dimineții. In repararea canalelor 
do Irigații, precum .șl la nivelarea 
unor terenuri din noile sisteme de 
Irigații dale ta exploatare In Valea 
Carasu. , '

Zl de lucru obișnuită care demon
strează încă o dată că In județul 
Constanța lucrările agricole din ac
tuala campanie pot fl executate, 
printr-o largă mobilizare a forțelor. 
La timp șl da bună calitate.

Vizita dumneavoastră oficială In 
Republica Populară Congo, In com
pania soției dumneavoastră, tova
rășa Elena Ceaușescu, și a mal mul
tor Înalte personalități ale partidu
lui și guvernului român, este pen
tru no’, congolezii, un motiv de 
foarte mare satisfacție.

Primlndu-vă în această zl, po
porul congolez, partidul și guvernul 
său sini conștiente de considerația 
și prietenia pe care dumneavoastră 
le-o purtațL Flecare știe că ilustrul 
oaspete care osie In această seară 
printre noi este demnul tiu al unei 
națiuni care, prin politica sa de 
independență națională și prietenie 
cu toate statele Iubitoare de liber
tate și pace — fără deosebire — și 
printr-o economie foarte dinamică, 
se bucură astăzi de o înaltă consi
derație In lumea întreagă. (Aplau
ze). Prezența dv. In Congo este, 
fără Îndoială, expresia sentimente
lor de simpatie și înaltă stlniă pe 
care poporul- român le nutrește 
față de poporul congolez. Puteți 
deci Înțelege cu ușurință bucuria 
mea tn momentul In care, In nu
mele acestui popor, am plăcerea să 
vă urez bun venit la no!.

Aid, noi slntem toți convinși că 
această vizită, care încununează 
mal mulțl ani de cooperare promi
țătoare, va permite o moi burtă cu
noaștere reciprocă, ne va oferi, oca
zia să procedăm la un schimb 
fructuos de experiențe pe care 
le-am doblndll In domeniul luptei 
ce o ducem Împotriva imperialis
mului șl pentru edificarea socialis
mului, șl no! sperăm că această vi
zită ne va permite să reafirmăm 11-

Teri, duminică, In unitățile agricole 
din județul Constanța a fost o zl de 
muncă pllnâ. Pe câmp puteai Intllni, 
încă de dimineață, mil de mecaniza
tori și țărani cooperatori. La între
prinderea agricolă de stat Mlball 
Kogălniceanu. lucrul In clmp a în
ceput la 7 dimineața. „Astăzi, ne in
formează Vasile ViV-in. inginerul-, 
șef al 'Întreprinderii, încheiem <le 
fapt semănatul culturilor din prima 
urgență. Este vorba de 310 ha cu lu
cerna, ovăz, sfeclă furajeră și 40 ha 
de cartofi. Nu ne putem îngădui Insă 
n!ei o pauză. Față de anii precedenți 
«Intern ta urmă cu unele lucrări, 
mai ales cele de pregătire a terenu
lui". îr?.r-ndevâr. la fermele 1. 2 și 3 
pe care le-am vizitat se lucra Intens 
la pregătirea terenului pentru floa- 
rea-soarelul, semănatul acestei cul
turi urmlnd a sa încheia ta 2—3 rile 
bune de lucru,

Șl. la întreprinderea agricolă da 
stat Dorobanțul s-a încheiat, ta 
cur«Jl-4 zilei j'deșderi, semăna tul,!,cub, 

rturilor .din. prima urgență : 770 tui ■cu,1 
lucarnă, 133 ha cu borceag, 73 ba cu 
mazăre. 'Plita la ora prinzulul" după 
cum ne-a Informat lng. Nlcolae Ta- 
hău. directorul Întreprinderii, au fost 
iMămințate șl 40 ha cu floarea-aoa- 
relul. Tot duminică dLmlneaja a în
ceput semănatul floril-fioarelul șl la 
cooperativele agricole din Movilițn. 
Topraisar. Ciobahu și altele. De alt
fel, In ultimele trei rile, In județul 
ponstahțn mijloacele da lucru au 
fost folosite mal bine, ceea ce a fă
cut ca semănatul culturilor din pri
ma urgență practic să se încheie. 
Ziua de duminică, ctad lucrul a fost 
bine organizat, a foal' boiăritonrc 
pentru obținerea ace.'tu! succes. A- 
cum. efortul -mecanizatorilor și nl ță
ranilor cooperatori, după cum ne-am 
convins iu cooperativele agricole de 
la Conmna. Crișan. Nlcotoe Bălces- 
c.i. Plopeni și multe altele, este con
centrat In lucrilrlle de pregătire n te
renului pentru semănatul flor'J- 
60.1 roliih lucrare

Pentru mine, pentru tovarășa 
mea și pentru, membrii delegației 
române este o deosebită bucurie de 
a fl oaspeții dumneavoastră, tova
rășe președinte, al conducerii de 
partid, șl de stat, ăi poporului Re-: 
publlcîi Populare Congo.

Aș dori să vă aduc dumneavoas
tră, ponorului prieten șl Republi
cii Populare Congo un salut căl
duros din partea partidului, a gu
vernului șl Consiliului Je Stat, a 
întregului popor român. (Aplauze).

Doresc, de asemenea, să adaug .< .j. •J.afc.inwgM---- 1 cjțJ(]U|-tl.Si
congolez.

doresc să

La Palatul Poporului din Braz
zaville nu Început,
IO martie, convorbirile oficiale In
tre secretarul general al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nlcolae Ceaușescu, șl pre
ședintele C.C. al P.C.M., președinte 
al Republicii Populare Congo, șef 
de stat, președinte al Consiliului de 
Stat, Marlen N’Gouabl.

La convorbiri au participat din 
partea română — Ton Pățan, 
membru nl C.C. al P.C..R.i vlcepre-

desfășurate talr-o atmosferă de prie
tenie cordială șl deplină înțelegere 
reciprocă, au prilejuit un ulii schimb 
de vederi asupra evoluției relațiilor 
bilaterale, precum și asupra proble
melor Internaționale de interes ' co
mun. Cu adlncă satisfacție s-a pu
tut constata ta cursul convorbirilor 
că relațiile româno-centrafricane cu
nosc,- o evoluție poritlvă in toata 
domeniile. Deși raporturile dintre 
țările noastre stat de dată recentă, 
cronica lor a înscris numeroase ‘con
tacte politice la diverse nivelurL 
schimburi .’de vizite șl acorduri i În
cheiate In diferite domenii, care au 
contribuit la etatomiclrea unei prie- 
lenll trainice; la Intensificarea șl di
versificarea colaborării pe multiple 
planuri. Acordurile de cooperare eco
nomică șl tehnică șj col comerdal, 
semnate In HKUl. se concretlz6ă£& In 
realizări ' pozitive : a început să-și 
desfășoare activitatea Comisia mixtă 
do cooperare economică șl tohntco- 
ștlințificâ dintre cele două țării; re
cent au fost semnate la București 
documente Importante privind ex
tinderea colaborării eccmomlce ro- 
mâno-eentrafrlcane pe perioada 
1072—1973.

Cooperarea româno-centrafricană 
răspunde unor necesități Imperioase 
ale ttaăruiiil fitat african. Specialiști 
români au Încheiat cu rezultate bune 
o labortoasâ activitate de cercetare 
geologică In Republica Africa Cen
trala : asistența tehnlco-ștUnțlflcl, 
acordată de România, bursele pentru 
studenții din această țară contribuie 
la formarea de cadre naționale. Ex- 
prlmlnd înalta prețuire pentru a- 
ceastfl evoluție rodnică a relațiilor

președintele Republicii Populare 
Congo, șeful statului, comandan
tul Morlen "N’Gouabl, în onoarea

pe plan Internațional. Ca prieteni 
al poporului dumneavoastră, ne 
bucurăm din toată Inima pentru 
succesele realizate șl vă dorim noi 
șl mări realizări pe drumul fău
ririi unei țări prospere, Indepen
dente, pe calea construirii societă
ții socialiste.

Este cunoscut, tovarășe pre
ședinte. că buna cunoaștere reci
procă este, înainte de toate, tere
nul pe care înfloresc șl- se dezvo!-' 
lă prietenia șl colaborarea Intre 
popoare. Slntem bucuroși că In 
cursul vizitei pe care o întreprin
dem în țara dumneavoastră: vorn 
avea prilejul să cunoaștem nemlj- 
16ciț viața șl preocupările ponoru
lui țării dumneavoastră șl să 
întreprindem schimburi de păreri 
nsupra problemelor privind dez
voltarea colaborării bilaterale, cit 
șl asupra unor probleme ale situa
ției Internaționale. Este Intru totul 
adevărat că in ultimii ani Intre ță
rile noaslrb s-nu dezvoltat reloțll 
In multe domenii de activitate. 
Apreciez Insă că slntem de nbla la 
începutul aș dori să-ml exprim 
convingerea că în cursul convorbi
rilor pe care le vom avea se vor 
evidenția noi ptnlbllltăți 
progresul șl mal rapid al relațiilor 
economice, culturale, științifice șl 
pe alte planuri dintre țărlîe noas
tre. Noi npreclem că relațiile din
tre țările care pășesc po calea fău
ririi unei no! orindulr) sociale sini 
esențiale pentru a asigura succe
sul luptei lor.

România, care n cunoscut ea în
săși timp de secole jugul osuprlril 
străine, sl-a clșllgnt Independența 
o dotă cu trecerea la făurirea orin-

ln aceasta salutul meu 
pentru întregul popor 
(VII aplauze). Totodată, 
exprim mulțumirile noastre pen
tru primirea, cordială pe care 
ne-ăți;rezervat-o, atlt dumneavoas
tră cit' șlj locuitorii capitalei patriei 
dumneavoastră.

.Vizita î noastră
Populară

Toastul

ședlntelul Consiliului de Stat. 
Gheorghe Oprea, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., consilier al pre
ședintelui Consiliului' de Stat, și 
Vasile Răuță, adjunct ol ministru
lui comerțului exterior.

Din partea congoleză au partici
pai Pierre N’Ze, membru a! Birou
lui Politic al C.C. al P.C.M;, Ange 
Edouard Poungoul, membru al Bi
roului Politic al C.C. nl P.C.M., mi
nistrul finanțelor și bugetului, 
Alolse Moudileno-Massengo, mem
bru al C.C. al P.C.M., vicepreședln-

Vlzita șefului «talului român ta 
Republica Africa Centrală. Inlflnlrile 
șl convorbirile avute cu președintele 
Jean Bedel Bokossa cu ceilalți con
ducători centratrlcanl au evidential, 
în același timp, că ta această țară 
•s'.nl cunoscute șl apreciate realizările 
de .țesmS ale poporului român, sub 
conducerea partidului său comunist 
In opera de creare a unei economii 
avansate.și a unei culturi moderne, 
de edificare a societății socialiste,

Continuare a rodnicului dialog ro- 
mărio-centrafrlcajn. Început în urmă 
cu aproape do! fini, prin vizita pre
ședintelui Republicii Africa Centrală 
in România. convorbirile de la 
Bangui dintre cel doi șefi da state,

ședințe al Cqnslflului de Miniștri 
duminică și ministru al comerțului exterior,

Comellu Mănescu, membru ol C.C. 
al P.C.1L, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Alrnășnn, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul minelor, 
petrolului șl geologiei. 
Stolon, ai 
Brazzaville, ,____ _____  ,
bru supleant al C.C. nl P.C.R., 
prim-ădjunct al șefului Secției In
ternaționale a C.C;. nl P.C.R., Con
stantin Mltca, membru supleant ol 
C.C. al P.CJR., consilier nl pre-

CONSTANTA’

BIHOR
1'

9nUln.lt
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DERBIURILE
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In toată țara au avut loc manifestări prilejuite de • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT o SPORT ® SPORT <1 SPORT • SPORT • SPORT

La ÎS martie t-au împlinit 59 de ani de la crearea 
Uniunii, Tineretului Comunist. In această zl — ca ?! in 
cele premergătoare semicenienarului — in întreaga 
țară au aDiit loc manifestări omagiale, In cadrul cărora 
au fost evocate momenîe semnificative din activitatea 
desfășurată de ofganizafia U.T.C. In anii grei ai itepall- 
tdții, ^irticipared sa la marile bdsdHi de clară impo- 
triva orinduirU burghezo-moșierefti, a /ardzăril tării, 
pentru liberiate socială ți rwjtonald, precum fi con- 
irilfufla importantă a tinerelului la realizarea progra
mului partidului de făurire a societății todallrte mul
tilateral deEcoHalc

Tineretul țării fi-a reafirmat, cu acest prilej, aiașa- 
meniul total fată de politica marxist-leninlstă a Parti
dului Comunist Român, dragostea ji devotamentul său 
nețărmurit fafă de partid fi conducerea sa, In frunte 
cu tovarășul Nlcolae Ceaușeicu, exprimlndu-fi, tot
odată, holărirea nestrămutată de a învăța permanent 
din exemplul comuniștilor, de a .munci neobosit pen
tru înfăptuirea politicii partidului, pentru cauza pro- 

drumul «ocidUimului »i comuni»-pășirii putrid pa 
mulai.

• Rapid — F.O. Argeș 0—2 (0—1). Au marcat : Frățllă (mln. 28) șl 
Roșu (mln. 82).

o S.C. Bacău — Universitatea Cluj 1—0 (1—0). A marcat: Vătafii 
roșu Brașov — Dinamo București 2—1 (0—0). Au marcat : l 
■59) șl Pescara (mln. 71) pentru brașoveni ; Dumlirin II

• Universitatea Uralova 1—0 (0—0). A marcat : Pe-
DEPUNERI DE COROANE
în Capitală, la Monumentul eroBor 

luptei pentru libertatea poporului șl 
a patriei, penlru joclnlism, precum 
ț! la Monumentul eroilor patriei au 
fost depuse coroane de flori,

La solemnitate au luat parte Mar
țian Dan, prfan-aocrctar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, secretari al C.C. al 
U.T.C., activiști al U.T.C. .?! U.A.S.R., 
numeroși tineri muncitori, elevi și 
siudențl dțn București

Pe platourile din fața monumen
telor, tineri din detașamentele de 
pregătire pentru apărarea patriei au 
prezentat onorul.

în acordurile Imnului croitor 
fost depuse coroane do flori

A .......
au 

. din 
partea C.C. al U.T.C. și Consiliului 
U.A.S.R., Comitetului municipal 
București al U.T.C., organizațiilor 
U.T.C. de la uzinele „Grivlța Roș!e“, 
urinele „Vulcan1*, uzinele „23 August**. 
„Timpuri Noi“ șl Fabrica de confecții 
șl tricotaje București, Uniunii Asocla- 
țlltor Studențești de ta Universitatea 
București, organizație! U.T.C. de la 
Liceul Matei Bnrarab. Uniunii Asocia
țiilor Studențești1 de ta Academia de 
KtudU\economlce, organizației U.T.C 
de ta Grupul șrotar Ioslf Rangheț, 
precum șJ jerixs de flori din partea 
unor organizații U.T.C. din Întreprin
deri, licee, școli generale șl profe-lo- 
nale din Capitalii. -

pionierilor ți școlarilor din munici
piul București.

După festivitatea de deschidere, la 
care au participat tovar&șil Dumitru 
Popa, membru al Comitetului Exe
cutiv si C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al comitetului munfcipal de partid, 
primarul general nl Capitala!, Mlhal 
Gere, membra supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P,C.1L, secre
tar al C.C. al P.C.R,, Vlrgillu Rrnlu- 
llan, președinte al Consiliului na
țional a! organizației pionierilor, ad
junct al mJnlstmlâl oducațlcl, șl tn- 
vâțămlntulul, act!viții de partid șl 
de . stat, al organizației pionierilor și 
al U.T.C., peste o mia do pionieri șl 
uleclștl din Întreprinderi, eîcvi din 
ilcee șl școli profesionale,’ student! 
nu trecut Ja executarea primelor 
lucrări de amenajare a acestui im
portant complex de practicare a 
sporturilor de tură și de agrement

neri fruntaș! in producție, la învăță
tura șl In activitatea obștească.

In numeroase localități din țară au 
avut loc spectacole omagiale.

. — - pATR|0Ț|CE

(mln. 37).
• Steagul 

Gj’OrfL (thin. ■ . . 
(mln..51) pontau bucureșianl.

• A.S.A. Tg. Mureș — Jiul 2—0 (1—0). A marcat : Mureșan (mln. 23 
șl 81).

• Pollichnlea Iași — Farul 3—1 (1—0). Au 
(mln. 15. 70 șl Bl) pentru lefenl ; Mareș — din penaltl (mln. Bl) pentru 
coastănUml.

o C.F.R. Cluj - 
treseu (mln. 67)

s Crișul Oradea — Petrolul 0—0.
• Sicaua — U.T.A. 1-0 (0—0). A marcat : Vlgu (mln. Bl) ■ 

s-a disputat vineri seara.

Ea a parcurs 1 (KO m in 2W-1/10. La 
. juniori, pe primul loc s-a cJasal atle
tul roman Gheorghe Ghlpu, crono- 
metrat po distanța de 4 GOT m cu 
timpul de irM"2/10. în ambele probe, 
pe echipe, primul loc a fost ocupat 
do formația României.

în proba senioarelor, echipa Româ
niei s-a clasat, de asemenea, ~~ —' 
mul loc ai 0 '

1G0 de atlete și al- farial ?LI
lețl din Bulgaria. Grecia, Iugosta- , ,n<v\Tr1— ~
via. România șl Turda. iugoslavei DJurdlța Rajher,

r „ ■ . j,,, ’ '„to , parcurs 2 COT m In 6'15"tyi0,La actuala ediție a competiției, ■ ■ - -----------
sportivii români au avut o compor
tare bună, reușind sâ cucerească 
cinci titluri dc campioni talcnnlci 
(trei pe echipe șl două Individuate) 
din cele zece pu&e In joc.

Prima victorie românească a fost 
obținută de Liliana Lean, înv-ngă- 
tonro In curea' rezervata junioarelor.

Pe terenul dubu- Ea a 
Iul de golf din G1I- 
facla ■ fin apropiere 
de Atena) ș-au des
fășurat ieri dimi
neață Întrecerile ce
lei de-a 17-a edilii 
a „Crosului balca
nic", concurs caro a 
reunit la start peste

ADUNĂRI FESTIVE

Mulțl tineri din patrln noastră au 
Iniimplnat ziua,de 19 martie la locul 
do muncă sau In acțiuni patriotice. 
Pesta 30 fl®0 de tineri din orașele șl 
comunele Județului Maramureș, de 
exemplu, au lucrat la împădurirea a 
peste 1(H) hectare de teren, au efec
tuat aproape 10 km de canale de 
«curgere a apelor de pe terenurile a- 
grtoole. au executat lucrări da ame
najare a unor parcuri șl zone verzi. 
Toi tineri! niaramureșeni au colec
tai și expediat In această zl Impor
tante cantități d© metale vechi pen
tru oțelăriile de la Hunedoara. Ac
țiuni patriotice au fost efectuate și 
în județele Argeș, Bacău, Bihor, 
Brăila, Galați, Olt șl Prahova.

• ' ' - ‘"t: ‘. *

SOLEMNITATEA DEZVELIRII 
UNEI PLACI COMEMORATIVE

în aceeași zi, la București a avut 
loc solemnitatea dezvelirii unei plăci 
comemorative arezată pe strada A- 
cademlel la nr. 33, care amintește că 
pe acel Joc s-a aflat cifidirea unde, 
intre 10—20 marile 1922, s-au desfă
șurat hicrârilo Conferinței generale ■ 
a Tinere tulul Soci altei dfav România, 

. care a pus bazele creării Uniunii Ti
neretului Gonmints1.,

La fioletnnitafe â luat parfe’Măr-‘. 
(.’An Dan ‘ și n -luat ' cuvtaati Atirci 
Stoica, secretar al C.C. aL U.T.C. . s

INAUGURAREA UNUI NOU 
ȘANTIER AL TINERETULUI

Sub semnul aceluiași eveniment, 
duminică a tost Inaugurat In Capi
tală un nou șantier’ al tineretului 
pentru amenajarea complexului cul- 
tural-oportlv „Cutezătorii", destinat

La adunările fesilve șl la Iniflnl- 
rfle tineretului care au arat loc in 
județe, consacrate semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist, au 
luat parte reprezentanți al organelor 
locale de partid și de etat, activiști 
al U.T.C., al organizațiilor de masă 
și obștești, vechi mUKanțl al mișcării 
muncitorești din țara noastră și ei 
organizațiilor de tineret, oameni a! 
muncii români, maghiari, germani șl 
de alto națlonalliătl, tineri fruntași 
In producție din Industrie șl agricul
tură, siudențl, elevi.

Au luat cuvinii:l prtm-®ecretarl 
ai eomltetetor județene de partid: 
Constantin Drăgan la Brașov, Caro! 
Klraly ta Sflntu Gheorghe, Rtobord 
Winter, la Sibiu, Gheorghe Blaj la 
Bala Maro. Emil Bota la Suceava. 
Victor Bolojan La Oradea, Andrei 
Cervencovicl Ja Arad. Constantin 
Dăscălcscu La Galați, Tratau Dudaș 
la Tr. Severin, Ludovic Fazekas .ta 
Miercurea Cluc. «iGeniga; IHomCștezn 1; 
ta- Alba Iulto, Nlcolae -Vereș* kn Țg. ‘ 
Mureș. ‘ ; ‘ '

In cadrul unor solemnită(l au fost 
tnmlnato Drapelul jubiliar «I Di
ploma' de onoare ata C.C. al U.T.C., 
uno- organizații de tinere! din uzina' 
șl lnlreprlniteri. Instllute de Invăță- 
mlnt superior, școli, unități militare, 
comune. Au fceit luminate, de ase
menea, Diplomă de -moare n C.C. al 
U.T.C șl insigna Jubiliară unor vechi 
militanțl ni mișcării muncitorești șl 
de tineret, unui mare număr de U-

i

>

ALTE MANIFESTĂRI
în municipiul Pitești a fost Inaugu

ral un modem „TeJin!c-Club“ pentru 
tineret «4- primul de acest fel din 
țară. încadrat armonia? In noul pei
saj urbanistic al municipiului Pi
tești, Impunătorul edificiu a fost 
realizat după un proiect a! unui co
lectiv dc tineri a-hltacți condus de 
Coraellu' Blrsan, asistent universitar 
la Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu* din Capitali La festivitatea 
deschiderii au luat parte tovarășii 
Gheorgho Năstese, prim-seereiur nl 
Comitetului Județean Argeș al P.C.R., 
Marțian Dan, prlm-secretnr al 
Comitetului Central al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele tineretului, 
Brăduț Covaliu, președintele Untu
rii! Artlș-iaor Plastici, reprezentanți 
ai organelor județene de partid, 
U,T.C. și do fftat.

s-a încheiat cea de-a 
a ciclului da'manifestări ’

pollUco-educalive, cultural-artiinfce 
și sportiva Primăvara piteștcMinăa, 
organizată de Comitetul municipal 
pentru cultură s! educație social Islâ., 
Consiliul municipal al fiirx!lealelor șl 
Comitetul muntoipal ol U.T.C.

Cu prilejul semicentenarului Uni
unii Tineretului Comunist, Filarmo
nica de Slat „George Enescu" a or
ganizat, duminică seara, un concert, 
la Ateneul Român.

......
Echipă de fotbal din Pitești — sin

gura victorioasă ln deplasare ln eta
pa a XVII-e — a intrat de acum ln 

I lupta directă penlru șefia ctaMmen-
■ tuiul, dlnd, dacă se poale spune aat- 
I fel, uri colorit aparte acestui început 
I do ,,primăvară fotbalistică". în legă- 
I tura Insă cu meciul Rapid — F.C. Ar- 
1 geș de pe Stadionul Republicii este de 
I făcut șl sublinierea — deloc surprin-
■ zătoaro pentru cel ‘39 COT de specta- 
I teri aflațl ieri după-umlază la fața 
I locului — că plieșlenll puteau ciștlga 
I la un scor mal more, dar că șl vle- 
I torln rnpldLîtilor (chior netă) putea fl I la fel de pasibilă și, om adăuga, la 
I -.fel de meritată. Portarul iul F. C. Ar- 
1 geș. Stan, n făcut un med remarcabil. 
I Inspirația și curajul cu care a inter- 
I venit In situații dc „gol sigur" fiind 
I remarcabile. Dintre echipele aflate 
I ieri ln deplasare, șl Petrolul se poate 
1 considera satisfăcută cu rezultatul 
I realizat : fotbaliștii ploieșlenl. nfînfl 
I In curea pentru evitarea relrogradă- 
I rll, au terminat Ia egalitate la Ora- 
| dea, rccîștlglnd, am zice, punctul 
I pierdut duminica trecută, pe teren 
B propriu, cu Steagul roșu- Cu glodul 
I ln ieșirea din zona „lanternei ro?ll“ 
I, a jucat apoi echipa CJF.R. Cluj. Suc- I ceștii In fața fotbaliștilor Cralovei, 
I deși la limită, este foarte valoros, 
I mal ales că el urmează acelui 0—0 
I de Îs București, de duminica trecută 
I' cu Dlnamo, șl .victoriei d!n optimile 
I de finală ale „Cupei României**, I miercuri, la Rlmnicu-VHcea. în Inter- 
I val de o săptămlnĂ, froi partide — 
I două victorii și un med nuL Bună 
I performanță 1
i O partidă fmmoMă — vlzionabllă, 
I prin intermediul televiziunii. In toată 
I țara — a avut loc la Brașov, Intre 
I Steagul roșu și Dinamo. Doar Incepu- 
I tul jocului n-a prea plăcut. acMlsta 
8 pentru că fazele de atac — bine lnî- 
I ținte și •desfășurata — ău fosi iriefj-’ 
I elente : șuturi fără adresă‘ttti ușo!*, 
I parâbtlc. Brașovenii au ratat*și un' I pcnriJtl prin Ivăncoscu.

? ■" *. /* ■’
CaracterlsHclla' celorlalte partide 

win* diferite : la Inși, reintrarea lui 
Cuperman a Însemnat un mare a- 
vantaj pentru ieșeni ; jocul in .ansam
blu ol celor două cdilpe nu a plă
cut, fiind presărat cu multe iregula
rități, arbitrul Anderco ellrnlhtndu-i; 
po constănțcanul Stoica pentru Inju
rii. La Tg. Mureș, gazdele au jueat 
cu mult clon, corect și, ca șl ieșenii, 
au avut In „noul reintrat" — Mure
șan — omul de goi. Victoria de ieri a 
mureșenilor le-a adus un salt specta
culos : de pe lotrul 11 pe locul 7. O 
partidă de bun nivel tehnic Io Ba
cău, unde Ruginitei șl Dembrovschl 
au ratat ocazii rarisime.

în opt meduri, 14 goluri. Pariul de 
puțin dacă avem in vedere că timpul 
șl terenurile s-au prezentat în con
diții optime.

CLASJU^QiTUL
U.TJL- 17 8 5 3 34—16 £3
F. C. Argeș 17 11 @ S 31—Z3 23
S. C. Dacâu 17 9 3> 5 31—21 21
Sieagu) roșu 17 7 6 4 21—13
U. Cluj 17 8 3 6 £3—17 1®
Steaua 17 6 fi 5 23-15 îs
A.SxA. 17 6 6 S 17—ÎS 19
Dlnamo 17 g 5 6 24—21 17
Hapld 17 7 3 7 21—23 17
Jiul 17 6 6 fi 16—IS 17
U. Craiova 17 G 4 7 19
Politehnica 17 3 8 6 M-21 18
Farul 17 8 S 6 îs—a 15
Petrolul 17 S 4 S ®—Î3 14
C.I’.U. Cluj 17 2 6 9 IZ—25 10
Crișui 17 3 5 10 5—21 9

Dumîntcfl dimi
neață au fost pro
gramate In satai 
Dinamo cele două 
derbluri nlp cam-> 
plonatelor de bas- 
chel. în primul, 
performera etapei 
precedenta, forma
ția Universitatea 
Timișoara, a evo-

în compania actualului li
der, echipa Steaua. Dar compor
tarea timișorenilor nu s-a rri- 
tuat la Înălțimea așteptărilor, i:i 
special Ln prima parte a jocului. 
Baz!ndu-șl forța ln atac doar pe a- 
runcărlie din acțiune ale iu! Viciu 
(20 p.) ,?1 mal puțin p® ale cetor 
doi pivoți principali, Clmpeanu șl 
Czntor. Universitatea Timișoara a 
fost condusă din primul minut de joc 
.ș£ cu toată revenirea din Ennl, vic
toria a revenit militarilor cu scorul 
de 77—00 (43—29), din rinduJ cărora 
evidențiem pe Tarău. Oțnlac și Ba
ciu. în acest fel. formația Steaua 
continuă să amd-ocă singură In frun
tea dasamehtulul răminlnd. In con
tinuare. principala pretendentă la titlu!

Derbiul feminin a opus pe două 
din candidatele anul acesta la supre
mație. cchLpele I.E.F.S. șl Politeh
nica. acum la egalitate de puncte in 
fruntea clasamentului. Avlnd un tot 
mai omogen și o talie superioară, 
studentele de la I.EF.S. se prezen
tau la terenul de joc favorite, mal 
ales că actualele campioane nu cosi- 1 
tau declt pe 0 jucătoare valide (prin
tre Indisponibile numărlndu-ee In- 
temaltonalele Savu șl Szabados). Dar 
calculele hlrtlel nu fast răsturnate

cu 0 puactn, urmată •rfi: 
Iugoslavia, cu cite 18 puMie. 
IviitiaJ victoria a revenit 

_ -Z.2_ care a 
6'15"2/10, uraMlă 

do Maria Llncfi (B’18”2fl0) șl Nata
lia Artdrel (0'23'WIO).

Iată ceilalți riștlgători : seniori 
(10 0OT m) ; Dane Kortoi (Iugoslavia) 
— 23'43”a/10 (Nfcolae Mustață a ocu
pat locul trei ln 29’45^10) ; pe 
echipe : Iugoslavia ; t'.aere* : ălfliavan 
ViikomMiovteț (Iugoslavia) ; pe 
echipe : Iugoslavia.

DE BASCHET
surprinzător, dc remarcabila tenaci
tate șl putere de luptă a barcheibi- 
llstetor da ln Politehnica. Partida 
părea Încheiata din prima repriză, 
cîrtd campioanele conduceau cu 7 
puncte (32—23) și pivoți 1 de bază al 
adversarelor, Popov șl Tita, acumu
laseră deja 0 greșeli personale (pȚr 
ma Hind descalificată ln minutul 2tfT. 
Totuși, I.EF.S. g-a apropiat în mi
nutul 37 la numai un coș (52—34) ; 
nemolperseverind tata ln efort, a ea- 
dat ln ftail cu 57—(K). Lăudabila 
comportările Iul Gugiu (31 p.), Ta- 
flan (12 p.) șl Demetrescu (B p.) de 
la Politehnica șl Szabo (13 p.) de la 
LE.F„S.

Alte’ rezultat® : feminin’: A.S.A. 
Cluj-Crlșul 47—84,4 Sănătatea Satu- 
Mare— Universitatea Timișoara 73— 
40, Universitatea Iași-Constractorul 
47—BO. Rapid-Voința Brașov 57—31; 
masculin s. Politehnica Bucurețtl- 
LE.F.S. 73-50. I.C.H.F.—Rapid 70—W, 
D tatmo—Vota ța 
Mureșul—U. Cluj 60—83, Politehnica 
Galați—Politehnica Cluj 08—57.

București 85—84,

“ ’i

SPECTACULOS:

Cuțov - Dobrescu

(Urmare din pag. I)

Lotul convocat 
pentru meciul cu Farul

Antrenorul toiului național, Angelo 
Nlculcscu, a convocat pentru astăzi, 
In vederea unui med de verificare 
(miercuri, la Constanta, cu Farul), ur- 
mătoril jucători : RMueanu, Adama- 
che — Pop, Lupcseu, Dinu, Deleanu,. 
Vlad — Dumitru, Nunwelller VT, 
Anca — Lucescu, Dobrln, Dembrov- 
schl, Neagu, Ulfăleanu, Dumltrache, 
Dinire selecționatei! lipsesc : Săirnă- 
reanu I, lordănescu (plecați cu e- 
chipa Steaua la MOnchen), Crețu 
(suspenda!) și Sfitmăreunu II (acci
dentat).

, ‘ ‘7 rq i> ,q,' s v' , "
■ T __ij ■ A «1 , S -r -n •In citeva nndun

• Pentru sferturile de finală ale 
turneului preollmplo de handbal mas
culin din Spania s-au calificat 8 
ectilpe (primele două echipe;din fle
care grapă) : Norvegia, -Islanda 
(Grupa A), Austria. Bulgaria (Grupa
B), Spania, Elveția (Grupa C) și ‘ 
U.1LS.S., Polonia (Grupa D). tr.tflnl- 
r'.jc din rensitâ fază vor avea toc La 
Barcelona șl Gulpuzcoa intre 20 și 22 
martie. Ultimele meduri ciut profil 
mate la 24 și 23 martie la Madrid.

, ’■ '”’•*• Lj -

• Cu prilejul meciului Internațio
nal feminin de n.isațle Olanda —

:ra-

• Cu 
nai f<‘ . . , ______
IL D. Germană, care are toc In ba
zin acoperit la Dresda, olandeza 
HoimJo Bunchoten a stabilit un nou 
record al Europei in proba do SW m 
liber: O’irș/IO. Vedilul • record
(9’17*!1710) aparținea campioanei R. D. 
Germane, Gudron Wegener.

intensă. Explicabil. Cooperativa are 
do lnsămințat, In această primăvară, 
o suprafață de aproape 3 3-00 ha. De 
aceea, aici fiecare ri bună de muncă 
a fost și este folosită din- plin. .,Ime
diat ce vremea s-a IiicfllzJi. mî-a 
spui iov. Alexandru Czege. președin
tele codpcratlvel, om șl Început semă
natul. Am terminat mal 'Intli 33-0 hn 
cu lucemă și 20 ha cu ghlzdel. iar 
apoi cele 1C0 ha cu orz șl ovăz șl 120 
ha planificate cu mazăre. Azi lnsă- 
mlnțfim sfecla de zahăr, lucrare pe 
car® vrem să o terminăm in dteva 
zile pe toate cele 370 ha". Am aflat 
că aici. In Saionla. paralel cu înafi- 
mlnțărlle se' faee șl grâpatul ogoare
lor pentru n se preveni pierderile de 
umezeală din soL Fină acum a fost 
grănală mal bine de jumătate din su
prafața planificată.

Duminică- s-a lucrat Intens și în 
cooperativele agricole da producție 
tlln Mâdârns, Bntar. Dkwig. Valda si 
altele. J?e Județ 8-au insămințat plnă 
ieri aproape 30 0®9 ho șl s-au grăpnt 
pestei MOTO de hectare. „Timpul s-a 
încălzit și, acum se poată lnsămlnța 
din plin, fără teamă, ne spunea iov. 
VasQe Dragoș, președintele Uniuni! 
județene n cooperativelor agricole de 
producție Bihor. Datorită măsurilor 
luate, In dteva zile vom încheia îu- 
sămlnțăille din prima urgență șl vom 
trece apoi cu toate forțele la semă
natul celorlalte culturi de primăvară

cooperatori! lucrau ta grădină. Sini 
două exemple dinire multe altaile 
cane reliefează eforturile conjugate 
al© factorilor din comună pentru ca 
In timp optim să realizeze lucrările 
ugrlcota dc primăvară.

Alături de aceste aspecte, care re
flectă preocuparea pentru sporirea 
recoltelor, am Inlllnit altele care 
(xmlraslează puternic cu cole rela- 

, late. lată-ne lâ BuzoieslL Cum 
lucrn“ aici? La ordinul plutonieru
lui de miliție C. Drăgănescu, toți 
conducătorii auto, inclusiv ludătorll 
primăriei, au fost obligați ®ă ia parte, 
ta ora 10, ia un Instrac-'tij pa teme 
efe clrcutație. Spre convingere, cităm 
din adresi trimisă :'„Cu această o 
cazle, vă nigăm să vâ prezontaț! cu 
toți șoferii șl tractoriștii ta acest 
Instructaj, prezența fiind obligato
rie". Drept urmnre, in jurai orei n- 
liiințate înregteîratn o vlnzoleală 
malponxmilă de mijloace șl con
ducători auto. Nu ora de lucra in 
clmp ? Dimpotrivă I Lucrările sirii 
tatlraiate. Tot aid. din dispoziția 
pădurarilor comunei, primăria mo
bilizase 2®D de cooperatori .șl fiă de 
atelaje pentru a ridica, din pădure, 
lemnele care do fapl trebuiau trans
portate de nstă'-lnrâtt. Și penira ca 
harababura să fio completă, zeci de 
cetățeni erau mobilizați ca Împrici
nați și martori In foța comisiei de 
judecată. Ce părere au organele ju-

dețanc despr.e... Judecata conducăto
rilor acentel' comune ?

Mal departe, la Recea. ■ Față de 
prima cotnună, atol o-a făcut ceva 
mai mult „Slmbătă, ne spun ingi
nera! șl președintele, am lucrat 
Brazdele curgeau de minune !” Dar, 
azi ? „Vedeți — veni răspunsul — 
noi. (Inginerul, președintele, șeful 

secția! de mecanizare) ana fost slm- 
.bătă. plnă La ora 22, la teleconfe- 

rtnță, la CosusștL La programul de 
ceară n-a avut dne-1 mobiliza pen
tru duminică pe tractoriști".

încă o secvență. Intr-o încăpere a 
sedluSnl cooperativei agricole,-La ora 
11 11 surprindem pe inginerul Ml- 

■ in'.cle comiilu- 
. „■ Izvora, la o

partidă de Joc de cărți- Evident, je- 
1 o eschivă : 

. . . lucrează „tare” !
Unde? „La Recea si:r. multe tractoare 
pe drnp, la arat șl la semănat”. O- fi, 
dar nu se vedeau. La ctasp era locul 
președintelui consiliului inlercoope- 
ratist Ar fl avut de ciștlgat atlt eL 
cit șl cooperatorii.

O concluzie : duminică, In județul 
Argeș, e-ar fi putut lucra mat mult 
și. mai bine la pregătirea terenului ș! 
la «wnănat

sediului cooperai 
11 11 surprindem pe 
ha! Ionescu, președin 
lu! Intercooperatist W.IR tS sx Ba-» -Sq > ~

nat, președintele încercă 
„Știți, la noi se lucre

/'laiixC' 
tgHtaP !W

tragerii la sorți, s-a stabilit ca echipa 
■ feminină a României să tecă parte 
din grupa a 4-ja, alături de echipele 
Austriei .și Țării GaiSior. La maieu- 

■lta, selecționata României a fost re
partizată In prima grapă, împreună 
cu echipele Siiedlel șl Turdei

• Tradiționala competiție aUeHcă 
„Crosul Națiunilor” desfățasrata la 
Cambridge a revenit ntergătoruliil 
belgian Gaston Rottents. care a par
curs 12 km in 3742". Este peniru a 
patra oară drtd Roeinnta obține vic
toria In aceasta probă. Pe locul dad 
s-a clasat spaniolul ' Mariano Haro 
(33’01’’) urmat de scoUanul Ian Ste
wart (3®’2O”).

• Echipajul polonez Sobieslav — 
Komorowakl o dștlgat raliul Interna
țional aiitoniohllisilc »l It. 1). Ger
mane, care contează pentru cnmplo-' 
natul european. Traseul competiției 
a măsurat 2 874,590 km. La startul

■nf ’" i|si — .n- 
o mașină

Ieri dimineață, cu 
wpritejid . rraniuplț 

pugilistic© tis •'fa ții- 
„"fate*te iiieth'ia’'C&'-’ 

cuiul de stat din 
Capitală, Callitrat 
Cuțov (Dinamo) cat 

- ușoară, a - dispus la 
puncte — după un

meci foarte spectaculos, misii gus
tat de ce! 2 OM de spectatori 
— de cnmptohul țării, Paul Do
brescu (Dl.-jnmo). Buna desfășu
rare a Intllnldl a fost Insă ln- 
fjivnța'.ă de directorul de ring 
Marin Stănescu. La cat scmlu'ooră, 
V. Antonlu (Dinamo) a dispus la 
puncte cu o decizie de 3—2 do 
Gh. • Ciochina (Steaua).

Alte ’rezultate : M. Aurel (Farul) 
b.p ȘL Boboc (Dinamo) ; C. Gralescu 
(Steaua) b.p. A. Cojan ; A. Moraru 
(Dinamo) b.p. V. Ivon (S.P.C.) ; 
G. Pometeu (Rapid) b.p. E. Gorea 
(Dinamo) ; V. ZUbcrman (Steaua) 
b. ab. 2 I. Vornlcoscu (Secwo- 
puiere) ; I. Mocnnu (Metalul Bocșa) 
d. ab. pentru rănire pa L Covaci 
(Dlnamo) ; Al. Năslac (Steaua) 
b.p. I. Gyorffi (Dlnamo) ; EL SUrmpf 
(Metalul) b. ab. 3 Al. Corotanu 
(Voința Salu-Mnre) ; I. Alexe (Di
namo) b. descaliflcffire pe Anghal 
lancu (Muscelul). '■!>

Cu prilejul unui concura 
desfășurat Ieri la “ 

Eugen Aimer a < . 
de SOT m Hirer cu, ”c 
timp de 8*38'”5'10 (nou record 
național). Rezultatul înotătoru
lui reșițean constituie rea mal 
bună performanță europeană a 
«.•zoriul-.:', In bazin de 25 m.

• Prima lntilnlre (zona americană) 
din cadrul „Cupei Davis'* a conil- 
nuat La Guayaquil. ’între eelecțlonn- 

s—„-----tele Ecuadorului șl Columbiei. După
1—0 J Progresul Bucuroșii — Poiana dotai zile, tenlsmantt coiumbleni con

duc cu scorul de 2—1. în proba de 
dublu. Vetesco șl Mollna su învins cu 
0—2. 6—2, 3—fl, 0—7 pe CM vara, Guz
man. ’ " "

DIVIZIA B
SERIA L Sportul studențesc Bucu

rești — Metalul Tlrgovlște 1—0 ; Por
tul Constanța — Știința Bacău 0—0 ; 
Ș. N. Oltenița — Meiului PlopenI 
1—0 ; F. C. Golnț! — Metalul Bucu
rești 1—0 ; Ceahlăul Piatra Neamț —■ 
I’olltehnfca Galați 1—1 ; C.F.R. Paș
cani — Chimia Rm. Vilcea 2—1 : Du
nărea Giurgiu — „Progresul Brăila i n . n„i__
Clmplna 1—0. '

SERIA a n-a. C.S.M. Reșița — 
Politehnica Timișoara 2—0 ; EJeclro- 
putere Craiova — C.S.M. Sibiu 1—0 ; 
Metalurgistul Cugir — Gaz metan 
Mediaș 1—0 ; Mineral Anina — Vul
turii Textila Lugoj 1—0 : C.F.H. A- 
rad — Olimpia Oradea 2—1 ; C.F.R. 
Timlș®ara — Olimpia Satu-Mare 0—1.

de
Ieri la [Reșița,, - , ____________
dștlgat ' proba probei ou fost ‘ prezente 123 echipaj 1 

excelentul d;r.care au terminat cursa 53. în 
»i î record vlngălii

• După' cum s-a mal anunțat, la 
Rotterdam m vor desfășura intre 13 
VI 22 aprilie campionatele europene 
de tenis de masă, Aseară, In turma

_ ilorti ■ au pilotat 
„,Ponsch©“.

• Cunoscuta atletă _________
Judy Pollock confirmă forma exce
lentă in care «se află. în cadrul unul 
concurs desfășurat la Hamilton, ea a 
parcurs ■'<« m plat In 52"2/10. Proba

/ do BOOT m a revenit iul Taylor, cro
nometrat !n 13’127.

• în flemlflnalele turneului Inter
național de tenis de la Alexandria, 
Melrevell (U.R.S.S.) a dispus cu sco
rul de 6—1, 6—4. 0—2 de polonezul 
Fiback, iar australianul Fletcher l-a 
întrecut cu 7—5, 3—0, 8—1. 3—6, 7—3 
pe Bjhostovacui Pala. In finala pro
bei feminine se! vor întilni Fuchs 
(Franța) ?! Palmcova (Cehoslovacia).

PRONOSPORT

S.?< .. - ....
ilapk) - F. C.
Steagul roșu — 
Crlșiil — Petrol

australi ani

„G&orge

Slnxlnna șj Pepelea — SI

Concursul din 1» martie

C. Bacău — ,,V Cluj 
7’f Argeș

. Dlnamo 
dul ‘ ’ 

A.S.A. Tg. Mureș — Jiu! 
Politehnica — Farul 
C.F.R. Cluj — „U” Craiova 
Atalanta — Samiulorla 
Bologna — Cagliari 
Mantova — Borna 
Milan — Inter 
Napoli — Juventus 
Torino — Florentina

Ghcorghe CERSTEA

Aurel POP

Timpuri

Kt,,

li , I.Uitlii tu U-l • .Jill VAitel 
Favorit L Un artist acuză o

■animat,

teatrecinema
mRGEȘ^y’

FILME DOCUMENTARE

PE ECRANELE CAPITALEI

PROG HAMUL. I

PREOCUPĂRI STRĂINE 
DE CAMPANIA AGRICOLA

în Argeș au fost insămlnțnte circa 
3 (KM) ha, suprafață mică dacă se are 
In vedere timpul tnnlntat In care ne 
găsim. De aceea, timpul trunxp din 
cursul zilei de duminică a fost folo
sit din plhi in multe unități (igri- 
ooîe pentru a grăbi Insămlnț&rlie. 
Ln Izvora, sub (supravegherea șefu
lui fermei agricole do stat. 0 trac
toare ou insfimintat zeci dc hectare 
cu mazăre șl bocceag. O activitate 
i.nteiL'A era șl po tarlalele coopera
tivei agricola. Se aflau la cîmn. fle
care în «dorul ș&u, președintele 
cooperativei aarlcole. secretarul de 
partid, agronomul, primarul. La în
demnul organizațiilor de partid, in 
Rlca, ca și la Izvora, tractoriștii șl

(20—26 martie 1972)

PRODUCȚII ALE STUDIOURH.OR 
BUCUREȘTI. AL SA1IIA ȘI ANTSIA- 

FII.M
Patria : Despre oameni ; Scala : 

Cantata profană ; București : întUnire 
cu cerut ; Luceafărul : Magdalena 
Popa .
lume ; Central : Apoi s-a născut ora
șul ; Doina : Vrei să Joci șl tu tenis ? 
Grivlța, Melodia, Aria : Forum 12 — 
Industrie, construcții ; Buzeștl : P8-
durile viitorului: Laromet : Cine știe 
să etate ? Drumul Sării : Orizont 
științific nr. 12971 ; Ciulești. Mo
dern : Forum "72 — agricultura ; Pa
cea, Popular, Flamtra : Orizont știin
țific nr. 1/972 ; Volga : Mlhall Kogâl- 
nlceanu : Viitorul : Almanah tnterna- 
‘lonal lehnlco-șîilnțific ; Aurora : Șe- 
dln'a «-a amlnai pentru a dotui oară ; 
Cosmos : Călătorie In corpul uman ;

Flacăra : In manea trecere ; Vllan : 
Intre frumos șl adevăr ; Rahova : Ne- 
cunoscuțli ; Progresai : Prințul feri
cit ; Timpuri Noi ; Forum "72 — agri
cultura, Orizont științific nr. 2.97'L

PRODUCȚII ALE STUDIOURIWR 
DIN ALTE ȚĂRI

Timpuri Noi : Două basme
(U.R.S.S.). BălrinU Azerbaidjanului 
(U.R.S.S.) : (tepliol : Ilatlhl — dure
rea mea (U.RÎS.S.) ; înfrățirea : Ma
turitatea vine de două ori (U.R.S.S.) : 
Ura: Noul angajat (R. P.-Polonă) : 
Fereniarl : Srâlnlurlle lu! -Preeiiiî 
(R. S. Cehos'to’.’acft) : Crlngași : Poe
tul șl natura țR. P. Bulifar'h) : Moși
lor : Lta șud de Manladero (Cuba) : 
Munra .: i U'sf ‘ 
(R. P. Po'o

$ Ui Ionul

18,M—17,iM Cura ds limba ru&6. 
Lecpa a 7-a — reluare.

17,53 Deschiderea emisiunii <1® 
tlupa-amlazâ.

17,40 La volan — emisiune > pentru 
conducătorii auto.

18,00 CăminuL Emisiune de Marin 
Stanefcti.

18.45 Scena. Emisiune de actuali
tate șl crlllcâ teatrală a Pre
miera pe țară „Vicarul” la 
Teatrul Bulandra, cronică de 
Traian Selmara • In pregă
tire la Teatral TV. „Îndrăz
neala** de Gh. Vlad a Tur
neul Teatralul de Stat din 
Tîrgu Mureș. Emisiune da 
Liliana Moldovan.

19.10 NoutăU culturat-arilstlce. 
ITezintă Adriana Table.

10.35 ÎK-I de seri — „Aventurile 
iul Felix — motanul*.

10,50 Teleiurnal. 
SS.15 Reflector.
30.13 Teatru foileton: „Mușatlnll*. 

După trilorta lui,' Barba ște- 
fânescu Driavrancea. Scenariu 
Si regla : Sorana . CoroamE 
Seria a 7-a : Cine pîndesse 
a mal plndlL

al.S3 Steaua fără nume. Entlslune- 
concurs pentru tineri inter
pret! de muzică ușoară. Con- 
raranți in etapa I : Carmen 
gteUinescu. Andrei Itaau. 
Doina Sn'ra. Prezintă Dan 
Deșllu. Emisiune de Simona 
Patraulea șl Sorin Grlgore-wn 

Sî,33< .Ai de ore*

2145 Contraste In lumea capita
lului.

PROGRAMUL H

S3,W) appollno — Desen 
pentru copil.

50,33 Agenda.
50,40 Romant'c-ciub. Transmisiune 

de la „Tchnlc-Club".
11,50 Film serial : „Drum fără în

toarcere (UD. O producție a 
studiourilor sovietice.

52,43 Cronica literară — Două vo
lume de reportai® o Geo 
Boțjza — „Priveliști șl sen:l- 
nionteî. Cronică de Mlhall 
Pctoveanu a ..Nord" de Pop 
Station.,, Cronică de M. Ro
taru.

a Pentru că se Iubesc — specta
col do gali : PATRIA - M. MO- 
DERN — 18.
• PAduroa pierdută : PATRIA — 
10, CENTRAI,; — 0.43; 15.S2: 15.15: 
18: Î0,«. MELODIA — 9: 11,15:
13,13; 10: 18,50; 80.43.
a Steaua Sudului : MODERN — 8; 
I1-.15: 13,OT, BUCUREȘTI — 8.43:
11: 13.30: 19; 18>: 51, movHR 
- 9: 11.13: 13,30; 13.45: 1S.19: MLOT. 
EXCELSIOR — 8; 11,15: 13,30; 11: 
18,13: SJJO, GLORIA — 0: 11,13: 
13.3.3: i8: 18.13: »,». TOMIS — S; 
11.15: 13.OT: 13.43: 118,13: 30,30.
a Torentul do fier s FESTIVAL — 
fi: u.rt: IX»: ia: ims: n.
a Adio, domnule Chips : SALA 
PALATULUI - 17.13 teerin de bl-

Iei® — 45S4): 23,45 (scria de bilete
- «S3), SCALA - e,OT: w; 18.30; 
S3, CAPITOL — S,®3; 13,45: 18JO: 
S3.
■ Puterea șl adevărul t BUCEGI
- 10; 19^3, MIORIȚA - 9; 13,30; 
13; i»,S9.
• Incidental 1 LUCEAFĂRUL —
0; 11,13; 13.5(3: 13; 18,83: au. FA
VORIT' ~ fi,13; 1LK): 13.45: ia:
1B.1B; 50,30.
o Alunei I-nm condamnat pe toți 
fa moartei VIITORUL — 18: 13; 
S3.
• Curnjojll i FERENTARI — 15.M; 
17.45; M.
■ Sacco șl Vanzetti : FLOREAS- 
CA — 13.S3; 18; E3,EI.
■ Nn-ml place ziua de 'luni ■ 
VOLGA — fi; 11,15: 1X83; 13.43; 
ÎS: S3.13.
• Micul scăldător I GRIVITA — 
fi; 11.18: 15,s;: îs; 1B.1S;
AURORA — 9: 11.15; 13,30; 15,43; 
ia: E3.13, FLAMURA - fi; 11,15; 
iî.m: io: 13.13: h).m.
• Program de filme pentru copil : 
IlOINA — 10.
a iMve story : POPULAR — 10; 
15,M; 18; 83,15, DOINA - U.K); 
13.43: ÎS; 1B.I5: S3.®3. DRUMUL
SĂRII - 1B.W; 17,43: M.
• Moartea se numește . Engclehen
- 10: 12: 14.15, Ceapaev — 15,50 : 
CINE.MATECA <?.ala Union).
a Olesla : TNFRATTREA INTRE 
POPOARE — 16.M: .17.43: M.
■ Locotenentul BuRItt : VICTO
RIA - 8,45; 11: 13,16; 15,43; 10.15; 
50,43.
o Neînfricatul Gjmla vara șl Iar
na 1 URA — 16.33; 17,43: S3.
o Secretul de Ia Santa Vittoria 1 
LUMINA — 6,83—21 la continuare.
• Livada din stepă 1 CRINGAȘI 

is: ia: 10.
Osceola 1 GIULEȘTI — 13.13: 

ARTA - 13.83; 10

(î-1) 
(S-5) 
(t-n 
n-n 
(2—1)

a Buboiul subteran : MUNCA 
ia; 1«: M.
• Mirii anului II : BUZESTI 
13,30: 30; 85,SS, LA11OMET - 13.S3; 
17,30: is.30.
a Fovesie da dragoste : FL A CA
UA —.I3,OT: 18: «.îs.
a Farmecul ținuturilor sllbatlce : 
b—18.33 în continuare, Program de 
filme documentare — SJJB : TIM
PURI NOI.
a Cromwell t PACEA — IB: ÎS.
a Douăsprezece scaune t UNUIEA
— JB.M; 15.
a Aventuri în Ontario : COSMOS
— ÎSJO: I»; M.;5.
a B.D. la munte șl la mare t VI- 
TAN — 15^3: 17,45; K, RAHOVA
— 13.50: 18: 50.13.
a Antracit î PROGRESUL — 18;

• Filarmonica
Eiiescu** (la Sala mică a Palatu
lui) : Luertri camerale de -Moran, 
Interpretează Cvartetul Filarmoni
cii din Cluj — 83.
■ Conservatorul de muri că ..Cl- 
prian Porambescu” (sala George 
Enescu) : Recital .Instrumental — 
S3.
• Teatrul Național „L L, Cara-
fșiale*'. (sala Comedia) : Regele
Lear — js. (sala Studio) : SI nu-U 
faci prăvălie eu seară — 30.
• Teatru! Mic : Vicleniile Iul Sca
pi n — t&,w,
n Teatrul „C. I. Noltara* (sala 
Studlol : Schimbul — S3.
■ Studioul LA.T.C. JL L, Cara-
Blalo*1 ■ — - - -
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Trimișii «speciali Adrian Ion<wcu
fl Romulus Căplescu transmit : 

în cea de-a doua zi ă vizite! ofi
ciate In Republica Popularii ~ Congo, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu președintele Marian N’Gouabl și 
Caline N’Gouabl, au plecat In o- 
rașul portuar Pointe Noire — pdn- 
c! palul centru economic al țârii, ca
pitala regiunii Koulteu.

în această călătorie, împreună cu 
conducătorul partidului șl. statului 
nostru au mers, tovarășii lori Fă ian, 
Cornelia Mfinescu, Bujor Aimfișnn, 
precum șl Ghcorgho Slolan( amba
sadorul României la Brazzaville. 
Șeful statalul român a fost, de ase
menea, Însoțit da -membri al- Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Congelez al Muncii șl al guvernu-
lul^rongdlez.

salută pe 

președintele

Ceaușescu, 

ovaționează

pentru prietenie

și colaborare
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deplină că flecare țară europeană 
se va putea dezvolta corespunzător 
voinței poporului respectiv. Sintem 
convinși că popoarele europene 
slnt capabile să realizeze acest 
deziderat, că' există astăzi condiții 
favorabile pentru a sc trece la or
ganizarea conferinței genernl-euro- 
pane. în acest spirit acționează șl 
va acționa România cu întreaga 
fermitate și putere. Noi dorim cu 
securitatea europeană sfi servească, 
în; același timp, șl, dezvoltării co
laborării cu celelalte țări ale lumii. 
Avem, desigur, In vedere ca Eu
ropa sfi dezvolte relații cu țările 
continentului african pe baze noi, 
care sfi ajute la Inffipîuirexț In 
acest fel a principiilor dreptății șl 
egalității Intre popoare.

Există, filrfi nici o Îndoială, multe 
probleme care frfimlntă astăzi o- 
monlreo. Cursa înarmărilor consti
tuie un pericol uriaș pentru 
toate popoarele. Anul acesta se 
cheltuiesc peste , 2CO miliarde do
lari pen teu înarmare. Dacă o 
mică parte — sfi spunem 10 la 
sută — ar fi alocată pentru spri
jinul țărilor In curs de dezvoltare, 
vă Închipuiți ce mari posibilități 
s-ar crea ca aceste popoare sfi li
chideze mal rapid subdezvoltarea — 
care, după cum se știe, constituie 
una din preocupările Importante 
ale lumi! noastre de astăzi. Româ
nia se pronunță cu hotfirire pentru 
măsuri concrete, care să ducă la 
un sprijin activ din partea state
lor avansate din punct de vedere 
economic pentru țările slab dezvol
tate. Apreciem efi aceasta constituie 
șl o obligație a midtorn din sta
tale respective, deoarece ele au pro- 

, gresat șl pc seama țărilor slab dez
voltate, a fostelor colonii — șl 
de aceea ele au șl! obligația de a 
contribui astăzi la | progresul eco
nomic șl social al1 tinerelor state 
independente, la lichidarea sub
dezvoltării

lată, iovnrfișe președinte șl sti
mați prieteni, citeva din preocu
pările României socialiste pe plan 
Internațional.

în aprecierile noastre asupra 
situației internaționale, noi por
nim de la faptul că In lume s-au 
produs șl se produc puternice mu
tații, că raportul de forțe se schim
ba In mod rapid In favoarea po
poarelor care doresc sfi trăiască li- , 
bere șl independente. Avem deplina 
convingere că, dacă aceste popoare 
Ișl vor uni eforturile, ele vor putea 
juca un rol tot mal Important în 
viața internațională. .

în lume există țări mari șl miel, 
țări cu orinduirl sociale diferite, 
dar noi pornim de la faptul că toate 
statele, Indiferent de mărimea sau 
orlndulrea lor socială, trebuie sfi 
participe activ la viața internațio
nală. Fiind și noi o țară nu prea' 
mare, punem un accent deosebit pe 
roluL țărilor mic! șl mijlocii, pe’ co
laborarea aceștor „țări. Considerăm 
acest rol și această colaborare nu 
ceva abstracta ci nemijlocit legale 
de lupta pentru Instaurarea In lume 
a uiior relații de egalltate între toa
te națiunile, de asigurare a con
dițiilor ca flecare popor să-și poală 
hotărî soarta ața cum o dorește. 
(Aplauze puternice).

în acest spirit, aș ciori să-ml 
exprim încă o dată convingerea că 
vizita noastră tn Republica Popu
larii Congo, convorbirile pe care le 
vom avea vor contribui la unirea 
eforturilor noastre, atit In ce pri
vește dezvoltarea economică șl so
ciala a celor doufi țări, cit șl In ce 
privește creșterea contribuției po
poarelor noastre ta lupta generala 
împotriva' imperialismului șl colo
nialismului, pentru pace șl colabo
rare între toate națiunile lumlL

Cu această convingere, permlte- 
ți-rhl să toastez pentru întărirea 
prieteniei șl colaborării dintre țâr 
rlle, partidele șl popoarele noastre I 

în sănătatea dumneavoastră, to
varășe președinte, și a tovarășei 
Cellne N’Gouabl, in sănătatea tutu
ror colaboratorilor dumneavoastră ,1 

în sănătatea tuturor celor pre
zența aici 1 ° ‘

relații de colaborare Pentru pace șl colaborare Intra 
toate popoarele lumii I (Aplauze 
puternice, prelungite)-

Toastul președintelui 
JHarienN'Gouabi

•
Surilor sale naționale. Pentru a- 
ceasta, astăzi, ca și Ieri, noi credem 
că acest conflict trebuie să-șl gă
sească reglementarea în spiritul 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1907.

întrucit libertatea este indivizi
bilă, iar lupta popoarelor noastre 
este aceeași, R. P. Congo nu numai 
că susține total lupta pentru inde
pendență a popoarelor încă opri
mate, dar ea condamnă războiul 
anacronic dus de Portugalia In 
Mozamblc, Angola șl Gulneea- 
Blssau. Nu este un secret pentru 
nimeni că dacă Portugalia, țară 
mică șl săracă, cu mijloace limi
tate, nu ar beneflein de o asistență 
militară substanțială din partea 
puternicilor alinți din N.A.T.O., 
frații noștri din aceste' țări ar fi 
recucerit deja drepturile lor Inalie
nabile In libertate șl Independență 
națională. (Aplauze).

Este clar că aceeași complicitate 
a acelorași puteri din N.A.T.O. 
permite minorităților rasiste să 
aservească milioane de africani In 
Africa de Sud, lor aceasta In nu
mele apartheidului.' Ultima toc
meală recentă, acordul viclean de In 
Salisbury Intre guvernul maiestății 
sale britanice șl minoritatea albă a 
Rhodeslei, are ca scop îndepărtarea 
poporului Zimbabwe de la trebu-

(Urmare din pag. I) . ir.» .

To as tul președin telui 
Nkolae Teaușescu

(Urmare din pag. I) nlallsmui nu se poate vorbi decit 
de lupta pentru lichidarea lui, cu 
orice mijloace- (Aplauze puternice). 
Este dreptul fiecărui popor subju
gat să ta urma in mină șl să lupte 
.pentru a se elibera, șl este obliga
ția celorlalte popoare sfi II ajute. 

. Romârțla acordă ajutor mișcărilor 
de eliberare din Angola, Mozamblc, 
Gulneca-Bissau și le va acorda șl 
In viitor Întregul său sprijin. (A- 
plauze puternice).

Este timpul să se pună capăt po
liticii rasiste din Africa. Popoarele 
africane trebuie să-și cucerească 
dreptul de a fi egale, de a fi 
respectate, , da a participa ele 
Insele la guvernarea țârilor tn care 
trăiesc. (Aplauze puternice). Avem, 
desigur, multe rezoluții ale Organi
zației Națiunilor Unite în ce pri
vește problemele rasismului din 
Rhodesia șl Africa de Sud. Acum 
se pune problema de ța face ca a- 
ceste rezoluții să fle aplicate In 
viață! Noi apreciem că popoarele 
africane trebuie să fie mul active 
In această direcție, împreună cu 
toate forțele anlllmperlnllste, cu 
toate popoarele care Iubesc pacea 

. șl doresc relații de deplină egalita
te Intre state. Toate națiunile, toți 
oamenii, indiferent dc rasă, de cu
loare, au aceleași drepturi — șl tre
buie să Impunem ca aceste drepturi 
să fie respectate pretutindeni. (VII 
aplauze).

în anumite părți ale lumii mal 
ard încă flăcările războiului.' Este 
necesar să se pună capăt războiu
lui din Indochina. No! apreciem că 
propunerile Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu șl ala Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de Sud constituie o bază bună pen
tru o soluție politică șl rapidă pen
tru Încetarea acestui război-’ Este 
necesar ca S.U.A. să-și retragă tru
pele din Vietnam, din întreaga In- 
dochlnă, ca popoarele vietnamez, 
khmer șl laoțian să fie lăsate sfi-șl 
rezolve problemele așa cum doresc 
ele, fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze)-

Fără îndoială că pe toți ne preo
cupă faptul că In Orientul Mijlociu 
continuă să sc mențină Încordarea 
șl pericolul unor no! conflicte. De 
aceea, noi considerăm că este nece
sar sfi se acționeze pentru aplicarea 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1907, care să 
ducă la retragerea trupelor israe- 
lfene din teritoriile ocupate, la 
asigurarea Independenței și securi
tății tuturor statelor din această 
zonă șl, totodată, să se ajungă in 
o soluție care să garanteze popu
larei palestln cne> scon d I ț 11 demn toșli 
llbereiid<ryvlâță;5 rorespunzător' țifi-’ 
zul..țclor.sale naționale. 1

Ați vorbit, tovarășe președinte, 
de problemele securității europer.e. 
Este adevărat, realizarea unor 
relații noi Intre statele continentu
lui european constituie astăzi una 
din problemele cele mai importante 
nu numai pentru Europa, d pen
tru Întreaga lume. Știm cu toții că 
cele două războaie mondiale au 
pornit din Europa. Este adevărat 
că Europa a jucat, totodată, un 
rol Important în dezvoltarea civili
zației. Se pune problema, pe ce 
cale vor merge in viitor poftaarelo 
europene ? Este ele înțeles că 

"România, cn șl celelalte țări sodln- 
1 liste clip Europa — șl' aș - putea 
spune, de fapt, ca toate popoarele 
europene — dorește ca Europa să 
devină un continent al colaborării 
șl păcii. Dorim ca aceste relații să 
se bazeze pe deplina egalitate in 
drepturi, pe respectul reciproc al 
Independenței și suveranității na
ționale, pe neamestecul în trebu
rile interne, pe renunțarea ta fo
losirea forței’și la amenințarea cu 
folosirea forței In relațiile dintre 
state. Noi considerăm câ Intre na
țiunile din Europa trebuie să se 

, dezvolte ' ' ; '
liberă — pe plan economic, știin
țific, cultural, să existe garanția

Asemenea identitate de vederi, 
se înțelege de la sine, nu jwate Eă 
ducă decît spre o simpatie reci
procă între cele două popoare. De 
aceea, la noi se urmăresc cu o 
atenție, deosebită victoriile pe care 
curajosul popor român .le-a înscris 
la activul său, îndeosebi după eli
berarea sa de sub Jugul fascist șl 
Trecerea sa în Sistemul socialist. 
Tntrucît poporul congolez ea ie încă 
la primii săi pași pe aceeași cale, 
consideră că victoriile dumnea
voastră slnt, de asemănau, ale sale, 
îmi este deosebit de plăcut să".vă 
exprim urările noastre cele mal 
sincere, pentru ca acest popor, aie 
cărui destine le conduceți cu atita 
înțelepciune, -sfi obțină r.-ol suc
cese, și mal strălucite.

Tovarășe preșwllnta, "
Dumneavoastră pășiți pe solul 

congolez In momentul în care țara 
noastră Ișl revine după 6 încercare 
deosebit de dificilă, care, fără ma
turitatea șl rpobiUzârea poporului 
său, fără atașamentul șl fidelita
tea curajoasei noastre armate față 
de idealurile de la 13—15 august 
1903, și înaltul său grad de patrio
tism, ar fi putut să dea o lovitură 
fatidică progresului ș! dezvoltării 
revoluției noustre. Dar această In- rlle propriei țări. Toate acestea ne 
cercare de forță aventuristă, opor- ------- _« j,——
tunlstă și stinglstfi, săvirșită de 
clțiva ofițeri răzvjtetlți și al ți în
setați de putere, care prin actul 
lor s-au plasat In mod obiectiv de 
partea celor a căror sarcină este 
să mențină Africa Intr-o stare da 
permanentă Instabilitate șl de to
tală aservire, Incompatibilă cu 
orice progres, nu^ne va, Indepfir-. 
ta de la voința noastră de nezdrun
cinat de a duce lupta de elibera
re națională, antllmperlallstă, anti
colonialistă și nntlneocolonlaUstfi. 
(Aplauze). Iar cel care ar mai avea 
unele veleități de a voi. să ne aba
tă de la accgstal cale să afle, o 
dată pentru totdeauna,'că In Con
go rcacțlunea nu va trece șl că 
forțele progresului vor construi so
cialismul. Fericirea poporului nos
tru nu se va realiza decît Intr-un 
Congo socialist. în legătură cu a- 
ceasta, starea de mobilizare per
manentă a tuturor paturilor socie
tății noastre, pe care o veți con
stata, tovarășe președinta, este re
zultatul grijii noastre aHt pentru a 

■ apăra ..patrimoniul nostru — pYp-; 
luțin,.cit șl pentru a accelera pro
cesul de edificare a unul Congo 
socialist, unit, prosper. Iubitor de 
libertate șl pace.

Spre regretul nostru, această 
pace pe’care o, dorim la noi, pe 
care 6 căutăm neobosit cu vecinii 
noștri șl pe care dorim să o întă
rim prin cooperare iniemaționoJă, 
nu pare să se anunțe cu aceleași 
perspective bune pentru ansamblul 
popoarelor planetei noastre. In
tr-adevăr, examinarea evoluției si
tuației mondiale arată In mod evi
dent că sintem departe de această 
pace, care ar permite tuturor po
poarelor de pe părnlnt să trălascft 
In Independență șj demnitate. Ici 
șl colo focarele de crize șl tensiuni 
persista sau se aprind. Cart, nego
cierea ca mijloc de rezolvare a 
problemelor care interesează di
rect sau Indirect ansamblul uma
nității pare a fi de actualitate. Cu 
toate acesteia, ea Încă nu a îndrep
tățit speranțele popoarelor Iubi
toare de pace. Din această cauză, 
securitatea speciei umane este 
mai precară cai j niciodată. Nu ar 
trebui oare să se reamintească 
unor mari putori, o dală nuri mult, 
că, la fel ca ele, noi aparținem a- 
cestel planete șl cu ele ar trebui 
să înceteze de a vrea să orienteze 
mereu politica altor state In sen- 

. sul Intereselor lor ? In orice caz, 
noi afirmăm dreptul micilor na
țiuni șl al celor care slnt slabe din 
punct de vedere militar de a exer
cita o influență asupra conjunc
turii mondiale, in virtutea dreptu
lui'pe care II au toate popoarele<; 
de a trăi pa ncest pămînt In de
plină egalitate. Noi refuzam sus
ținătorilor sistemului colonialist șl 
rasismului dreptul- de a-și menține 
scopurile lor hegemonlca .asupra 
popoarelor considerate pe nedrept 
ca străine In propria patrie.

Nu mal este posibil să luăm cu
noștință, fără un sentiment de 
profundă repulsie, că pină acum 
războiul Injust și Inuman impus 
de peste 20 de ani popoarelor 
eroice alo Indochlnel de către Im
perialismul american șl altațJi sfii 
se prelungește cu cinism, In po
fida reprobării din partea unei 
părți Importante a poporului ame
rican șl deși guvernul de la Wa
shington știe că, in agresiunea sa, 
o victorie militară ii este Imposi
bilă. Această tragedie pe care o 
trăiesc popoarele ca sperau să gă
sească, in Independența lor condi
țiile unei • legitime dezvoltări este 
exemplul tel mal revoltător In do
meniul Încălcării dreptului popoare-; 
lor de a dispune In mod .liber de 
soarta lor, drept din care Republica 
Socialistă România șl Republica 
Populară Congo au făcut piatra 
unghiulară a concepțiilor lor In 
materie de raporturi intro state. 
Do aceea, no! cerem, o dată mal 
mult, încetarea războiului și retra
gerea Imediată șl necondiționată n 
trupelor ' americane din Vietnam, 
încetarea intervenției străine In 
Cambodgla șl Laos, pentru a per
mite acestor popoare să-ș! rezolve 
ele însele; afacerile lor Interne. în 
acest spirit, noi susținem cu hotă- 
rîre propunerile In 7 puncte ale 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud.

în legătură cu Orientul Apropiat, 
poporul paleslinean va primi întot
deauna un sprijin” total din pârlea 
poporului congolez in lupta sa 
dreapta pentru recucerirea drep-

ta maritimă atlt a " Republicii 
Populare Congo, dl ș! a Bta- 
tolor continentale — Republica 
Africa Centrală. Ciad șl Gabon. De 
aici pleacă imense cantități de fosfați 
exploatate din zăcămintele de Ia Holle
— situate In Imediată apropiere 'de 
Potaie Nolro — caro se numără prin
tre cele mal bogate din lume, de lemn 
de esonte prețioasa, iar recent pri
mele mil do tone de petrol, a cărui

. exploatare a Început de curlnd. Aceas
tă vie activitate economică a regiunii 
Koullou a determinat, ta ultimii nnl, 
dezvoltarea rapidfl a portului, unde 
astăzi pol acosta nave cu un depla
sament plnfi In 03 MO de tone : la 
ordinea zile! se află realizarea a noi 
proiecte de extindere, care prevăd 
construirea ‘ de noi dane, a unui perl 
pentru cherestea, a celui de-al doilea 
bazin mineralier.

Aceste elemente caracteristice pen
tru ritmul intens de dezvoltare eco
nomică n regiunii stat prezen
tate pe larg oaspeților, ta fața 
unei mori machete. Președintele 
Marlen N’Gouabl subliniază cu acest 
prilej că portul, aflat pînă nu de 
mult țub controlul unor societăți 
sînUne, este astăzi proprietate a po
porului congolez, ceea ce a avut o 
lnriurlre binefăcătoare pentru dez
voltarea economiei Întregit țări.

Vizita care are, loc apoi do-a 
lungul marilor cheiuri ale portului 
oferă o Imagine edifica tos.-o tasupra 
a ceea ce este In stare să înfăp
tuiască un popor devenit slăpta pe 
soarta sa, animat de voința do 
a pune in valoare bogățiile sale na
ționale, in scopul propășirii țării. 
Rețin- atenția modernele Instalam 
portuare, numeroasele cargouri de 
diferite naționalități ancorate In 
rada portului, care se întinde pe 
circa 40 de hectare. în cinstea aces
tei vizite, marele pavoaz a fost ar
borat pa toate navele, la trecerea 
oaspeților, marinarii ealuBnd cu 
semn® prietenești.

în continuare se vizitează orașul 
proprlu-zls, pa străzile căruia s-au a- 
dunot zeci de mii de locuitori care a- 
clnmfi pa conducătorii celor două țări. 
Este o nouă șl emoționantă niărlurie'n 
sentimentelor de prlelenle șl-stimă pe 
.care șl le nutresc cele două popoare
— român șl congolez. Din mașina 
deschisă, cel doi președinți răspund cu 
cordialitate îndelungatei șl călduroa
sa! manifestații a populației..
I Vizita la Pointe Noire se, Încheie cu 
un dejun oferit de, autorttațUe locale 
Jn cinstea oaspeților, da Palatul fâșii
lor combatanți.

Lutad cuvlnlul, comisarul guverna
mental al regiunii, Nonsuit, a arătat 
că populația din orașul Folate Noire' 
șl din regiune Încearcă o măre satis
facție șl se simte extrem de onorată 
de a avea ca oaspeți pe tovarășul 
Nlcolao Ceaușescu șl pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe membrii delega
ție! române. Oamenii munci! congo
lezi — a spus el — urmăresc cu mare 
alcnile eforturile pe care lc desfășoa
ră poporul român pentru făurirea u- 
nel vieți noi, rolul eminent pe care 11 
joacă România, ta concertul națiuni
lor, ponderea apreciabilă a politicii 
salo externe lridreplalfi spre iniolege- 
re și cooperare Intre toate țările, con
tribuția șa prețioasă la lichidarea se- 
cheJol'or colonialismului vechi si nou 
ta Africa. Vorbitorul a relevat că mt- 
lltanțll congolezi salută pe președin
tele Ceaușescu ca pa un apărător 
ferm al dezvoltării tuturor națiunilor 
In condițiile deplinei Independențe șl 
suveranități,

Răspunzlnd, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a mulțumit, conducerii de 
partid din orașul Pointe Noire șl din 
regiune, populației pentru primirea 
călduroasă șl le-a transmis un salut 
cordial.

După ce a apreciat că Pointe Noire 
a cunoscut ta ultimii an! o dezvol
tare puternică, conducătorul parti
dului șl stalului noslru a subliniat 
că adevărata istorie a orașului ince-. 
pa acum, . deoarece abia acum el 
poate - că contribuie la dezvoltarea 
liberă o Republicii Populare Congo.

Urtnd conducătorilor partidului 
muncii dta regiune, tuturor membri
lor 'tio partid, muncitorilor, tuturor 
lortiitorllor succese tot’ mai mari ta 
activitatea lor, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a toastat pentru prietenia 
dintre cele două partide șl popoare.

Dejunul s-a desf&șurai Intr-o at-

După o oră de zbor deasupra 
junglei ecuatoriale, avionul prezi
dențial a aterizat pe aeroportul dta 
Folate’ Noire. Aid, ta Intimpinarea 
oaspeților nu venlt<" er-
najnentrt , a! - reâțsmU 
nault, .primarul 
Noire, Boulty, comandantul militar 
al1 regiunii, M'Bla, și alte notabi
lități, precum șl membrii corpu
lui consular. Copii oferă flori 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu 
șl tovarășei Elena Ceaușescu. Sini 
Intonate Imnurile de slat ale României 
și Republicii Populare Congo. Tova- 
rășul Nloolno Ceaușescu, Împreună cu 
președintele Marlen N’Gouabl, trece 
In revistă detașamentul de oi ware ali
niat pe aeroport.

Ca șl la Brazzaville, !n Intlmplnarea 
oaspeților au venit numeroși oameni 
al muncii care le fac o primire săr
bătorească. El ovaționează îndelung, 
scandează „O-ye Ceaușescu*. „O-ye 
Roumanie”, urări In ctostea prietenie! 
congolezo-romăiM, primiren transfor
mi ndu-®e Intr-o s;x>:itană manifestare 
plină de căldură. Clntece si dansuri 
spetdflce, cu măști, dau glas In mod 
sugastiv bucuriei de a ti un popor li
ber care a scuturat pentru totdeauna 
opresiunea colonialistă, trod nd In con
struirea unei vieți noil

Eveniment memorabil in viața ora- 
julul, vizita conducătorului de partid 
șl do stat al României socialiste a 
constituit pentru oamenii muncii dta 
Potato Noire o ri de’ sărbătoare. „Sin- 
tam cuprinși de o mare bucuria și ne 
simțim profund onorat! de a-1 avea 
ca oaspete pe președintele Nlcolae 
Ceaușescu” — ne-a declarat primarul 
orașului Boulty. „Știm ce reprezintă 
președintele dumneavoastră ta viața 
internațională,, oi exponent al unei , 
polltld de colaborare cu toate statale 
lumii, de solidaritate activă cu lupta 
îi aerelor state africane, a tuturor po
poarelor pentru libertate, pentru afir
marea Hlnțel lor naționala. Relațiile 
bune dintre cele două țări șl popoare 
ale noastre Ișl au corespondentul In 
legăturile dintre Partidul Congolez al 
Muncii șl Partidul Comunist Român, 
a căror încununare o reprezintă vizita 
In patria mea a președintelui Nlcolae moșieră de prietenie cordială. 
Ceaușescu. prieten ol poporului con
gelez".

Aclama ți cu entuziasm de populația 
orașului, oaspeții se Îndreaptă spre’ 
zona portuară. 4“ 
doilea port de 
tică ■ Africii,
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Foirile Noire este al 
pe coasla etlnn- 
ronatlluind ooar-

în aceeași zi, tovarășul Nlcolao 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
Împreună cu comandantul Marion 
N’Gouabl șl Celine N’Gouabl. cu ce
lelalte persoane oficiale române șl 
congoleze, s-au 
viile.

lntor® la Brazza-

Solemnitatea de la Monumentul 

din Piața Libertății din Brazzaville
Dumtnicfi dimineața, secretarul flori șl comandantul Marten 

general al Partidului Comunist N’Gouabl.
Român, președintele Consiliului de Militari din trupele de marină 
Stat, Nlcolae Ceaușescu, însoțit de 
comandantul Marten N’Gouabl, 
președintele C.C. al Partidului Con
golez al Muncii, președinte al Re
publicii Populare Congo, șef de 
stat, președinte ni Consiliului de 
Stat, a depus o coroană de flori 
la Monumentul din Piața Libertă
ții din Brazzaville, ridicat in me
moria revoluției congoleze din au
gust 1983 șl a celor care șl-au dat 
viața pentru victoria el. Cu ace
lași prilej a depus o coroană de

și parașuHștl au prezentat onorul.
Conducătorii de partid șl de stat 

au păstrat, după depunerea coroa
nelor de flori, un moment de re
culegere.

La ceremonie au luat parte 
persoanele oficiale române care 
11 însoțesc pa tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, precum și membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C.M. 
și al guvernului congolez.

(Agerpres)

fac să ne pronunțăm șl să cerem 
tuturor guvernelor Iubitoare1 de 
dreptele să se pronunțe pentru o 
acțiune Imediată In vederea aplică
rii Declarației O.N.U. șl rezoluțiilor 
aferente referitoore în acordarea 
Independenței popoarelor aflate 
încă sub -dominația colonială- (Ă- 
plauze).

Spre satisfacția noastră, exami
narea " tabloului ^Internațional în 
care se confundă absurdul, cruzi
mea și lipsa de rațiune relevă une
le semne de speranță. In legătură 
cu aceasta trebuie sfi subliniem aici 
hoîărîrea istorică odoptală de 
O.N.U. la 23 octombrie 1971 de a 
restabili drepturile legitime ale 
R. P. Chineze. (Aplauze). No! ne 
bucurăm de aceasta, cu afli trial 
mult cu dt Intrarea acestei națiuni 
ilustre pe arena Internațională este 
de natură să schimbe datele diplo
matice ale conjuncturii actuale și 
constituie un aport Inestimabil la 
anărarea Intereselor vitale ale mi
cilor națiuni.

Tovarășe președinte.
Cunosc. Interesul dumneavoastră 

major față de securitatea europea
nă. Acest Interes este și al nostru- 
De aceea, noi credem că țlnereo 
unei conferințe asunra acestei pro
bleme arojll;tn mod efțxțtly. de na-, 
tuțfcsft .contribute Ja -stgbyirpn ujquI 
fuțidmțiejit solid pentru, securitatea; 
șl pacea tn această regiune.' Tot- 
odată, deoarece știm" că In spoitele 
diverselor focare de tensluno exis
tente In lume se profilează tocmai 
umbra țărilor . eujonene membre 
sau aliate ale N-A.T.O., noi consi
derăm șl dorim ca această confe
rință să se țină Intr-un climat de 
franchețe totală pentru ca celelalte 
regiuni ale pSmtntulul să cunoască, 
de asemenea, să cunoască. în sflrșlt. 
pacea sore care aspiră de demult 
populațiile care le locuiesc. Este o 
sarcină a umanității, din realizarea 
căreia flecare conducător , trebuie 
să-sl facă un punct do onoare-

Dacă este- adevărat că stabilirea 
unei păd adevărate .rămîne strins 
legată de o soluționare justă a pro
blemelor cruciale pe care le-am e- 
vocat, există, de asemenea, o altă 
problemă grea, plină de amenințări 
pentru viitorul tinerelor națiuni, 
cum este a noastră. De aceea, noi 
nu vom lăsa la 6 twirte problemele 
dezvoltării. tinerelor noastre na
țiuni, care slnt stains legate de de
teriorarea raporturilor de schimb, 
de dependenta monetară, Intruclt 
repercusiunile lor asupra econo
miilor noastre fragile nu conse
cințe catastrofale, rare pot duce la 
tulburări de o amploare nebăriultfL 
Noi continuăm să credem că c 
coooorare bine înțeleasă, bazată pe 
schimburi comerciale serios stu
diate, reprezintă o armă eficace 
contra cnDrieUlor conjuncturii In
ternationale.

Unii pot crede că unele clem®"- 
surl recente Intreorinsc de no! nr 
putea fi de natură să compromite 
voința noastră de Independentă. 
Noi știm ceea ce facem, la fel 
cum știm că nu vom putea să ne 
construim viitorul pe baza unul 
aranjament cu imperialismul Noi 
putem negocia tot ce este suscepti
bil să fie negociat, dar nu vom ne
gocia niciodată principiile. Noi nu 
slntem împotriva unei forme oare
care de pomprqmis. Dar acest com
promis nu trebuie să fie un com
promis de trădare ; ,el trebuie să 
fie conceput ca un compromis de 
circumstanța ; nu ca un punct 
final, ci ca o etapă, șl nu , trebuie 
să fie un rezultat al unei s ir ale
gi I, ci al unei faze tactice.

Tovarășe președinte.
După cum vedeți, noi ne punem 

mari speranțe In convorbirile pe 
care le vom avea in zilele urmă
toare. Părerile dumneavoastră în
țelepte, experiența dumneavoastră 
de om mal în virată vor fi garan
țiile certe ale speranței șl încrede
rii în viitor. Noi sîntem nu numai 
convinși de aceasta, ci avem. șl 
certitudinea. De altfel, această con
vingere, această certitudine îmi 
permit să ridic acest pahar 
în onoarea tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, secreta^ general al 
Partidului Comunist Român,' pre
ședintele Consiliului de Stat a! 
Republicii Socialiste România, In 
sănătatea soție! sale, tovarășa 
Elena Ceaușescu, căreia ți prezint 
omagiile mele respectuoase, în să- 

' nătatea tuturor înaltelor perso
nalități care li Însoțesc, pentru 
prosperitatea și fericirea. popoare
lor noastre, pentru prietenia româ
no-congoleză.. (Aplauze puternice, 
prelungite).

trai

dulril noi, sarlalișle. Poporul ro- 
’ mân a dat grele jertfe în această 
luptă; De aceea, prețuiește mult 
lupta celorlalte popoare și le acor
dă Întregul sprijin pentru elibera
rea națională șl socială, pentru 
înaintarea lor pe calea făuririi unei 
vieți Independente, fericite. (Vil 
aplauze).

Aș dori, dragi prieteni, să vă In
formez că, in anii construcției so
cialiste, poporul român, In epiabo- 
rare cu popoarele celorlalte țări 
socialiste, cu popoarele statelor 
care doresc să se dezvolte libere șl 
Independente, a obținut succese de 
seamă In făurirea unei puternice 
economii * socialiste. Pentru a de
monstra aceste succese, voi men
ționa numai faptul că astăzi indus
tria românească produce de 19 ori 
mal mult decit in 1933. Agricul
tura noastră socialistă asigură 
aprovizionarea In condiții bune a 
populației și caistltule un factor 
de seamă al dezvoltării Întregii 
economii românești. S-au depus 
eforturi mari pentru dezvoltarea 
lnvățămintulul, culturii, deoarece 
slntem conștientI că numai pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și culturii se poate făuri orlndulrea 
nouă — orlndulrea socialistă șl 
comunistă;

în acești ani, nivelul de
material șl spiritual al poporului 
a crescut mult. Noi pornim de la 
faptul că toi ceea ce facem trebuie 
să servească omului, bunăstării șl 
fericirii Iul (aplauze), că numai așa 
socialismul se va afirma tot mal 
puternic-drept singura orinduire 
care poate să scape, omenirea de 
jugul asupririi. (Vil aplauze).

Actualmente, poporul român a 
trecut la înfăptuirea celui de-al 
cincilea plan , cincinal. Ne propu
nem să dezvoltăm puternic Indus
tria și agricultura pe baza științei 
șl tehnicii avansate. Vrem să ne 
apropiem mult de țările dezvoltate 
din punct de vedere economic — 
și facem aceasta pentru că slntem 
cohșiiențl că numai crelnd o eco- 

■ nornle .puternică, independentă, 
vom asigura făurirea socialismului 
șl comunismului în România. 
(Aplauze puternice).

Aș dori, de asemenea, să vă In
formez că, In această muncă uriașă, 
un rol important a jucat faptul efi 
poporul român a avut un conducă
tor ferm și Încercat — Partidul 
Comunist Român (aplauze) — 
partid care constituie forța condu
cătoare a întregit societăți. Suc
cesele noastre se datoresc faptului 

S că am unit In jurul partidului In- 
3 trenul ■t*boi’;>ih”primul rtnd chisa. 

muncitoare și țărănimea, inielecr- 
tualltatea, pe toți oamenii imuncii, 
tineri șl virstnlcl. Un rol Impor
tant l-au Jucat; de asemenea, fe- 

■ melle. Tocmai datorită unității în
tregului popor am obținut aceste 
rezultate bune. Avem convin
gerea fermă efi vom îndeplini 
cu^ succes șl noile sarcini puse 
de'Congresul al X-lea al partidului 
— șl anume, făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate In 
România. (Aplauze puternice).

V-aș ruga să nu-ml luațl In nume 
de rău dacă; voi mai menționa încă 
o dată că succesele obținute de po
porul‘român au fost posibile dato
rită colaborării largi cu toate țările 
sistemului mondial socialist,' cu 
toate forțele antilmperinliste, deoa
rece, în condițiile de astăzi, numai 
unitatea șl colaborarea tuturor 
acestor forțe creează condiții pen
tru mersul Înainte al fiecărei țări 
pe calea unei vieți Independente, a 
făuririi socialismului șl, totodată, 
întăresc întregul sistem,, mondial 
socialist, toate forțele antlimperla- 
llsie (Aplauze puternice).

V-nrn prezentat citeva din- preo
cupările României de astăzi," pen
tru a face mol bine înțeleasă poli-, 
tica Românie! socialiste — șl 
anume politica de dezvoltare a 
colaborăriI multilaterale cu țările 
socialiste șl, In același timp, de 
dezvoltare a relațiilor cu țările care 
au scuturat jugul imperialist șl co
lonial șl au pășit pe calea’ făuririi 
unei economii Independente, pro
prii, cu țările In curs dQ dezvoltare, 
cum se numesc astăzi. Noi apre
ciem că relațiile României cu aceste 
țări constituie un factor Important 

• pentru dezvoltarea economică a 
fiecărei țări în parte șl în același 

, timp, constituie parte integrantă a 
luptei împotriva Imperialismului, 
colonialismului șl neocolonlallsmu- 
lul. (Vil aplauze).

lata de ce vizita pe care o facem 
tn Republica Populară Congo se 
Înscrie pe linia generală a politicii 
României de dezvoltare a colaboră
rii cu toate statele care do
resc să fie Independente șl li
bere ; lată de ce această vizită 
pe' care o facem aici — șl în alte 
țări din Africa — constituie o 
parte a luptei pentru dezvoltarea 
solidarității cu aceste țări, pentru a 

, pune capăt colonialismului șl neo- 
colonlalismulul In Africa (Vil a- 
plauze).

Constituie, Intr-adevăr, un ana
cronism faptul că mai slnt țări 
care slnt exploatate de colonialiști. 
Este adevărat că Portugalia, fără 
sprijinul unor puteri, nu ar putea 
să, exercite această dominație asu
pra unor țări din Africa. Noi cre
dem Insă că este timpul, să se pună 
capăt acestei dominații coionlollste 
In Africa. (Aplauze puternice). De
sigur. In primul rind popoarele care 
slnt subjugate, de colonialiști tre
buie să se ridice ta luptă. Celelalte 
popoare africane trebuie să le a- 
corde sprijin. Trebuie declarat 
război colonialismului șl neoeolo- 
niallsmului in Africa (Aplauze pu
ternice).

Noi slntem Intr-adevăr pentru 
price, slntem pentru rezolvarea 
problemelor dintre state pe cale 
pașnică, dar tn ce privește colo-

luptei Împotriva Imperialismului,

li
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Duminică dimineața,'- tovarășaDuminică dimineața, tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțită de tova
rășa Cellne N’Gouabl șl de tova
rășa Josephine Bouang, președinta 
Biroului Executiv al Uniunii Revo
luționare a ' femeilor congoleze 
(UJLF.C.), a făcut o virilă la cre- 
șa' șl grădinița de copii din cartie
rul Moungall din Brazzaville, do'C’n- 
dă vie a grijii deosebite manifesta
te de statul congolez față de pro
blemele creșterii șl educării celor 
mai tinere vlăstare ale țării. Gaz
dele au informat pe larg asupra 
modalităților concrete in care slnt 
rezolvate aceste probleme. Se vizi
tează diferitele săli; unde copiii sînt 
surprinși In îndeletniciri specifice 
vlrstel : ei desenează, execută lu
cru manual, învață clntece. Tova
rășa Elena Ceaușescu apreciază gri
ja eu care este îndrumată activita
tea copiilor, se fotografiază în mij
locul micuților cure o înconjoară 
cu dragoste.

In continuare, tovarășa Elena 
Ceaușescu a făcut o vizită la sediul 
Uniunii Revoluționare a Femeilor 
Congoleze, unde a avut un schimb 
de păreri cu membre ale Biroului 
Executiv asupra problemelor orga
nizațiilor de femei din cele două 
țări. U.R.F.C. este una din cele mai 
puternice organizații de masă din 
Republica Populară Congo, țară In 
care femeile reprezintă aproape 
trei pătrimi din populație. Trans-

?■#
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VIZITE ALE TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUSESCU

5
mlțlnd oaspete! salutul militant al 
femeilor din Congo, președinta 
Biroului Execiitlv a arătat efi: n- 
cestea doresc sfi se împărtășească 
din experiența construirii -socialis
mului tn. România, operă la care 
femeile își aduc o însemnată con
tribuție. Ea a arătat, de asemenea, 
că femeile, ca șl bărbații din Con
go, nutresc un profund respect 
față de politica internațională a 
României, față de persoana tova
rășului Nlcolae Ceaușescu.
'• Mulțumind pentru cuvintele fru
moase la adresa (firii noastre, to
varășa Elena Ceaușescu a Informat 
gnzdelo despre structura organiza
torică a Consiliului Național nl (Fe
meilor, despre preocupările sale 
specifice, despre rolul femeilor In 
viața politică, socială șl economică 
ațărlLEan adresat urări de succes 
conducerii Biroului Executiv în 
activitatea pe care o desfășoară, 
rugind să sc transmită tuturor 
militantelor expresia sentimente
lor de prietenie și solidaritate ale 
fen ’lor din România. în cursul 
discuției de la sediul U.R.F.C.;s-a

.■ ;'- _X—--1 Jt — _ —1 _ if'a l-s i te-ji n ■<

schimburi de delegații șl de 
tal documentar Intre oirga-

discuției de la sediul u.R.r.C.' s-a 
căzut de acord 'asupra utilității 
unor schimburi de delegații șt de 
material documentar Intre orga
nizațiile de femei aJe celor două 
țări.

în încheierea virilei, un grup 
de pionieri șl pioniere au prezen
tat un program de clntece revolu
ționare șl populare.

i' = i. ■.
de pionieri șl pioniere au prezen-

ționare șl
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Guvernul Unității Populare va pune capăt
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preș al Corporație 
agrară (CORA).
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bazate pe respectarea principiilor 
independenței ți suveranități! nflțfo-
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întrerupere de paste o 
regiunile de coastă și 
Apele riurllor nu Ieșit
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torențiale — cele mal 
ultimii SO de ani 
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a țărilor socialiste In lupta sa de eli
berare națională.

I JI ILLI I lil.lL1 J II III 'll

ț
dnnță cu acordifî încheiat recent la 
Addis Abeba intre oflclulllâțjle su
danez© șl liderii rebelilor.

sistemului latifundiar
DECLARAȚIA MINISTRULUI CHILIAN AL AGRICULTURII

TRATATELOR R.F.G.

BONN 19 (Agerpres). — Walter 
Scheel, ministrul de externe vest- 
german, a declarat că tratatele În
cheiate de țara sa cu Uniunea So
vietică șl Polonia pun bazele unui 
modus1 vlvendL „Noi nu mal putem 
suporta — a spua el — să vedem pe-, 
rindarca unei întregi generații din 
perspectiva politicii de expectativă ee 
a fost practicata pină acum". Vorbind 
in fața comisiei principale a Partidu
lui liberal, al cărui președinte na
țional este, Walter Scheel a adus 
critici opoziției democrat-creștlne 
pentru faptul de a fi declanșat un ve
ritabil război al nervilor și de a prac
tica „o tirgulnlă bazată pe frică", 
subliniind că o asemenea politică nu 
servește Intereselor Republicii Fede
rale a Germaniei.

*
într-un interviu acordat postului do 

radio „Deutschlandfunk", ministrul 
de Interne ol R.F.G., Hans-Dletrich 
Genscher, șl-a exprimat convingerea 
că partidele coaliției guvernamentale 
vor obține majoritatea necesară Iu 
Bundestag pentru ratificarea tratate
lor încheiate de R? F. a Germaniei 
cu U.R.S.S. șl cu Polonia. Potrivit a- 
preclerii ministrului Genscher, trans
mite agenția D.P.A., cererea opozi
ției U.C.D.-U.C.S. cu privire la blo
carea acestor tratate, vorbăria des
pre „noi. alegeri" sau despre un „vot 
de neîncredere" constituie doar „va
riante ale aceleiași încercări sterile 
a opoziției de a se eschiva de răs
pundere In problema holârlril cu pri
vire Ia tratatele menționate".

*
BERLINUL OCCIDENTAL 

(Agerpres). — Ziarul „Dle Wahrhell" 
a publicat un articol tn rare sublinia
ză necesitatea realizării destinderii In 
cenirul Europei, întăririi păcii șl 
securității pe întregul continent eu
ropean. Interesele populației Berli
nului occidental — scrie ziarul — cer 
raildrarca cil mal grabnicii de către 
llnntlestaț; 3 tratatelor semnate do 
R.F.G. eu U.R.S-S. șî Polonia.

Manifestul consfătuirii 
de la Luxemburg

LUXEMBURG 19 (Agerpres). — 
Comitetul de inițiativă din Luxem
burg pentru convocarea conferinței 
general-europene pentru securitate șl 
colaborare a organizat o consfătuire 
la care au participai reprezentanți al 
unor cercuri largi ale opiniei publice, 
membri ai partidului comunist, al 
unor organizații de tineret ș.a. Au 
fost discutate probleme referitoare la 
lichidarea urmărilor războiului rece, 
la unirea eforturilor tuturor forțelor 
progresiste șl democratico pentru 

'crearea unul sistem de securitate și 
colaborare intra popoare.

Partlclpanțl! la consfătuire au apro
bat un manifest In caro se spune că 
toate păturile populației trebuie să 
militeze pentru conferința genernl- 
enropeană, deoarece țelurile acesteia 
corespund intereselor tuturor popoa
relor.

do colaborare, președintele Jean Be
del Bokossa a declarat : „Vizita 
dumneovoaslră ne umple Inimile do 
bucurie ți consfințește, așadar, trăi
nicia legaturilor de prietenie șl coo
perare oare unesc cele două țări 
prietene șl popoarele lor. Șederea 
dumneavoastră in Republica Afrlra 
Centrală ne oferă prilejul agreabil 
□ a numai de a ne revedea, domnule 
președinte, ci și de a studia mai 
bine șl de a trece în revistă, într-un 
spirit de înțelegere reciprocă, căile șl 
mijloacele corespunzătoare pentru a 
dezvolta șl a întări pe mal departe n- 
ceste legaturi care s-au statornicit 
In mod atll de fericii Intre noi".

Convorbirile româno-ceniratrlcane 
au relevat' — așa cum reiese șl din 
Declarația comună publicată tn zia
rele de Ieri — existența posibilități
lor de lărgire In continuare a co
laborării bilaterale In diversa sec
toare — tn special în domeniul mi- 
.nler șl geologic, energetic. Industriei 
lemnului, materialelor de construc
ții și agriculturii In domeniul 
schimburilor coriierclole — precum 
șl hotfirtrea celor două părți de a 
acționa pentru valorificarea tuturor 
acestor posibilități pe baze reciproc 
avantajoase. întreprinderea, pe e- 
tapo stabilite de comun acord, o 
unor noi acțiuni de colaborare ar In
clude crearea de societăți mixte do 
stat româno-centrafricao© In dome
niile minier, agricol, forestier'sl co
mercial.

în, timpul discuțiilor a fost, de a- 
semenea, subliniată,, dorința comună 
do a slrtnge contactele și de a iniția 
șl extinde schimbul de delegații In
tre Partidul Comunist Român șl 
Partidul national mișcarea de evo
luție socială in Africa neagră 
(M.E.S.A.N.). precum si Intre orga
nizațiile de masă din ambele tari. 
Toate aceste acțiuni, care converg 
spre lărgirea sl întărirea relațiilor 
bilaterale romăno-centra tr'cane, co
respund In cel mâl Înalt arad Inte
reselor celor două popoare, cauzei

i 
£

la Moscova I

MOSCOVA 19. — Corespondentul
Agerpres. L. Duță, transmite : Dele
gația Uniunii Generale a Sindicatelor- _____ ,___ „„
din România, condusă d© tovarășul ‘ minlcă dimineața o coroană de flori 
Vlrgil Trofln, membru al Comitatului ’ ‘‘ ‘
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. nl P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., aflată lai > . ■ ’

Moscova pentru a participa la lucră
rile calul de-al XV-lea Congres al 
sindicatelor sovietice, a depus du-

■ ' ' " ”. i
la Mausoleul V. 1. Lenln, din Piața 
Roșie. De' asemenea, a âepus o co
roană de flori la Mormlntul Solda
tului Necunoscut de lingă Kremlin.

în drum spre patrie O nouă expresie a prieteniei
ROMÂNĂ A FĂCUT 0 ESCALĂ LA CALCUTTA

CALCUTTA 10 (Agerpres). — în ■ 
drum spre patrie. Gheorghe Rfidules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului do 
Miniștri al Republicii Socialiste 
Rbthânla, șeful delegației guverna
mentale economice române care a în
treprins o vizită In R. D. Vietnam, a 
făcut duminică o escală la Calcutta. 
In cursul dimineții, tovarășul Gheor- 
ghe Radulescu a făcut o vizită guver-

natonilul stalului Bengalul de vest, 
A. L. Dlas, cu care a avut o convor
bire cordială In legătură cu evoluția 
favorabilă n relațiilor economice din
tre România șl Irtilln. A fost de față 
ambasadorul României la Delhi, Pe
tre Tănâale.

Seara. delegațîâ șl-a continuat dru
mul spre patrie.

Șl

HELSINKI 19 (Agerpres). — la 
Helsinki a fost dat publicității comu
nicatul cu privire ia vizita delegației 
grupului parlamentar nl R.P.D. Co
reene și convorbirile purtate cu o de
legație a grupului finlandez al Uniu
nii Interparlamentare. Delegațiile, 
menționează comunicatul, au procedat 
la un schimb do vederi cu privire 
la dezvoltarea continuă a relațiilor do 
prietenie și colaborare dintre parla
mentele și popoarele ceior două țări. 
Partea coreeană a dat o Înaltă, apre
ciere eforturilor depuse de poporul 
finlandez pentru pacea și progresul 
tarii șl a urat no! racco.se in lupta 
pentru prosperitatea țării, securitatea

europeană șl pacea In lume. La ria
dul său, partea finlandeză a flat o 
Înalta apreciere realizărilor obținute 
de poporul coreean in edificarea ță
rii. Partea finlandeză, menționează 
comunicatul, consideră că problema 
coreeană este o problemă internă a 
poporului coreean ș! trebui© rezol
vata pașnic de către poporul coreean 
Însuși. Considerlnd , că grupul parla
mentar al R. P. D. Coreene trebuie 
să fie admis cu drepturi depline In 
Uniunea Interparlamentară, partea 
finlandeză o exprimat hotarlrea de a 
depune eforturi In favoarea admiterii 
grupillul parlamentar al ILP.D.C. Tn 
Uniunea Interparlamentară.

Au luat sfîișit consultările anglo-lranceze
LONDRA 10 (Agerpres). — Primul 

ministru britanic, Edward Heath, șl 
președintele Franței, Georges Pom-- 
pldou, au încheiat diimlmcă consul
tările in probleme politice, econo
mic© și militare, desfășurate limp d© 
două rile la Chequers, reședința do 
vară a premierului englez.

După cum menționează agențiile 
Internaționale de presă, președintele 
Pompidou a oferit premierului Heath 
unele explicații suplimentare pts 
marginea deciziei sale de a organiza 
un referendum național asupra poli
ticii Franței referitoare la lărgirea 
Pieței comune. Premierul Eleath șl 
președintele Pompidou au abordat, 
d© aserneneia. probleme legate d© 
conferința preconizată la nivel înalt 
a celor zece țări membre ale Pieței 
comune lărgite, ce ar urma să albâ 
loc In octombrie. La Chequers nu nu 
font Insă luate decizii importante In 
principalele chestiuni legate de re
lațiile anglo-franceze. precum și da 
relațiile celor două țâri cu ceilalți 
parteneri din Piața comună.

Pe agenda convorbirilor s-au ojfiat.

,-L‘ . ■
de asemenea, o stirie de probleme 
internaționale, printre care relațiile 
Est-Vcst, proiectele de stringer© 0 
cooparârll cu țările din Europa răsă
riteană, precum și problema convo
cării unei conferințe general-curo- 
pena In problemei© securității șl co
laborării pe continent. Premierul bri
tanic șl președintele Franței, men
ționează agențiile, s-au pronunțat i~ 
favoarea unei pregătiri temeinic© a 
conferinței menționate.

„în cadrul discuțiilor purtate, a 
declarat Dennis Baudoln. șeful Servi
ciului de preaâ al președintelui 
Franței, președintele Pompidou a 
arătat că Franța este orleind gala să 
se alăture mecanismului de pregă
tire a conferinței pentru securitatea 
europeană. Aceasta înseamnă, a pre
cizat ©1, că ambasadorul nostru la 
Helsinki este pregătit eă se Intfl- 
neasefl cu ceilalți ambasadori să le 
spună : „Trebuie să reunim p© ex
pert! șl să Începem. Franța a fost 
Intoldeauna de acord cu această 
procedură".

sn sa rs si ■» m

SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager
pres). — La Santiago de Chile a luat 
sfirșit Plenara Comitetului Central 
a! Partidului Comunist din Chile. 
Timp de patru zile, parlldpanțll — 
membri șl membri supleant! al C.C., 
deputațl In Parlament, membri al 
conducerii unor Instituții șl întreprin
deri do stat, secretari ni unor orga
nizații locale de partid — nu analizat 
'situația din țară. Au fost examinate 
sarcinile partidului comunist In ce 
privește transpunerea In viată n 
programului guvernului Unității 
Populare șl organizarea-______ .maselor
In lupta împotriva manevrelor re- 
acțlunjl Interne șl externe.

Plenara a ales componența Comi
siei politice a C.G. al partidului.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvlntul Oils Corvalan. se
cretar general al P.C. din Chile. 
Subliniind gravitatea situației din 
țară, vorbitorul s-n referit la tncer-

cărUe S.li.A. de a tace să eșueze 
negocierile de la Paris ‘privind re? 
vlzuirea condițiilor de achitare n 
datoriei externe chiliene șl a reafir
mai hoiărirea guvernului șl a po
porului chilian de a nu ceda in fața 
presiunilor excrcllaic de cercurile Im
perialiste șl reacționare împotriva 
Unității Populare. •

Poililea Partidului Comunist, n sub
liniat vorbitorul, este îndreptată io 
primul rind spre înfăptuirea, laolaliă 
cu celelalte partide ee intră în gu
vern, a programului Unității Popu
lare. Principala Indicație dată de 
plenară, a spus el. este de a orienta 
Întregul partid spre lupta pentru In- 

' făptuirea sarcinilor concrete alo 
revoluției, spre atragerea întregi! 
clase muncitoare, a tuturor oameni
lor muncii la această luptă.

In încheiere, L. Corvalan a-a re
ferit le probleme ulc îmbunătățirii 
activități! ideologico a partidului.

SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager
pres). — Ministrul chilian al agricul
turii, Jacques Chonchol, a declarat. 
In cadrul unei conferințe de presă, 
că guvernai Unității Populare va pune 
capât iu cursul acestui an sistemului 
lallfundlar din Chile, exproprilnd 
toate suprafețele funciare mai mari 
de IM d© hectare și, In cazuri excep
ționale, șl pe cele cuprinse Intre 40 
?! 80 de ha exploatate tn mod neco
respunzător sau care 6-au dovedit Ine
ficiente. în acest lens, In ultimele 
zile, a spus el, au tbât expropriate 
peste 150 de latifundii din'diferita

provincii ale-țârii. Jacques Chonchol 
a condamnat manevrele marilor pro
prietari funciari care încearcă sft pro
voace o creștere artificială a prețuri
lor la produsele agricole șl să elu
deze prevederile legii de reformă 
agrară, încheind In acest scop con
tracte do vlnzare către țărani al tinor 
loturi de pămlnt susceptibile de ex
propriere. n căror plata ,să fie efec
tuata în următorii 15—2D de ani. Ase
menea acte, a avertizat el, vor fl so
cotite nule, dacă nu au consensul ex
pres nl CorjMwațlai pentru reforma 
agrară (CORA).

La invitația secretanilai 
federal p®116™ apărarea națională 
al R. S. F. Iugoslavia, general de ar
mată Nikola Llub'.clcl, o delegație a 
torțelor armate ale U.R.S.S., condusă 
de mareșalul Uniunii Sovietic© A. A. 
Gredko, ministrul apărării al 
U.IUS.S., va face o vizită oficlnlfl In 
Iugoslavia, la sfințitul acestei luni — 
Informează agenția Tnniug.

Președintele Mișcării 
Populare de Eliberare a fln- 
golei fM-P-L-A-l, Agostlnho Neln, 
n declarat In cadra! unei conferințe 
de presă, la Lusaka, eă M.P.UA. Ișl 
vn Intensifica activitățile militare îm
potriva trupelor colonialiste portughe
ze. dacă Portugalia nu va accepta să 
negocieze In vederea eLlbarăril teri
toriului angolez. El a arătat că Miș
carea Populară de Eliberare a Ango- 
lei.a obținut sprijin șl ajutor din par
tea Organizației .Unității Africane ș!

Goreșne, r condusă, , de KLnv Gyong 
Ryon,- ministrul finanțelor, aP.aiă ln- 
tr-o vid ta oficiala la Lusaka, Infor
mează agenția A.C.T.C. Au fo.it abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări, pre
cum șl diferita probleme internațio
nale da Interes eomun. precizează 
agenția citată. .

Înțelegerii sl colaborării Internațio
nale.

In problemele vieții Internationale. 
Declarația relevă aprecierea comună 
că principala caracteristică a epocii 
contemporane o formează afirmarea 
tot mal viguroasă a forțelor cure ®e 
pronunță pentru pace, independență 
și progres social. întreaga evoluție 
subliniază însemnătatea statornicirii 
Intre f, ia te', o lumii a unor relații r«ol.

0 misiune guvernamen- 
îcdâ rnvinriifmn <bn stalul On
tario, condusă de Allan" Grossman, 
ministru al comerțului șl dezvoltării 
în guvernul acestui stat, a făcut o 
vizită la Pekin. Membrii misiunii ca
nadiene — anunță agenția China 
Nouă — au purtat convorbiri cu re
prezentanți ai Ministerului Comerțu
lui Exterior al R. P. Chineza, al Con
siliului chinez pentru promovarea co
merțului Internațional, precum șl cu _________
cel al corporațiilor națlorialo chineze miniștri au semnat, de asemenea;?o 
da import șl export. " i—«■- ——-« —

Președintele Sudcmului, 
Gastar El Numelry, a emis, duminică, 
un decret prevăzlnd eliberarea tuturor 
prizonierilor care au participat la 
rebeliunea din hidul țârii, informează 
agenția M.E.N. Decretul, arata că 
legea de amnistie a acestora este In 
curs de elaborare șl va H la concor-

India și Republica Btm- 
gladesh au duminică la
Dacca un „tratat de prietenie, pace 
șl cooperare" avînd o durată de 23 
de ani. Informează agențiile Franc© 
Presso și Reuter. Documentul a fost 
«Minat de premierul indian, Ihdlra 
Gandhi, In urma vizitei sale oficiale 
de două zile r la Dacca, șl de șelcul 
Mujibur Rahman, primul ministru al 
Republicii Bangladesh. Cel do! prira- 
declarațle comună privind coopera
rea economică Intre cele douâ părțL 

. ‘ 1
Convorbiri coreeono-ztnn- 

bionO* 0 delegație guvernamentală 
a Republicii Zambia, condusă da 
Alljnh H. Muhenda, ministrul aface
rilor externe, a avut convorbiri cu 
delegația guvernamentala a R. P. D.

Inceplnd de simbătă. oralul 
Dieppe, port la Marea Mlnecii. 
a devenit garda unor manifestări 
ale artei populare românești 
Aici a acut loc vernisatul expo
ziției de artă populară româ
nească. precum ji concertele cu
noscutei formalii conduse de 
naistul Gheorghe Zamfir. In o- 

, noarea acestor manifestări, tri
colorul românesc a fluturat pa 
principalele rlnicl ale orașului 
Manifestările au fost deschise 'de 
prof. Francois Chagot. președin
tele Asociației do prietenie 
Franța-România.

I ,
' ț 1- ț ( v )■, ■ ■ .

Pe pămtntul Africii mal există încă 
teritorii aflate cub rușinosul Jug co
lonial ; pronân(Indu-șe pentru trans
punerea in viață, nelntirztat șl fără 
condiții, a Declarației și rezoluțiilor 
O.N.U cu privire la abolirea colo
nialismului. cele două părți și-nu re
afirmat atașamentul șl sprijinul . 
ferm față do lupta popoarelor din 
Angota. Mozambic. Gulneea-Bbaau, 
Namibia pentru cucerirea indepen-

/ : ’

nale, egalității In drepturi, neames
tecului in treburile Interne. Inte
resului șl avantajului reciproc. După 
cum se arată In Declsrația comună. 
România șl Republica Africa Cen
trală se pronunță „pentru excluderea 
forței șl a amenințării eu forța, a 
presiunilor de orice natură in rapor
turile dintre state, împotriva politicii 
imperialiste de dominație șl amestec 
în treburile altor state, pentru res
pectarea dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-șl hotărî singur calea 
dezvoltării, potrivit voinței șl aspi
rațiilor proprii". Instituirea trainică 
a acestor principii alo dreptului ,,șl 
legalității Internaționale, promovarea 
unei largi colaborări. In interesul 
tuturor popoarelor, reclamă eforturi 
din partea tuturor statelor — țări
lor mici șl mijlocii revenlndu-lp In 
acest sens un roi de ®eamă, verificat 
de desfășurarea evenimentelor.

dențel naționale. In același timp, 
cele două țâri condamnă energic po
litica de apartheid și discriminare 
rasială din Republica Sud-Afrlcană 
șl Rhodesia, considerlnd, că aceste 
practici anacronice lezează demnita
tea umană șl reprezintă o primejdie 
pentru pacea șl securitatea Africii 
și a întregii lunii.

România înțelege șl sprlflnă lupta ti
nerelor state africane Împotriva acțiu
nilor cercurilor Imperialiste sl neoco- 
loniallsie. pentru recuperarea avuții
lor nalionale îl progres social. Rc- 
daeerea șl lichidarea decalajului e- 
conomlc dintre tarile Industrializate 
șl cele'In curs.de dezvoltare este o 
problemă vitală n contemporaneită
ții. In soluționarea căreia eforturile 
tarilor In curs de dezvoltare se cer 
conjugale cu extinderea cooperării 
Internaționale, cu aplicarea In viață 
a măririlor preconizate de confe
rințele U.N.C.T.A.D. șl de progra
mul celui de-al doilea deceniu 
O.N.U. pentru dezvoltare.

Exprimlndu-șl. îngrijorarea față de 
menținerea focarelor de conflict șl 
tensiune In diferite regiuni ale lu
mii, popoarele român și ccntrafrlcah 
Ișl reafirmă «solidaritatea cu lupta 
dreaptă a popoarelor din Indochina, 
sprijină drepturile lor Inalienabile 
de a-și hotărî singure destindă, fără 
amestec din afară ; ele ee pronunță 
pentru soluționarea pe cale politica a 
conflictului din Orientul Apropiat, 
In spiritul rezoluției Consiliului do 
Securitate. Corespunzător Interese
lor tuturor popoarelor, cele două 
părți subliniază necesitatea înfăp
tuirii unor măsuri concrete și efi
ciente în domeniul dezarmării gene
rale. in primul rfnd al dezarmării 
nucleare. înfăptuirea securității șl’ 
lărgirea cooperării In Europa, convo
carea. conferinței general-europene 
consacrată acestor țeluri prezintă o 
însemnătate deosebita nu numai pen
tru țările acestui continent, dar șl 
pentru popoarele de po toate conti
nentele. Subliniind tendința de creș
tere a rolului șl eficacității O.N U„ 
exprimată Îndeosebi In proțțrefflele 
realizate pe calea universalității el, 
cele două părți consideră necesar ca 
această evoluție că jc consolideze șl 
să se materializeze in acorduri car© 
Bă corespundă aspirațiilor popoarelor.

Pornind de la utilitatea contactelor 
dintre conducătorii de state, învede
rată șl de îniflnlrlle de la București 
șl Bangui, cel doi președinți au con
venit eâ continue. In viitor, schim
burile de vederi la toate nivelurile 
Intre reprezentanții celor două po
poare.

Poporul român, care urmărește în 
aceste zile cu deosebit interes călă
toria întreprinsă. In continuare, de 
conducătorul partidului șl stalului 
nap.ru pe pămlnlul noii Afrlci, tșl 
exprimă lotalo adeziune față de re
zultatele vizitei In Republica Africa 
Centrală — contribuție de seamă In 
dezvoltarea colaborării dintre cele 
două țări, la întărirea «olldarltătll 
d‘itre toate forțele nhtilmperlallste. 
la cauza păcii șl progresului In în
treaga lume.

r
Faza selecționării juriu

lui, 18 tribunalul din San Joaa'(Ca
lifornia), unde so judecă procesul 
Înscenat militante! comunista Angela 
Davlg, a fost încheiată. In ciuda pro
testelor apărării, nici unul dintre cel 
12 Jurați (opt femei și patru bărbați) 
ș! patru membri supleant! nu este de 
culoare. Deschiderea propriu-zisă a 
procesului a fost fixată pentru,data 
de 27 martie, dnd se va da citire 
actului de acuzare șl vo- fi audiat! 
primii martori. Se apreciază că; pro
cesul va dura Intre patru șl șasa luni.

Cetățeanul columbian Jo
han Erhmann, tt3las Hermann, ps 
adevăratul său nume Hans Hartmnnn, 
suspectat de a fi In realitate, potrivit 
unor informații apărute In revista 
„Crornos Slote Dies", criminalul de 
război nazist Martin Bormann, a fost 
pus in libertate — b-o anunlat In 
Bogota. în codru) unei conferințe de 
presă, Hans Hartmann a declarat că 
a emigrat In Columbia din 1927, lo
cuind fără Întrerupere de atunci In 
regiunea agricolă Putumayo.

Vizita In R. D. Vietnam a delegației 
guvernamentale economice romăne, 
condusă de tovarășul Gheorghe Ră- 
du'iescu, ale cărei roade sini con- 
ewmnăle In comunicatul publicat In, 
ztorcie de ieri, a constituit o nouă 
manifestare a prietenie) șl solidari
tății cure leagă România socialista 
do R.D. Vietnam, poporul nostru do 
broicul popor vietnamez. 1

Partidul Comunist Roman, poporul 
-nostru au manifestat dlniotdeauna 
Blmpalle. înțelegere șl sprijin față 
de lupta de eliberare națională a po
porului vietnamez. Opinia publică 
din țara noastră a fost, neabfitut, 
alături de poporul vietnamez. a 
siirijlnlt cauza lui dreaptă, l-a acor
dat ajutor material, politic șl diplo
matic.

Un moment do o deosebită loscm- 
r.fi tale iri cronica relațiilor romăno- 
vloinumeze l-a constltulț vizita efec
tuata, In vara anului irccul, pc pâ- 
mlnlul Vietnamului eroic de către 
delegația do partid și guvernamen
tală a țării noastre, condusă de to
varășul Nlcolae Ccaușeiscu. Această 
vizită, convorbirile caro au avut loc 
cu conducătorii Partidului celor cc 
Muncesc din Vietnam, al gui'ernulul 1 
R.D. Vietnam, au deschis ample 
pcrapectlve dezvoltării legăturilor 
prietenești, colaborării și (solidarită
ții activa dintre cele două țări și 
popoare.

Sub aceste auspicii favorabile s-a 
desfășurat acum vizita delegației gu
vernamentale economica române. 
Duclnd cu sine mesajul celor mai 
calde sentimente da solidaritate șl 
prietenie j>e caro Întregul nostru 
pojw le nutresc față, do lupta neîn
fricata a poporului vietnamez pentru 
salvgardarea libertății șl Indepen
denței patriei, pentru apărarea cu
ceririlor șale revoluționare, delegația 
română a reafirmat sprijinul șl 
ajutorul internaționali®! alo Româ
nie! «oclalĂsto acordate Vietnamului 
luptător.

Vlziia, convorbirile cu conducător! 
al R.D. Vietnam, tratativele purtate 
cu delegația guvernamentală viet
nameză au pus In evidență că priete
nia șl colaborarea frățească dintre 
România, și R.D. Vietnam urmează 
un’ curts ascendent Ihreglstrînd noi ST 
ndî" progres?; IH spiritul ’hdtărirtioF 
adoptate anul trecut de conducătorii 
de partid șl de stat ni color două țări.

Intr-o atmosferă do prietenie șl în
țelegere reciprocă, delegația guver
namentală' română șl delegația gu
vernamentală vietnameză, condusă 
do vlce-prlm-mlnistrul Le Thunh 
NghL au examinat anoamblul pro
blemelor referitoare In ajutorul pe 
caro' țara noastră continuă ta-1 
acorde 1LD. Vietnam tn vederea re- ' 
dresării, șl dezvoltării economi
ce șl consolidării apărării națio
nale. Așa cum se urată In co
municat, aceste tratative s-au în
cheiat cu semnarea unul acord cu 
privire la ajutorul economic și mi
litar al Republicii Socialista România 
către Vietnam în 1072. în același 
timp, au fost semnate acordul pri
vind schimburile do mărfuri șl 
plățile pe anul In cura și un 
acord asupra creării unei comisii 
m!xte de colaborare economică 
șl tehnlco-șUlnțlficfl între Româ
nia șl R. D. ■ Vietnam. Docu
mentele semnate reflecta dorința 
color două tari de n dezvolta și a- 
dlnci relațiile do colaborare ?! coo
perare mullliateralh. dintre ele, ex
primă hotărirea poporului român do 
n acorda. In continuare, un sprijin 
susținut poporului frate vietnamez. 
Sint astfel traduse in viață cuvin
tele tovarășului Nicolno Ceauștwcu 
care, in timpul vizitei In R. D. 
Vietnam, dlnd glas sentimente
lor întregului nostru popor, declara : 
..în lupta grea pe'care o duceți pen
tru apărarea patriei. împotriva ’ra

de 
si-
ro- 
vor 

acorda întregul lor sprijin — matc-ț 
rial, moral șî politic — pînă la 
triumfal cauzei voastre drepte ! Veil 
avea fnloideauna fa poporul rom in 
un prieten apropiat șl un aliat de 
nădejde".

Trarvmilțînd un salut cordial con
ducătorilor partidului șl statului ro
mân. din partea conducătorilor de 
partid șl do stat al R.D. Vietnam, 
premiere] Fam Van Dong, cu prile
jul primirii delegației guvemamen-

tru apărarea patriei, împotriva ' 
peiiallsmuhiî. cit șl in munca 
conștrocfle socialistă, putețî Ci 
guri, dragi tovarăși, d poporul 
mân și partidul său comunist vă 
acorda întregul lor sprijin — m

tale economice, a ținut să exprime 
sincere mulțumiri partidului, guver
nului șl poporului român pentru 
sprijinul acordat poporului vietna
mez In lupta sa împotriva agresiunii 
șl In opera da edificare a socialis
mului.

Ca o expresia n simpatiei tovără
șești, a sentimentelor de recunoș
tință șl prietenie sinceră față de po- 
porul român, delegația română s-a 
oucurat do o primire călduroasa din 
partea fjopulației vietnameze din 
Hanoi, Haltong, Quang N'lnh, în în
treprinderile Industriale, Instituții!© 
economico șl culturale, In unitățile 
militare vizitate. Aceleași sentimente 
de prețuire șl gratitudino le nu
trește șl populația din «ud, cee/Hce 
'a fost exprimat In cuvinte caldP'de 
dL Nguyen Phu Soal, In cursul vizi
tei făcuta de delegația romană re
prezentanței speciale a Republicii 
Vietnamului do Sud In R.D. Vietnam.

In țara noastră «a dă o înaltă pre
țuire holârlril. eroismului șl abne
gației cu care poporul din Nordul șl 
Sudul Vietnamului s-a ridicat in u- 
pâraroa ființei naționale, a dreptului 
sacru de a fi stăpln pe destinele salo. 
In ciuda condițiilor atât do vitrege, 
ca urmare a bombardamentelor avla- 

•țlel americane, poporul R. D. Viet
nam, mobilizindu-șl toate forțele, 
dă o riposta energică agresori
lor, reușind’ sfi nșlgure continuarea 
șl dezvoltarea operei de construcție 
socialistă. In același timp. In sud. for-i 
țele patriotice Înregistrează necontenit 
victorii In lupta împotriva trupelor 
Intentențlonlste. întreaga evoluție a 
războiului din Vietnam demon
strează, cu putere câ un popor care 
lșl ațtără cu vitejie libertatea și caro 
se bucură de solidaritatea tuturor 
forțelor progresista ale omeniri! nu 
poate fl Infrfnt Totodată, evenimen
tele evidențiază efl In soluționarea 
conflictului din, această regiune nu se 
ponte ajunge pe culca forței, ci pe 
calea tratativelor politice. In concor
danță cu interesele legitime nle po
porului vietnamez, cu dezideratele 
majore alo păcii șl securității gene
rale.

România condamnă, de aceea, cu 
vigoare continuarea bombardamente
lor americane' asupra terltoriuhlf 
ll;‘ D.- Vietnam, continuarea sl extlri’-" 
derea agresiunii S.U.A. In Peninsula 
Indochina. Dezaprobarea fermă a ac
telor de agresiune alo Imperialismu
lui american, solidaritatea cu lupta 
poporului-vietnamez sînt afirmate In 
toata documentele Internaționale care 
poartă semnătura României socialiste. 
Împreună cu celelalte țări socialiste; 
cu toata forțele progresiste, iubitoare 
de pace, țara noastră sprijină In moți 

- fețm lupta dreaplă a Vietnamului. 
România a participat La adoptarea re
centei Declarați! a Consfătuirii Comi
tetului Politic Consultativ al statelos 
participante la Tratatul de la Var
șovia asupra situației create In re
giunea Indochlnel In legătură cu 
Intensificarea acțiunilor agresive al«j 
S.U.A.

Și cu prilejul vizitei delegației gu
vernamentale române In R. D. Viet
nam a fost reafirmat sprijinul parti
dului și guvernului român pentru 
soluția In șapte puncte a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud — cu preciză
rile recente ale acestui guvern șl ale 
R. D. Vietnam — propuneri core o- 
feră o bază constructivă pentru a se 
trece la soluționarea politică a rflzbo-. 
iului din Indochina. în acest splrte 
România se pronunță’ cu hotârire 
pentru încetarea oricăror acțiuni ml-j' 
lftare. pentru retragerea totală a tru- 
pelor S.U.A. șl ale allnțllor. lor dla 
Vietnam, din Întreaga Peninsulă In
dochina. astfel ca popoarele vietna
mez, laoțian șl cambodgian eh poatfl 
să-ș! soluționeze singure problemele 
interne, fărfl amestec din afară.

Poporul român Intlmpinâ cu adlncă 
satisfacție rezultatele rodnice ale vi
zitei delegației guvernamentale eco
nomice române In R. D. Vietnam, 
acordurile .încheiate. In care lșl gă
sește o vie expresie Interanțlonalis- ' 
mul consecvent nl partidului nostru. 
Oamenii muncii din patria noastră ou 
ferma convingere că Întărirea conti
nuă a prieteniei frățești și solidari
tății militante dintre popoarele român 
?! vietnamez slujește Interesului re
ciproc. luptei mondiale anlllmperia- 
llsle. cauzei socialismului, progresu 
lui ș! pârii.

Dumitru ȚINU

Mari calamități naturale 
in Peru

LIMA 19 (Agerpres). — Pentru a 
doua oară". In ultimii doi ani, Peru 
suportă efectele unei mari calamități 
naturale, care a provocat moartea a 
SO de persoane, distrugerea a mii de 
locuințe și culturi șl Izolarea a peste 
200 sate. Consecințele materialo alo 
acestui adevărat dezastru natural, 
comparabile doar cu cele produse de 
cutremurul din 31 mal 1971, sini da
torate ploilor 
puternice din 
care cad fără 
săptămlnă In 
subcordliiere.
din matcă inundlnd localitățile rive
rane șl, totodată, s-au produs alu
necări de teren ?! avalanșe de noroi 
și pietre care au blocat principalele 
căi de comunicație sau nu întrerupt 
rețelele telefonice. Numai In orașul 
Piura. aflat in nordul tării, 4 0®9 de 
locuitori se află slnlslrațl ?î peste 
700 de case nu fost distruse.

Protocol comercial

Autoritățile din Qatar 
au anulat concesiunile
acordate unor companii

CAIRO 19 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă Informează că, la 19 
martie, a" fost semnal la Cairo un 
protocol comercial pe 1072 Intre gu
vernele Republicii Arabe Egipt șl 
Ropubllcll Populare Chineze. Lulnd 
cuvlntul după ceremonia semnării, 
■Mohamed Abdallah Me-zabân, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministru al economiei șl comerțului 
exterior al Egiptului, șl Pal Sian-kuo, 
ministrul comerțului exterior al R.P. 
Chineze, și-au exprimat satisfacția 
față de relațiile de prietenie dintre 
cele două jțărl șl popoare. Totodată, 
el șl-nu exprimat speranța că co
laborarea economică și tehnică dintre 
Egipt șl R. P. Chineză se vu dezvolta 
șl pe viitor.

Tn aceeași zi, Pal Sian-kuo a fost 
primit de Mohamed Ahmed Sadek, 
vlceprcmlcr, ministru al războiului șt 
producției militare al Egiptului.

petroliere
DOUA 19 (Agerpres). — Noile 

autorități din Qatar au anulat con- 1 
cesiunile acordate de fostul guvern > 
companiilor „Belgian OII Corpora
tion" șl „Southeast Asia Oil and Gas 
Company" din Houston — anunță 
agenția Associated Press. All Jaldati, 

. directorul Departamentului pentru 
problemele petroliere din Qatar, n 
declarat că este vorba de o suprafață ; 
totaUzînd |>este 20 (MM) de kllomeirl 
pălrați. Se presupune că autoritățile i 
Qatarului doresc să încheie tranzac- [ 
țll mai avantajoase declt cele de piuă 
acum cu alte firme.

In 1971, producția de petrol a Qa
tarului — o mică peninsulă din re
giunea Golfului Persic — a fost de 
>530 000 barili zilnic (un baril este egal 
cu 150 litri). ■
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