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Ilustrare vie a profundelor relații de
■

colaborare prieteneascăi șii a solidarității

militante dintre cele doo.ă state si «moare
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La sosire pe aeroportul iniemajional Kilîntcndjaro din Dar Es Scilacm
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Tanzania a primit.luni pe condu
cătorul partidului' și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu In 
mod festiv, cu aceeași căldură șl 
prețuire cu care oaspeții români 
au fost înconjurați pîno acum în 
toate țările vizitate. '

început pe litoralul medltera-

neean, in' partea de nord-vesl, 
continuat apoi in centrul conti
nentului. Itinerarul parcurs a 
atins acum coasta de est a Africii 
— scăldată de apele Oceanului 
Indian.

Solii poporului român" stat oas
peții celui mai mare stat din Afri
ca orientală, al unui popor aflat ta

omji ai uwEmÂfii ■
om DAR ES SALAAM ■

Frcședlntele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușcscu, șl tovarășa 
Elena Ceaușcscu, Însoțiți de R. M. 
Kawawa, al doilea vicepreședinte 
al Republicii Tanzania șl prim-mi- 
nlstru, precum șl de J. Malecela, 
ministrul afacerilor externe, șl 
S. Chiwanga, ministrul educației ____  _ _____ _______
naționale, au vizitat, în cursul ța universitatea dv. va .oferi 
după-omiczli, Universitatea din 
Dar Es Salaam.

împreună cu șeful statului 
român, au vizitat această Institu
ție tovarășii Ion Pățan, Corneliu 
Mănescu șl Bujor Almășan, pre
cum șl Ion Drinceanu, ambasadorul 

\ României în Tanzania.
La intrarea In universitate au 

venit, in întlmplnare, membrii 
consiliului, decanii facultăților, 
numeroși oameni de știință

In alocuțiunea sa omagială pro". 
L N. Klmambo, vicecancelarul a- 
cestel Instituții de Invățămînt su
perior, a urat oaspeților un . căl
duros bun venit, exprlmlnd bucuria 
corpului profesoral șl a studenților 
de a primi în mijlocul lor pe pre
ședintele Nicolae Ceaușeseu și po 
tovarășa Elena Ceaușcscu. Satis
facția de a vă saluta aici, în această 
Instituție de invățămînt superior, 
unde dorim să vă simțiți ca acasă 
— a spus el — este cu alît mat 
mare, cu cit legăturile universității 
noastre cu țara dv. stat deosebit de 
strinsc.

Vicecancelarul o prezentat apoi 
activitatea și direcțiile de dezvol
tare a acestei universități, creată în 
urmă cu zece ani, subliniind că 
actualul profil ăl Instituției, alcă
tuită din mai multe fjicultățl, prin
tre care cele de drept, științe socia
le, medicină agricultură, se va lărgi 
prin înființarea facultății de meca
nică

Exprlmlnd satisfacția de a avea 
ocazia să viziteze Universitatea din 

v Dar Es Salaam, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Ne bncurăm mult că între unl- 
.versitntea dv.- șl universitățile și 
lastilutele din România există re
lații de colaborare. Am reținui cu 
mult Interes activitatea desfășura
tă de facultățile care funcționează

in prezent, preocupările de4a dez
volta o facultate tehnică Din pro
pria noastră experiență' vâ putem 
spune că dezvoltarea invățăminiu- 
lui superior tehnic este una din 
problemele principale pentru pro
gresul economic șl social al (ărlL 
Sper cil vizita pe care o facem 

,....—,—.— ---------- - — ...... 1 an
prilej și un imbold pentru dezvolta
rea in continuare a relațiilor cu di
ferite facultăți și centre de invă- 
(ărnint superior din România.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat Universității din 
Dar Es Salaam să obțină "rezultate 
tot mai bunei in formarea de cadre 
pentru toate domeniile de activi
tate, care stat necesare dezvoltării 
economlco-soclale, pentru consoli
darea Independenței șl. suveranită
ții patriei.

însoțiți de vicecancelarul univer
sității, care’a dat ample explicații 
cu privire la activitatea facultăți
lor-, procesul și metodele de Invățh- 
mint, oaspeții au vizitat mal mul
te clădiri ale acestei Instituții, 
lutad cunoștință, la tața locului, 
de condițiile de studiu șl viață ale 
studenților șl profesorilor.

Rețin atenția In cursul vizite! 
concepția de organizare a acestui, 
veritabil orășel universitar, stilul 
șl funcționalitatea clădirilor, înăl
țate ta mijlocul unul Imens parc, nu 
departe de țărmul Oceanului In
dian, ta Imediata apropiere a Ca
pitalei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu se Inte
resează în cursul vizitei de pers
pectivele de dezvoltare a acestei 
Instituții de tavățămtat superior, 
căreia II revine un rol Important 
în consolidarea șl dezvoltarea unei 
economii Independente, prin forma
rea unui număr cit mai marc de 
cadre naționale.

în biblioteca universității, în 
semn de omagiu, gazdele au expus, 
in mod special, cărțile șl alte lu
crări de special i lata donate de țara 
noastră La loc de. cinste se află 
lucrarea „Nicolae Ceaușescu —

%

(Continuare in pag. a Lil-a) ■

.plin efort de edificare a unei so- pendenței naționale de
cleiăți noi, a unei ortaduir! avan
sate — potrivit condițiilor speclfl- L.„......... . __
ce de aici, unit steins in jiirul singură republică, muți ____
Partidului Uniunea Națională Afrî- nln — este continuată'fn prezent
cană din Tanganlcă'și a Partldu- pe tărîmul dezvoltării' sociale, al

Tu! Afro-Shlrnzi din Zanzibar. lichidării urmărilor domlrtațlel co-
L-upta îndelungată de eliberare ;

încununată prin doblndlrea Inde-
______: » '

• p .tpjș.fiaW ■! T/ ■■ '■

, __ 4_j;jcătre jTan-,
ganlca, In ÎMI. și de către Zanzi
bar, In 1063 — astăzi unite intr-o 
-eiWrriiWt TWIX-ft-

(Continuare în pag. a III-n)

Dineu oferit de președintele 
Julius K. Nyerere

Seara,, președintele Julius K. 
Nyerere a. oferit la Palatul prezi
dențial un dineu în cinstea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu șl a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

La dineu au luat parte tovarășii 
Ion Pățan, Corneliu Mănescu, Bu
jor Almflșan, celelalte persoane 
oficiale române care II însoțesc pe 
președintele Consiliului de Stat In 
călătoria sa.

Au participat, de asemenea, al 
dolleu vicepreședinte al Republicii 
Unite Tanzania șl prlm-mlnlstru, 
Rashid! Mafaume Kawawa, cu so
ția, Sofia Kawawa, președin
tele Adunării Naționale, A.S. 
•Mkwawa cu soția, Judecătorul 
suprem/A. Said, ministrul de ex
terne, J. Malecela, ministrul co
merțului șl Industriei, II.A. Ja
mal, ministrul resurselor naturale

> î:

șl turismului, I-L Makame, minis-: 
teul comunicațiilor-șl lucrărilor 
.publice, J. Luslnde, ministrul de 
Interne,- S. Moswanya, ministru) 
apărării. E Sokoine, ministrul eco
nomiei și planului, W. Chagula, 
alțl membri al guvernului, N. 
Mblta, secretar general executiv 
al TANU, membri al Comitetului 
Executiv Național și âl Comitetu
lui Central al TANU, generalul 
Saraklkya, comandantul forțelor 
popuiure de apărare, alte persoane 
ale vieții pqîltjc^ șl obștești tan- 
zaiiiene.'

La dineu, care s-a: desfășurat 
într-o: atmosferă do caldă cordia
litate, au fost rtetlte toasturi, 
subliniate cu îndelungi aplauze.

Au fost Intonate Imnurile do 
stat alo celor două țări.

OMAGIU PREZENTAT DE ȘEFII
MISIUNILOR DIPLOMATICE-. i : -

Luni după-arhlază, Imediat după ceanu, 
sosirea conducătorului statului 
nostru In Tanzania, la reședința s-a 
oficială tiu venit șefii misiunilor 
diplomatice acreditați Ia Dar Es 1 
Salaam pentru a prezenta omagiile 
lor președintelui Nicolae Ceaușescu.

în salonul de recepție al reședin
ței, tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de șefii misiunilor diplo
matice alo Poloniei, Japoniei, 
U.RJS.S., Canadei, Statelor Unite, 
Indiei, Italiei. Olandei. Republicii 
Zair, Finlandei. Vaticanului, Dane
marcei, Israelului, Cambodgiei. Al
geriei, Spaniei, Belgiei, Republicii 
Arabe Egipt. Australiei, R, D. Ger
mane, Braziliei, Sudanului, R. P. 
Chineze, Cubei, Pakistanului. R. D. 
Vietnam. Republicii Vietnamului 
de Sud, Bulgariei. R. P. D. Coreene, 
Iugoslaviei, Llngarlel, Austriei. 
Zambiel șl altor țări.

La ceremonie" nu participat Ion 
Pățhh. Comellu Mtfnescu, Bujor- 
Almăștm, precum șl Ion Drta-

ambasadorul român în 
Tanzania. Au luat parte, de ase
menea, ministrul afacerilor exter
ne al Tanzaniei, J. Malecela, pce- 

1 cum și George Mngombe, secretar 
general al Comitetului de elibe
rare al O.U.A. .

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut apoi cordial cu cei 
prezenți.

în curau! discuțiilor, șefii misiu
nilor diplomatice a numeroase, 
state au relevat considerația de 
care se bucură.politica României 
de colaborare șl înțelegere în fo
losul păcii și securității Interna
ționale șl au ținut să sublinieze, 
în context, interesul manifestat de 
țările lor față de vizita președin
telui României socialiste în Africa.

A fost subliniată, de asemenea, 
evoluțln pozitivă, a relațiilor aces
tor țări cu România, evldențiin- 
du-se, în această ordine de idei, 
rolul deosebit al vizitelor re
ciproce la nivel înalt pentru pro
movarea și lărgirea cqluborărll pe 
multiple planuri Intre popoare.

Semnarea declarației
( ' Ț‘

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, șl președintele 
Republicii Zuml/a, Kenneth ' Da
vid Kaunda, au semnat, hi Palatul 
de Stat — în salonul oficia! In care 
s-au desfășurat convorbirile rdmă- 
no-zamblcnc la nivel înalt — De
clarația comună, document care 
sintetizează rezultatele vizitei de 
patru zile a șefului statului român 
în Zambia.

La solemnitate au participat 
tovq-așa Elena Ceaușescu șl doam
na Betty Kaunda.

Au fost prezenți — din partea

T J 

română : Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și rntals-^ 
Irul comerțului exterior, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășah, ministrul 
minelor, petrolului șl geologiei, 
Aurel Ardeleanu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România ta Re
publica Zambia, șl alte persoane 
oficiale. • i

Din partea \?aniblanfi :,(„._.— Malnza
M. Chona, vicepreședinte al Repu
blicii Zambia, Reuben C. Kaman- 
ga, ministrul dezvoltării’ rurale, 
Elijah ÎL K. Mudenda, ministrul

comune
afacerilor externe, John Mwanakat
we, ministrul finanțelor, Lewis 
Changufu, ministrul afacerilor In
terne, Humphrey Mulemba, minis
trul minelor și dezvoltării mineritu
lui, A. J. Soko, ministrul comerțului 
și Industriei, Aaron M. Milner, se
cretar general al guvernului, P. J. 
Firmino Lusaka, ambasadorul Re
publici! Zambia ta Republica So
cialistă România,, precum șl alte 
oflclalltățl zamblene. ,

După semnare, cei, doi conducă
tori de staiu-jl-au, strips miinlle cu 
căldură, s-ău îmbrățișat.

I. ■ ‘ ... • . “ :•: ;(• , ir
Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
doamna Elena Ceaușcscu, o efec-' 
tuat o vizită oficială In Republică 
Zambia, Ur invitația președlnlelm , 
Republicii Zambia, dr. Kenneth 
David Kaunda, între 23—27 mar
tie 1072.

Președintele Consiliului de Sta!„ 
Nicolae Ceaușescu, șl personali tă- 
țlle care l-au însoțit au vizitat 
diferite obiective și locnlitățL prin
tre care Copper-Belt și .Llying- 
stoae, bucurlndu-se peste tdt de o 
primire călduroasă, expresie a 
sețjtlmențplor de stimă șl priete
nie nutrite de poporul zamblari 
față' de" popdful - român'. De‘ ă- 
semenea, . președintele Nicolae 
Ceaușcscu a avut prilejul săi iri- 
îîlneașcă cetățeni români, cars, 
alaiuri de specialiștii zamblenl. 
desfășoară o activitate rodnică 
pentru realizarea unor Importante 
obiective soclal-economlce In Zhrrft 
bla.

Dînd o înaltă apreciere contri
buției personale a președintelui 
Consiliului de Stat a! Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușcscu. la dezvoltarea relațiilor 
romăno-ziimbiene. activității neo
bosite și fructuoase pe care o des
fășoară pe plan lniernațlo.nal,B in 
slujba- păcii și înțelegeri! In lumtj, 
Consiliu! Municipiului Lusaka l-a 
conferit titlul de cetățean Uber al 
orașului.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste. România, 
Nicolae Ceaușescu/a avut convor
biri cu președintele Republicii 
Zambia, dr. Kenneth Kaunda, la 
care au ‘participat : — din partea 
română, ion Pățan. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri șl mi
nistru al comerțului exte
rior, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Almășan. 
ministrul minelor, petrolului șl 
geologiei. Aurel Ardeleanu. amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Zambia. Gheorghe 
Oprea, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat/ Ștefan Andrei, 
consilier al președintelui Consiliu
lui de StaL Constantin Mltea, con
silier al președintelui Consiliului 
de Stat. Vaslle Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Florian Stoica, director general ad
junct în Ministerul Comerțului Ex
terior, Ovldiu Popescu, consilier în 
Ministerul Afacerilor Externe ;

— din partea zamblană : Malnza 
M. Chona, vicepreședinte al Repu
blicii Zambia Reuben C. Kamanga, 
ministrul dezvoltării rurale. Elijah 
îi. K. Mudenda.’ ministrul afaceri
lor externe. John Mwanakatwe, 
ministrul finanțelor, Lewis Chnn-

gufu, ministrul afacerilor Interne, 
Humphrey Mulemba, ministru! mi
nelor șl dezvoltării mineritului, A.J: 
Soko. ministrul comerțului și in
dustriei, Aaron M. Mltaer, secretar 
general al guvernuluL, P. J. Flrml- 
no Lusaka, ambasadorul Republicii 
Zambia Ln Republica “Socialistă 
România, precum și alte oficialități 
zamblene.

în* cadrul convorbirilor oficiale, 
care* s-au desfășurat într-o atmos
feră de prietenie șl înțelegere mu
tuali cel doi președinți au analiza* 
stadiul relațiilor bilaterale Intre 
cele două țări.- El și-au exprimat 
deplina satisfacție față de realiză
rile obținute în ultimii ani în lăr- 

"'girelî’"-divers!fi caițpTTrelațiP.or - ■ 
bltaterale și a colaborări! pe mul- ‘ 
tipie planuri dintre Republica So
cialistă România șl Republica 
Zambia.

Partea română a luat cunoștință 
cu deplină satisfacție despre do
rința părții zamblene de a deschi
de. cit mal curînd posibil, o amba
sadă a Republicii Zambia.la Bucu
rești.

Cel do! președinți, mențlonlnd cu 
satisfacție eforturile lăudabile ale 
diferitelor țări africane In lansarea 
unor programe de reconstrucție 
socială, s-au pronunțat pentru pru
dență șl vigilență, șl au subliniat* 
in mod deosebit faptul că obiecti
vele trebuie să fie simple șl clare-; 
dacă se eforește» stimularea pe 
mal departe a dezvoltării e- 
eonomice. accentul va trebui să. 
fie pus pe sporirea numărului 
cadrelor tehnice calificate ta toate 
sectoarele economice, domeniu ta 
care Republica Socialistă România 
a promis că va acorda asistență. 
. Cele două părți au discutat de n- 
șem'enea, despre o serie de proble
me referitoare la comerțul talemn- 
ționap șl dezvoltarea economică în 
general. _

în legătură cu" relațiile economi
ce bilaterale, cel doi președinți gu 
căzut de acord că acestea trebuie 
să fie promovate pe mal departe 
cu prioritate șl și-au manifestat 
Intensul pentru dezvoltarea cola
borării economice, tehnice șl cul
turale ta avantajul reciproc al am
belor țâri. în acest scop, o fost 
constituit un comitet guvernamen
tal mixt pentru colaborare econo
mică șl tehnică. Protocolul adop
tat la prima sesiune a comitetului 
mixt, care a avut loc la Lusaka, în 
perioada vizitei, prevede măsuri 
concrete pentru realizarea obiecti
velor convenite, precum șl noi o- 
blectlvo în domeniile minier, al In
dustrie! construcțiilor de mașini. 
Industriei ușoare, al agriculturii, a- 
slslență tehnică șl pregătirea de ca
dre ta diferite domenii de specia
litate. ■ . -

C. , ț, ■ p 5, '

în vederea extinderii cooperării 
economice șl tehnice intre cele 
două țări, pentru construirea de o- 
blective Industriale de Interes vi
tal pentru guvernul Zambiel, partea 
română a fost de acord să livreze 
Instalații complete șl uzine, mașini, 
echipament tehnic, studii de feza
bilitate, proiecte și licențe pe cre
dit, In condiții avantajoase. Partea 
română s-u declarat de acord să 
ofere Republicii Zambia un credit 
în valoare da 50 milioane dolari 
S.U.A., pentru realizarea ‘ unor o- 
biecilve ce urmează să fie stabilite 
in conformitate cu prevederile me
morandumului de Înțelegere sem
nat între" cele două țări.

■ CeleTjEloiiă-părți .s-au . declarat da 
acord că realizarea unor obiective 
Industriale cu participare mixtă nr 
constitui cel mal eficient mijloc de 
amplificare a colaborării economi
ce și tehnice bilaterale..

în scopul promovării comerțului 
dintre cele două țări, președintele 
■Nicolae Ceaușescu a acceptat Invi
tația "președintelui Kenneth David 
Kaunda pentru participarea Româ
niei la viitorul Tirg International al 
Zambiel. care va avea loc în pri
ma săplămînă a lunii Iulie 
acest an, ta orașul Ndota.

Guvernul Zamble! a luat notă 
cu satisfacție șl cu apreciere des
pre activitatea minieră a Geomin- . 
ului, Întreprindere .de. stat a Re
publicii Socialiste România, șlj 
salută prezența pe mal departe 
în Zambia a întreprinderii Geomin. 
Ambele părți au căzut de acord 
șă faciliteze sporirea participării 
Geomln-ulul In , Industria minieră 
din Zambia, exqminlnd posibili
tățile de dezvbltare a acesteia 
po bază de participare mixtă.

în privința cooperării în do
meniul minier între cele două țări, 
partea română va da tot spri
jinul pentru pregătirea profesio
nală de cadre, in conformitate cu 
cerințele și dorința părții zamblene.

Partea zamblană a solicitat păr
ții române să studieze posibilita
tea acordării de asistență ta vede
rea creării In Zambia a unul in
stitut de pregătire pentru Ingineri 
minieri, geologi, metalurglștl, pre
cum șl a altor forme de califi
care profesională șl' tehnică.

Partea zamblană s-a declarat de 
acord să la în considerație, ca o- 
blectivc de participare mixtă, pe
rimetrele de la. Muknmbo și Sc- 
bembere. procuri) șl orice alte pro
puneri din domeniul minier, de 
natură să contribuie la dezvolta
rea Zambiel șl să întărească prie
tenia care există între cele două 
țări, ta condițiile prevăzute

(Continuare in pag. a III-a)
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Toasturile
rostite

la recepția
oferita de

Republicii
Zambia

Solemnitatea înminării
unor înalte distincții

La Palatul de Stat din Lusaka a 
avut loc, Iun! dimineață, solemni
tatea decorării.președintelui Consi
liului de Stat ai României, Nicolae 
Ceaușescu, cu ordinul „Mare prie
ten al llbertățir, cu gradul de Mare 
comandor.

Decretul prezidențial arată că se 
conferă acest ordin președintelui 
Nicolae Ceaușescu „pentru merita 
deosebite ta conducerea luptei po
porului român împotriva fascismu
lui șl forțelor opresiunii, el distln- 
gtadu-se, In același timp, ca un 
maro conducător al unei țări so- 

,cinllste, ca luptător neobosit pen- 
' t:-1 promovarea păcii în .lume*.

în cadrul solemnității, președin
tele Nicolae Ceaușescu o decernat 
președintelui Republici! Zambia, 
Kenneth David Kaunda, ordinul 
Steaua Republici! Socialiste Româ
nia clasa I, pentru aportul său

9
deosebit Ia dezvoltarea relațiilor de 
prietenie șl colaborare dintre Zam
bia șl Românim

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. La ceremo
nie au asistat tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și Ion Pățan, 
Comellu Mănescu; Bujor Almășan, 
Aure! Ardeleanu, celelalte persoa
ne oficiale române care. 11 Însoțesc 
pe șeful statului nostru ta vizita 
ta Zambia ; din partea zamblaml 
au participat vicepreședintele Re- 
.publicli Zambia. Malnza Chona, 
cu soția, ministrul afacerilor ex
terne, Elijah H. Mudenda, coman
danții armate!. zamblene, forțelor 
aeriene șl poliței — K. Chinkvll, 
W. Zuze șl Cheia, precum, și amba
sadorul Zambiel la București, J. F. 
Lusaka.

Au fost prezenți șefi! misiunilor 
diplomatice acreditați ta Zambia.

§
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I

Este pentru mine o onoare șl plă
cere să vă spun cit de fericiți sln
tem noi, zambienll, pentru fap
tul că dumneavoastră, doamna 
Ceaușescu și întreaga dumnea
voastră delegațle'vă a fi ați In țara 
noastră.

In ziua sosirii dumneavoastră, 
v-am urat bun sosit la recepția dc 
Stat în cursul ultimelor citeva zile 
ați avut prilejul să vizitați citeva 
localități din țara noastră. V-ațl 
înillnlt.cu populația Zamblei și ați ■ 
văzut citeva din peisajele naturale 
ale' țării noastre. Toate acestea, 
domnule președinte, reprezintă nu
mai o mică parte a Zamblei. Cu 
toate acestea, mulțimea entuziastă 
care v-a salutat In cursul vizitei 
dumneavoastră reprezintă o expre
sie concretă a sentimentelor pro
funde șl călduroase de respect, 
dragoste șl prietenie po care 'po
poral Zamblei le nutrește față de 
dumneavoastră șl pojiorul Româ
niei. ,

în urmă eu clțlvn ani era do 
neconceput ca Zambia să întrețină 
relații dinamice șl cordiale de felul 
celor de care se bucură cele două 
țări ale noastre șl caro acum au 
fost încoronate de vizita dumnea
voastră ; era do neco?,^wut ca noi 
să primim un om ca otenneavoas- 
trâ în felul în caro putem să o fa
cem tn această seară. Astăzi acest 
lucra este posIbIL Faptul că po
porul zambian v-a rezervat o pri
mire entuziastă este o mărturie a 
independenței noastre, a libertății 
pe care o avem de a duce o viață 
‘șl o politică la libera noastră ale

gere, In rlndul familiei de națiuni 
independente ale lumii.

De la obținerea Independențe! au 
fost făcute încercări nu numai de a 
Influența Zambia, dar și alte târî 
din Africa, pentru a adopta o poli
tică discriminatorie față de țările 
socialiste. Au fost folosita tot felul 
de etichetări pentru a se discredi
ta aceste țări, inclusiv România. 
Cu toate acestea, potrivit convin
gerilor noastre fundamentale că oa
menii sînt pretutindeni aceeași șl 
că demnitatea este un atribut do 
bază ai tuturor oamenilor? noi am 
ho’ărît să adoptăm o .conduită com
plet nealiniată In relațiile noastre 
internaționale. Această abordare 
Independentă în viața Internaționa
lă, împreună cu convingerile noas- . 
tre, domnule președinte, nu făcut 
ca Zambia șl Republica Socialistă 
România să se apropie într-o at
mosferă de frăție. Noi ne-am des
coperit unii pe alții, am descoperit 
o identitate 
cojțnjne do ,.

poarelor noastre respective, dar și 
al comunității internaționale în 
ansamblul ei.

Vizita dumneavoastră este .salu
tară în multe privințe. în primul 
rind, partidul, guvernul șl poporul 
Zamblei sînt încurajate șl Inspira
te prin posibilitatea ce 11 s-a oferit 
de a saluta pe un adevărat șl sin
cer prieten ai Zamblei. Aceasta 
este o intîlnirc între frați șl surori, 
în al doilea rind, sintern Incintațl 
să salutăm un om de stat de presti
giu internațional, un conducător 
curajos șl recunoscut al poporului 
său, un luptător pentru națiune șl 
libertate.

Noi apreciem vizita dumneavoas
tră ca o piatră unghiulară în dez
voltarea relațiilor cordiale, frățești 
dlntee Zambia șl Românja. Aceasta 
dă consistență speranței noastre 
ferme că legăturile ș! comoara de 
prietenie care există în relațiile 
dintre țările noastre vor continua 
să se întărească,spre avantajul re
ciproc al celor două popoare. ,

în cursul ultimelor citeva zile, 
ara avut plăcerea să ascultăm 
discursurile șl opiniile dumneavoas
tră. Am avut discuții oficiale șl 
neoficiale foarte fructuoase asupra 
tuturor aspectelor relațiilor bllnte- 

* rale, într-o atmosferă de sincerita
te șl cordialitate. Vizita dumnea
voastră a contribuit la îmbogățirea 
substanțială a experienței .ți înțele
gerii noastre. In problemele mon
diale, din care Zambia reprezintă 
o mică parte. Noi slntem o națiu
ne de numai șapte ani. Pentru 
un om, aceasta reprezintă o pe
rioadă foarte delicată, de formare. 
Este perioada cînd caracterul omu
lui începe să" capete trăsături defi
nite. Această perioadă este egal de 
vitală în dezvoltarea trăsăturilor u- 
nel națiuni." Noi, africanii, cunoaș
tem aceasta mal bine, deoarece con
tinentul a devenit cunoscut prln- 
tr-o rată înaltă a mortalității gu
vernelor, datorită unei boli denu
mite „lovitură de stat“. cauzată de
seori de forțele externe și Interese
le concurente care încearcă să exer
cite o influență dominantă asupra 
caracterului independent al țărilor 
africane Independente. înfățișarea 
țărilor africane independente. în 
haine noi, a căutat să exercite o in
fluență determinantă asupra per
sonalității naționale a Africii.

Pentru Zambia, a cărei poziție 
geografică în zona de sud a Afri
cii este singulară, aceste forțe a- 
greslve au căpătat expresia concre
tă prin existența tn jurai el a te
ritoriilor aflate sub dominație străi
nă. împreună cu politica opusă di
rect Intereselor popoarelor conti
nentului. în această poziție geogra
fică, poporul acestei țări este,ferm 
angajat față de cauza libertății si 
independenței. Nu avem altă ale
gere decit să le apărăm. Alternati
va ar fl completa dezumanizare. 
Sprijinul pe care îl acordăm liber-

! vedide vederi șl domenii 
'■"svi1!'- «« . tdopd^iffe șl angaja
mente nu numai :tn” Interesul po-

tățll și Independenței ne obligâ la a- 
părarea lor cu orice mijloace de care 
dispunem. După mal mult de șapte 
ani de. libertate înțelegem încă și 
mal mult sensul șl valoarea aces
teia. Am realizat aproape miraco
le fn timpul, primei faze a dez
voltării noastre. în ciuda dificul
tăților copleșitoare, ne-am menți
nut pe poziție ; ne-nm menținut ca-; 
racterul național șl devenim din ce 
în ce mal uniți și puternici. Ne 
cunoaștem mal clar obiectivele, 
ne-am ales metodele de a le reali
za ; slntem capabili pentru reali
zarea propriului nostru program șl 
ne ■ cunoaștem problemele.

Slntem mal în stare să ne fău
rim destinul In care să domnească 
dreptatea socială șl fericirea, fără 
nici o deosebire. Știm că pentru a 
realiza prosperitatea șl a ne bucura 
de libertate șl, independență este 
nevoie de pace, unitate și muncă 
fără preget. Știm că nimic nu este 
imposibil, cu condiția să avem voin
ța, dorința, curajul și hotărlrea să 
ne menținem unitatea șl angaja
rea deplină la realizarea obiecti
velor noastre. > f|->

Necesltățlle noastre de bază 
sînt:

— o viață mal bună pe baza 
unui nivel de trai superior șl 
condițiile asigurării libertăți 1 
dividual e,

— condiții sociale superioare, in
clusiv invâțămlntul, sănătatea, lo
cuințele șl bunăstarea, Jt

— angajarea tola.!fi la filozofia 
‘ națională, In scopul mențineri!
demnității umane, care trebuie să 
ne călăuzească in eforturile noas
tre de realizare a dreptății sociale 
și a societăți! bazate pe egalitate,

— în sfîrșit, avem nevoie să fim 
lăsați să ne făurim destinele ca na- ■ 
țlune independență, liberă de a- 
mestec extern. In care țările In 
curs de dezvoltare au fost supuse 
In decursul anilpr.

Sarcina șl răspunderea noastră 
primordială este afirmarea demni
tății, prin îmbunătățirea traiului, 
prin unitate șl pace reală în 
dreptate. O altă sarcină de bază 
este să planificăm și să contro
lăm mijloacele principale cu care 
să afirmăm demnitatea zamblană 
și africană. Nu ne cruțăm efortu
rile pe calea făuririi umanismului 
în Zambia.

Am luat hotărlrea Irevocabilă ca 
•Zambia să devină o democrație cu 
partid unic. Acesta e un pas im
portant în scopul de a da națiunii 
timp sâ-și mobilizeze și să-șl orga- 
nizeze resursele «șliftHrpffcltateffOpe 
colea consolidării reallzărllbr”re- 
voluțlel pe baza sprijinirii pe pro
priile forțe ; să no orientăm spre 
obținerea de noi victorii In recon
strucția economică și socială.

Problemele noastre sînt Imense, 
unele le datarăm Istoriei, altele 
condițiilor dificile în care acțio
năm. Unele sînt Interne, altele de 
ordin extern. Revoluția noastră 
este confruntată de contrarevolu
ție. Noi nu ne putem rezolva pro
blemele care Izvorăsc din conflic
tele ideologice, rasiale șl de altă 
natură dacă nu ne vom' bizui 
pe ajutorul forțelor progresiste ex
terne.

România este p țarii progresistă 
cu o conducere progresistă. Pe 
baza conceoțlllor noastre privind 
pacea și dezvoltarea or’n coope
rare, no! vedem in România un 
prieten șl partener egal. Politica de 
Independență șl cooperare a Româ
nie! cu toate țările Independente, 
indiferent de sistemul social, este 
admirabilă și ne Inspiră

In ce ne privește, cooperarea cu 
România este binevenită ; ea cores
punde politicii noastre de încuraja
re a cooperării Intre țările în curs 
de dezvoltare. Intre țările mici șl 
mijloci! pentru n preintlmplria la 
maximum .Influența politicii mo
rilor puteri în dezvoltarea noastră

Tn acest scop, sintern fericiți de 
cooperarea economica și tehnică 
dintre România șl Zambia. încă 
din 1970, clnd am semnat la Bucu
rești acordul de cooperare econo
mică și tehnică sprijinul acordat 
dc România a înregistrat o linie 
mereu ascendentă, spre satisfacția 
noastră. Noi apreciem participa
rea României la planurile noastre 
de dezvoltare. România ne-a ofe
rit specialiști. In agricultura, coo
perație, electrificare rurală șl ex
plorarea minieră n minereurilor ne
feroase. Ne-ați întins mîna priete
niei pe care o apreciem. Vă mul
țumim pentru sprijinul dumnea
voastră in construirea sillpllor vi
tali al infrastructurii dezvoltării 
noastre. Această cooperare crește 
in amploare ca rezultat al convor
birilor pe care le-om avut împreu
nă de la sosirea dumneavoastră In 
Zambia.

Preocuparea majoră a guvernu- ■ 
lui zambian în cadrul planului de 
dezvoltare națională este de a se 
continua să se construiască infra
structura economică și socială a ță
rii care este piatra de hotaf a o- 
blectlvelor noastre de creare a locu
rilor de muncă, ,creștere a venitu
rilor șl ridicare a nivelului de 
trai pentru toți. Interesul guvernu
lui dumneavoastră tn transforma
rea satului este tot atit de mare 
ca șl ai nostru. Ca șl dumneavoas
tră, domnule președinte, ne dăm 
seama că trebuie să ridicăm pro
ducția agricolă șl productivitatea In 
sectorul culturilor tradiționale, ca 
modul cel mal direct de a contri
bui la progresul țării.

in
In-

In-

•’jX După cum am anunțat In
4 B numărul de Ieri ni ziarului, la

Z recepția oferită duminică sca
ra de președintele Republicii Zam
bia Kenneth David Kaunda. si 
doamna . Betty Kaunda. ta onoarea

președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialisto România. 
N'coJae Ceausescu, si a tovarășei 
Elena Ceausescu, cel do! sell tie stat 
au rostit toasturi, ne care. Ie publi
căm In această pagină a ziarului.

Nu vom- putea atinge obiective
le reconstrucției noastre economi
ce.șl sociale decit dacă majorita
tea poporului va [participa din plin 
ta proprio sa perfecționare șl ta 
eliminarea dușmanilor naturali ai 
omului.

Noi știm că statele mici și mijlo
cii lucrează In condiții grele. Există 
o tendință a marilor puteri de a 
dori să existe un monopol ol pu
terii, de a hotărî soarta restului lu
mii spre propriul lor Interes, dar 
noi știm că pacea este un bun pre
țios. In ceea ce privește nevoia de 
pace nu pot exista deosebiri Intre 
marile puteri șl restul națiunilor 
lumii. Avem cu toții același drept 
de a contribui șl de a ajuta ta Înlă
turarea cauzelor care o slăbesc; 
Războaie prlnUntorpuși au fost duse 
în multe zone ale lumii, de ta în
cheierea colul de-nl doilea război 
mondial. Mișcarea de Instaurare a 
păcii a fost făcută practic Inutilă 
de tactiellc slcîltoarc ale unor mari 
puteri.

Este, Intr-adevăr, corect să se 
spună că pacea este nesigură în 
mllnlle marilor puteri, și nici o țară 
nu poate încredința o marfă atlt de 
delicată numai In mllnlle acestora 

Noi avem nevoie de pace pentru 
prosperitatea noastră șl trebuie să 
ajutăm In edificarea el pe o bază 
mal solidă. Trebuie să fim vigi- 
lențl față de colonialismul Îmbrăcat 
In straie noi. Poate că nu exista te-

• rltorl! mari care să poată fl acapa
rate intr-un sens fizic, dar există 
multe zone In Influență, de domi
nare șl exploatare prin sisteme co
mandate de In distanță. Un astfel 
de control se poate exercita prin 
politica de furnizare de arme unei 
țări ca Africa de Sud, ceea ce spo- 

■ rește capacitatea acesteia de a 
practica o politică expansionistă în 
Mozamblc, Angola, Rhodesia- Na
mibia șl in alte părți. Prin opune

rea de veto-url Ia Națiunile Unite 
se poate împiedica dezvoltarea unei 
situații favorabile guvernării ma
joritare In Africă de Sud șl. prin a- 
ceasta. să se perpetueze dominația 
șl exploatarea străină. Printr-o po
litică de Investiții umane calculată 
se poate exercita Influență asupra 
politicii Interne a țărilor benefi
ciare.

Noi am' fost deja martorii unor 
paradoxuri dureroase, care dove
desc această stare dc lucruri. Tn Eu
ropa se spune că securitatea euro
peană trebuie să se sprijine pa ega
litate șl respect Intre oameni șl na
țiuni ; dar securitatea In Africa de 

..Sud se,sprijină pe ținerea strins tn 
rnîlnl de către albi a frlnelor con
ducerii? pe subjugarea completă a 
majorității negre. în Europa, pacea 
se sprijină pe mulțumirea șl voin
ța poporului. în Africa dc Sud, pa
cea se sprijină pe succesul clicii do
minante, care domină șl oprimă 
majoritatea. ->

In'Europa, dezvoltarea înseamnă 
îmbunătățirea condițiilor generale 
de trai ale tuturor popoarelor ; In 
Africa de Sud înseamnă îmbunătă
țirea traiului numai pentru albi șl 
exploatarea eficace a africanilor șl 
bogățiilor lor pentru realizarea de 
profiluri șl dividende maxime. In 
Europa, democrația înseamnă li
bertate.' libertate Individuală și 
securitate pentru toți: In Africa dc 
Sud Înseamnă libertatea pentru o 
minoritate de a-șl determina 
prosperitatea, controllnd efectiv 
destinele majorității. Indiferent de 
voința șl dorințele acesteia Șl to
tuși. acolo unde există subjugare 
șl dominație, nu poate fl pace ade
vărata, stabilitate reală.

Mal există un paradox care de
monstrează practicile discriminato
rii ale unor puteri occidentale. Clnd 
capitalurile și serviciile tehnice 
curg spre Africa, acest lucru este 
numit Investiții sau participare la 
dezvoltarea .continentului dar cînd 
țările socialiste participă In același 
fel, se spune că e vorba de pene
trație comunistă.

După cum am spus mal Înainte, 
noi am devenit destul de maluri 
pentru a determina și pe prieteni 
și po dușmani. Vrem să răminem 
independenți pentru a ne alege 
prietenii șl trebuie să ne delimităm 
dușmanii.

Domnule președinte, în acest 
spirit am abordat noi problemele 
Internaționale arzătoare — proble
mele opresiunii și violenței fizice 
In Africa de Sud, ale eliberării n- 
eestel zone de sub dominație străi
nă, problemele dezarmării șl pro
blema, acum rezolvată, a admiterii 
Chinei la Națiunile Unita

Atlt timp cit slntem membri 
Independenți al comunității Inter
naționale, tot ,oUta timp va fl Im
portant șl necesar pentru noi să 
promovăm o politică Independentă, 
pusă In serviciul nu al unei singu- 

, re națiuni, ci al tuturor națiunilor, 
al întregii umanități;

Constituie pentru partidul, guver
nul șl poporul Znmblel o deosebită 
satisfacție de a constata că Româ
nia șl Zambia nu vederi Identice 
asupra tuturor problemelor majora 
Convorbirile noastre fructuoase nu 
întărit Încrederea reciprocă ; vom 
continua să conlucrăm pentru atin
gerea obiectivelor comune și In toa
te chestiunile de Interes reciproc.

Șl. Intrucît dumneavoastră, dom
nule președinte, doamna Ceaușescu 
șl delegația dumneavoastră părăsiți 
miine țara noastră, doresc să știți 
că lăsați în urma dumneavoastră 
prieteni și frați adevărațl. care nu 
fost mlndrl șl foarte fericiți de a vă 
avea in mijlocul lor. că lăsa ți tn 
urma dumneavoastrâ un popor în
crezător In viitorul său șl hotărtt 
să-ș) făurească destinul în pace șl 
demnitate

Vă rugăm să transmiteți un fier
binte $1 frățesc salut poporului 
român.

Se ponte pune Întrebarea : cum a 
fost posibil ca In citeva zile ce! doi 
președinți șl delegațiile lor să ajun- Independente, 
gă ta un acord așa‘de larg șl asu
pra unul cerc atlt de mare de pro
bleme ? Creți că există un anumit 
secret — și anume acela că atlt 
România, cit șl Zambia slut 
călăuzite de dorința de a colabora 
pe principiile deplinei egalități In 
drepturi, ale respectului reciproc șl ' 
întrajutorării In toate domeniile de 
activitate. Pornind de ta aceste 
principii, este limpede că ne-a fost 
ușor să ne înțelegem. Aceasta este

Domnule președinte,
Doamnă Kaunda,
Doamnelor șl domnilor.

Aș dori ca în numele meu, al 
tovarășei mele șl uî tovarășilor din 
delegație să exprim incă o dată 
mulțumirile noastre pentru posibi
litatea ce ni s-a oferit de a vizita 
poporul zambian prieten.

Vizita noastră' constituie un răs
puns la vizita pe care dum
neavoastră, domnule președinte, 
ați făcut-o cu aproape doi ani In 
urmă în România Dar, în același -
timp, ea este o’vizită de prietenie încă o demonstrare că atunci clnd 
șl solidaritate a două popoare ce ' ” ‘ •* -*-
își făuresc o viață liberii, indepen-

țîi

I
1
I

J

oamenil politici, conducătorii' de 
state, popoarele pornesc de In do- 

dentă. (Aplauze).' Do aceea, aș' pu- rin?{! lle a s® respecta reciproc șl a 
tea spune că ea depășește cu mult “'-1- 
cadrul unei simple vizite de râs- l'lâțl, găsesc
puns, constituind o Intllnlro Intre k>ace și
prieteni șl frați, dornici de a dez
volta colaborarea lor In toate’ do
meniile de activitate.

Ne aflăm de citeva zile tn fru
moasa ți ospitaliera dumneavoastră 
țară. In acest timp scurt ne-am 
Intîlnlt cu populația orașului Lu
saka ; de altfel, cu acest prilej, am 
devenit șl cetățean liber al capi
talei patriei dumneavoastră. (VII 
aplauze). Avlnd în vedere că ce
tățenii au atlt drepturi cit șl obli
gații, eu mă voi simți șl obligat, 
dor ș! că am dreptul de a consi
dera că In poporul zambian om un 
adevărat prieten șl frate. Șl, ca 
atare, am șl obligația de a milita 
pentru dezvoltarea colaborării In
tre popoarele român șl zambian. 
(Aplauze pn(ernlee).

Vlzltînd exploatarea minieră din 
Chlngola, ne-am fntîlnlt cu minerii, 
această parte Importantă a clasei 
muncitoare zamblene. Ne-o produs 
o deosebită bucurie primirea care 
ne-au făcut-o minerii, deoarece tn 
rindurile clasei muncitoare ne sim
țim întotdeauna deosebit de bine, 
pentru că știm că pretutindeni cla
sa muncitoare — deci șl In Zambia 
— reprezintă principala forță a 
progresului șl dezvoltării Indepen
dente a patriei.

Am avut prilejul să vizităm Li
vingstone, minunatul muzeu din 
oraș ș! să admirăm o frumusețe a 
naturii -[-. Cascada Victoria,. ’PșKte, 
tot.'am fost. Intlmplnățij/cuJ șentl- ■ 
mente de' prietenie, de ospitalitate,' 
ceea ce ne-a făcut să ne simțim ca 
Intre prieteni. Așa cum. de altfel, 
ați fost șl dumneavoastră primit In 
România șl așa cum ați declarat a- 
tuncl că v-ațl simțit

Intr-adevăr, popoarele noastre se 
simt aproape unul de oltul, pentru 

■ că atlt poporal român, cit șl po
porul zambian au cunoscut vreme 
îndelungată jugul asupririi străine 
șl s-au eliberat prin lupta pe care 
nu dus-o, luîndu-șl soarta In pro
priile rnîlnl.

în aceste puține zile am , putut 
cunoaște o mică parte din munca și 
realizările obținute de poporul 
dumneavoastră In făurirea unei 
vieți libere, independente. în con
vorbirile Îndelungate pe care le-am 
avut Împreună, domnule președin
te. ne-ațl înfățișat pe larg preocu
pările dumneavoastră șl ale parti
dului dumneavoastră, de a elabora 
noul plan de dezvoltare a Zambîei, 
de a asigura progresul mal rapid al 
Industriei, agriculturii, științei, cul
turii, ridicarea bunăstării Întregu
lui dumneavoastră popor. Putem 
spune, deci, că avem acum o Ima
gine mal bună despre realizările șl 
preocupările de viitor ale dumnea
voastră. ale Întregului popor zam- 
blnn ; ca prieteni sinceri, ne bucu
răm din Inimă, atlt de realizării cit 
și de planurile de perspectivă ale 
țării dumncavoaștriL (VII aplauze).

Nu aș dori să fie Interpretat ca 
vreun amestec în treburile interne 
ale Znmblel, dar am convingerea 
că programul pe care 11 elaborați 
este un program bun, că stă In 
puterea poporului zambian, a 
partidului său, a președintelui său 
de a-1 înfăptui 'în bune condiții. 
Am dori să folosim acest prilej 
pentru a vă ura să-l realizați In

colabora pe principiul deplinei ega- 
: nenumărate mij- 

.1 căi pentru a coope
ra rodnic In tonte domeniile 
de activitate. Iată de.ee putem, In
tr-adevăr, afirma că înțelegerile 
noastre reprezintă o nouă etapă Im
portantă în relațiile dintre Româ
nia șl Zambia, că ele au. totodată, 
o importanță internațională prin a- 
ceea că demonstrează că este po
sibil șl că trebuie făcut totul pen
tru promovarea largă în relațiile 
dintre state a noilor principii.

V-aș ruga să-mi permiteți să 
refer la citeva din preocupările 
Iunie ale României socialiste, 
tregul nostru popor a trecut 
realizarea celui de-al cincilea plan 
cincinal. 
X-lea al 
aceasta 
Partidul 
partidul 
de forță conducătoare a întregii so- - 
cletăți, a tuturor domeniilor de ac
tivitate : deci, hotărîrlle sale sînt 
hotărlrlle întregului popor. în ca
drul acestor preocupări, avem în 
vedere de a continua dezvoltarea 
rapidă, a Industriei : dorim să ne a- 
proplem mult de țările dezvoltate 
din punct de vedere industrial. 
Dăm o atenție deosebită agricultu
rii. care. în România, reprezintă o 
ramurii de bază a economiei națio
nale. Șl, pentru a asigura progresul 
economiei; punem pe prim plan 
dezvoltarea invățămlntulul. științei, 
culturii — factori hotăritorl in for
marea “de ‘cadre naționale pentru

‘ țoale" domeniile de-activi tata. ‘ pen
tru Înfăptuirea oricărui program de 
dezvoltare a unei țări. ‘

Pentru a înțelege eforturile pe ’ 
care le face poporul român, voi 
menționa că anul trecut Industria 
românească a produs de 19 ori mol 
mult decit în 1938. anul cu cea mal 
înaltă producție din timpul regimu
lui burghezo-moșleresc, tar pfnă în 
1075 aproape vom dubla producția 
din 1970, reallzind o producție in
dustrială de circa 40 de ori mal 
mare decit In 1938. Aș dori, de a- 
semenea, să menționez că pentru 
susținerea acestui program Intens 
alocăm din venitul național 32 la 
sută pentru Investiții și acumulări. 
Facem aceasta pentru că slntem 
conștient! că numai printr-un efort 
susținut făcut de către întregul po
por se poate făuri o economie pu
ternică, independentă.

Totodată, programul de dezvol
tare a României socialiste acordă 
o atenție deosebită problemelor 
ridicării bunăstării materiale șl 
spirituale a poporului nostru. Tot 
ceea ce construim In România este 
chemat să servească Interesele în
tregului popor ; însuși socialismul, 
esența sa, constă In a asigura bu
năstarea șl fericirea tuturor celor 
ce muncesc. Slntem In al doilea 
an al acestui program ; planul pa 
primul an l-am depășit cu 2 ta 
sută, Iar pe primele trei luni ale 
acestui an continuăm, de aseme
nea, să depășim prevederile de 
plan eu 2 la sută. De aceea, avem 
toată convingerea că acest pro
gram de dezvoltare a Rornănlel so
cialiste va fi realizat șl depășit. 
Ca perspectivă — In care este în
cadrat șl acest program — avem 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, societate care 
trebuie să asigure o participare to

inS 
nc- 
în-

In

stabilit de Congresul al 
partidului. Vorbesc despre 
pentru că. In România, 
Comunist Român este 

unic șl îndeplinește rolul

rekiUIle dintre România șl țările 
care au pășit pe calea dezvoltării 

' ' , sau cum se spune
astăzi — poate In mod nedrept — 
țările din lumea a treia, ca relații 
de solidaritate In lupta pentru fău
rirea unei orlndulrl mal drepte, 
care să asigure deplina egalitate 
între oameni, între toate națiunile 
lumii. Am spus că pe nedrept se 
vorbește de lumea a treia șl lată 
de ce : pentru că, în fond, există 
numai două lumi : lumea celor 
care încă duc o politică Imperia
listă, colonialistă, de dominație — 
șl lumea popoarelor libere ș! inde
pendente. (Aplauze îndelungate). 
Noi apreciem că colaborarea acțl- 
vă a țărilor din această lume, a 
popoarelor dornice de libertate, de 

■ a-șl făuri o viață așa cum o do
resc ele. este în condițiile de as
tăzi esențială pentru progresul în
tregii omeniri, pentru asigurarea 
păcii ție planeta noastră.

In același timp, pornind de la 
realitățile lumii contemporane, 
România se pronunță șl realizează 
în viață principiile coexistenței 
pașnice Intre țări cu orlndulrl so
ciale diferite. în acest spirit dez
voltăm relațiile cu toate celelalte 
state, în domenii largl.de activi
tate, conslderînd că, în condițiile 
actuale! revoluții tehnlco-ștllnțl- 
fice, participarea la diviziunea In
ternațională a muncii, ta schimbul 
de valori materiale șl științifice 
între toate statele corespunde unor 
cerințe obiective ale progresului 
general.

Așa după cum ați remarcat șl 
dumneavoastră, domnule președin
te, în discuțiile noastre am consta
tat că există o identitate de vederi 
asupra problemelor fundamentale 
ale dezvoltării contemporane. Desi
gur, pe primul plan in discuțiile 
noastre a stat problema lichidării 
colonialismului, neocolonlallsmulul 
șl rasismului din Africa. Șl este șl 
normal să fie așa, avlnd în vedere 
că pe acest continent, care a avut 
mult de suferit de pe urma colo
nialismului, Inegalității, dominația 
imperialistă și colonială se mal fac 
încă simțite destul de puternic. 
Cred că este timpul ca popoarele 
africane, toate forțele progresiste 
din lume șArșhpropunfl de a.acțlo- 
na-cu".mal multă hotărî re pentru a 
pune capăt cit mai repede acestor 
siări de lucruri, care constituie o 
rușine a’ secolului al XX-lea.

In ce privește România, ea acor
dă întregul său sprijin șl va con
tinua șl In viitor să sprijine lupta 
popoarelor din Angola, Mozamblc, 
Gulneea-Blssau, Namibia șl dljj 
toate locurile unde colonialismul se 

>mal face încă simțit. (Aplauze pu
ternice). Noi considerăm că lupta 
cu arma in mină a acestor popoare 
pentru eliberarea lor este o luptă 
dreaptă, că trebuie sprijinită I Șl 
no! o vom sprijini 1

O altă problemă asupra căreia 
am discutat Îndelung este aceea 
a căilor pentru lichidarea subdez- 

‘ voltărll; pentru a se realiza un pro
gres rapid al țărilor care astăzi se 
găsesc ta Un nivel scăzut de dezvol
tare Qconomico-soclală. Așa cum 
am mal spus, consider că această 
situație este rezultatul tocmai al 
politicii Imperialiste, colonialiste și 
neocolonlallsta. De aceea, acorda
rea de ajutor de către statele dez- 

• voitate popoarelor rămase mal în 
urmă este o obligație. Trebuie să 
facem totul pentru ca aceste state 
— care ș!-au realizat dezvoltarea 
lor șl pe spatele popoarelor ră
mase astăzi în urmă — să acorde 
acum un sprijin mal substanțial 
pentru progresul acestor

bune condiții, să obțineți noi șl 
noi succese In dezvoltarea patriei 
dumneavoastră. In întărirea inde
pendenței șl suveranității națio
nale. (VII aplauze). v

După cum ați arătat șl dumnea
voastră, domnule președinte. In 
cadrul convorbirilor din aceste 
zile, am căzut de acord să extin
dem colaborarea noastră începută 
cu prilejul vizitei pe care ați M- 
cut-o acum doi ani In România. Noi 
apreciem că ceea ce am realizat In 
ultimii ani constituie o bază trai
nică pentru ca In perioada urmă
toare cooperarea romăno-zamblană 
tn domeniile Industriei, agriculturii, 
științei, culturii. Irivățămîntulul să 
cunoască un progres foarte larg.

Cred că merită menționat șl fap
tul că cu acest prilej am căzut de 
acord să dezvoltăm șl colaborarea 
Intre partidele noastre, care au mi
siunea de a organiza popoarele res
pective In aslgurarca.dezvoltărll lor 
economico-soclale.'

tală a întregului popor ta condu
cerea activității statului/ o largă 
democrație socialistă un larg u- 
rnanism, pentru că însuși socialis
mul este societatea cea mal uma
nistă din lume. (Aplauze).

Iată, dragi prieteni, unele preo
cupări actuale' .șl de perspectivă 
ale poporului român, ale partidu
lui său conducător. Tocmai pornind 
de .aici, partidul șl guvernul ro
mân se preocupă 
larg colaborarea cu 
iele lumii, fflră 
orindulrc- socială 
socialistă 
voltarea relațiilor noastre cu toa
te țările 
că. aceasta 
ror țărilor 
progresiste 
lume. In același timp — șl In a- 
celașl context — acordăm o mare 
atenție relațiilor cu țările caro au 
scuturat jugul Imperialist. colonial 
șl au pășit pe calea dezvoltării 
lor Independente. Noi considerăm

de a dezvolta 
toate sta- 

deoseblre de 
Desigur, ca țară 

ne preocupăm de dez-

socialiste, conslderînd 
este în Interesul totu
și al tuturor torțelor 
și nntiimperiallsie din

a

. v ‘ .
ceastă zonă este țn Interesul tutu
ror popoarelor din Orientul Mijlo
ciu, al tuturor statelor care doresc 
Instaurarea ‘păcii-In lume. Desigur, 
avem In vedere că Israelul trebuie 
să-șl retragă trupele din teritoriile 
ocupate, că este necesar să se asi
gure Integritatea șl suveranitatea 
tuturor statelor din această zonă, 
în același timp, considerăm că tre
buie . să se asigure șl condiții ■ nor
male de viață pentru populația pa- 
lestlneană, corespunzător dorințelor 
acesteia.

în general, In cadrul discuțiilor 
noastre am ajuns la un acord deplin 
ca relațiile dintre state să se ba
zeze pe principiile deplinei e- 
galltățl .în drepturi, respectării 
independenței șl suveranității na
ționale;. neamestecului In treburile 
interne și avantajului reciproc, de 
a face totul pentru excluderea for
ței și a amenințări! cu folosirea 
forței tn relațiile dintre state, de a 
se împiedica Intervențiile militare 
In treburile altor țâri șl a se a- 
slgura dreptul fiecărui popor de 
a-și hotărî singur destinele. Con
siderăm că este necesar să creas
că șl mal mult rolul Organizației 
Națiunilor Unite? Pornind de la 
faptul că In lume sînt șl țări mari, 
și mici, șl mijlocii, cu orlndulrl so
ciale diferite și cu politici diferite, 
no! considerăm că este necesar ca 
la rezolvarea tuturor problemelor 
din lumea contemporană să parti
cipe toate statele, indiferent de 
mărimea lor. România, ca șl ZanTj 
bla, face parte din rlndul țărlKV 
mid și mijlocii. După cum se știe 
dintoldeauna, primele victime ale 

’ politicii Imperialiste au fost toc
mai țările mici și mijlocii. De 
aceea, noi considerăm că este ne
cesar ca aceste state să se pre
ocupe pentru a participa mai activ 
la viața Internațională, să joace un 
rol mal Important In Organizația 

' Națiunilor Unite, astfel ca nici o 
problemă să nu se poată rezolva In 
spatele lor sau In dauna lor. (Vil 
aplauze).

Este normal să ne fl preocupat 
de problema cursei Înarmărilor, 
care constituie o povară pentru 
toate popoarele. România consi
deră că este necesar să‘fio Intensi
ficate eforturile pentru a se ajunge 
ta pași concrețl în direcția dezar
mării? in primul rind a dezarmă
rii nucleare. în acest sens, este de 
înțeles că trebuie să acționăm șl 
pentru desființarea blocurilor mi
litare, pentru lichidarea buzelor 
străine de pe teritoriile altor state, 
pentru retragerea trupelor In gra- 

ttnlțele.(itaț.lpnate, și t alte 
reducere a trapelor, șl 
mure. • ; '

Abordind toate aceste 
am pornit de la faptul 
rele noastre, ca și alte popoare 
care se preocupă pentru dezvol
tarea lor economică șl socială, au 
nevoie de pace. Deci, consider că 
discuțiile avute, Identitatea notis-

- .trfl de păreri corespund nu numai 
intereselor popoarelor român șl 
zamblan/dur șl intereselor tutu
ror popoarelor Iubitoare do pace 
din întreaga lume.

Aș dori să vă asigur, domnule 
președinte șl dragi prieteni, că 
poporul român va acționa cu toată 
fermitatea și în viitor pentru 
aduce contribuția 1a soluționarea 
problemelor Internaționale. In spi
ritul colaborări! și prieteniei Intre 
toate națiunile lumii. Puteți fi si
guri că întotdeauna poporul român 
Iși va îndeplini datoria In lupta > 
Împotriva Imperialismului, a colo-- , 
nlallsmulul, pentru pace In lume. î_/

Așa cum ați menționat și dum
neavoastră, domnule președinte, 
s-au semnat o serio de înțelegeri. 
Miine vom semna șl declarația cu 
privire ta problemele care au con
stituit cadrul discuțiilor șl asupra 
cărora am realizat un acord deplin. 
Putem; deci, aprecia că vizite șl 
convorbirile noastre so Încheie cu 
rezultate bune pentru partidele șl 
popoarele român și zambian.

Cu părere de rău că vizita a fost 
scurtă, miine vom părăsi frumoasa 
dumneavoastră patrie și ospitalie
rul dumneavoastră popor. Plecăm 
însă cu satisfacția că ne-am simțit ,r 
ca intre frați, că am ’ realizat 
lucruri bune pentru popoarele ro
mân și zambian. (Aplauze puterni
ce). Plecăm cu convingerea ca tot 
ceea ce am stabilit se va traduce 
In viață prin eforturile comune al© 
guvernelor șl partidelor noastre. 
Vom duce cu noi plăcute Impre
sii, prietenia poporului zambian. 
Vom informa poporul român că In 
poporul zambian are un bun prie
ten, un bun frate. (Vil aplauze). 
Plecăm cu convingerea că prietenia 
șl colaborarea român o-zambtană 
au o perspectivă înfloritoare, că ele 
corespund cauzei păcii șl colaboră
rii Internaționale.

Doresc să urez poporului zam
bian no! șl mari succese Inf dez
voltarea sa economică și socială. In 
întărirea Independenței șl suvera
nității naționale. (Aplauze).

Vă rog să, fiți cu toții de acord 
cu mine pentru a ridica un toast 
In sănătatea domnului președinte, a 
doamnei Kaunda, In sănătatea mi
niștrilor șl celorlalți colaboratori al 
domnului președinte, în sănătatea 
dumneavoastră, a tuturor, 'dragi 
prieteni zambienl !

Pentru toți reprezentanții diplo
matici prezențl aici ; pentru co
laborare șl pace în întreaga lume I

Kumhuana 1 (Prietenie) (Aplauze 
prelungita).

înăsuri.de 
de dezar-

probleme, 
că popoa-
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■■■■■M . _ țări.
Deoarece Romflnla este o țară eu

ropeană. este de înțeles că proble
ma. securității europene, a organi
zării conferinței general-europenc 
a constituit, de asemenea, o proble
mă care a stat In preocupările noas
tre. Noi apreciem că s-au creat 
condițiile pentru a se trece la pre
gătirea șl organizarea conferinței 
statelor europene. Considerăm că 
înfăptuirea unor relnțll noi pe con
tinentul european va servi nu nu
mai popoarelor acestui continent, 
dar șl popoarelor continentului a- 
frlcan șl de pe celelalte continente, 
cauzei cooperării șl păcii Intre toa- 

‘ te națiunile lumii.
Așa cum ați menționat șl dum

neavoastră, domnule președinte, am, 
discutat și despre situația din O- 
rientu) Mijlociu șl despre situația 
din Indochina. Romftnla consideră 
că este necesar să facem totul pen
tru ca să se ajungă la încetarea cit 
mal grabnică a războiului din In
dochina. că este necesar ca Statele 
Unite să-șl retragă trupele, să trea
că la discuții pe baza propunerilor 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud șl să se ajungă la Instaurarea 
păcii în Peninsula Indochlneză. Așa 
cum considerăm că este necesar 
șe acționeze pentru realizarea 
practică a rezoluției Consiliului 
Securitate din 19B7 cu privire la 
tuațlo din Orientul Mijlociu, 
apreciem că o soluție politică pen
tru lichidarea conflictului din a-
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„Vizita președintelui Ceaușescu 

în Zambia a fost minunată — a de
clarat președintele Kaurîda, la 
aeroport, reprezentanților pre
sei, radioului șl televiziunii zam
blene, precum șl corespondenților 
străini acreditați ta Lusaka. Acum, 
a spus în continuare președintele 
Kaunda, ar trebui să spun doar câ 
cele două guverne vor face tot ce 
le stă In putință pentru a înfăptui 
conținutul acordurilor și protocola
rilor semnate11.

Invitat de șeful statului zamblan 
să facă o scurtă declarație, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
iran.smlsTncă o dată cele mal bune 
urări de rămas bun președintelui 
Kaunda, doamnei Kaunda, membri
lor guvernului zamblan șl locuito
rilor orașului Lusaka, al cănii ce
tățean liber este. Relevind hotări'rea 
comună de a acționa pentru tradu
cerea în viață a tuturor acor
durilor stabilite, președintele 
Nicolae Ceaușescu a urat poporu
lui zamblan cele mal mari succese 
In dezvoltarea sa economică și so
cială, în întărirea independen
ței șl suveranității, multă pros
peritate șl pace. Adreslndu-se 
președintelui Kaunda, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : îmi ex
prim convingerea că ne vom vedea 
mai des șl vă așteptăm cit mai cu- 
rlnd în România, pe dv. șl doamna 
Kaunda.

După întâlnirea cu ziariștii, a avut 
loc ceremonia oficială de rămas 
bun.

\ Aeroportul este împodobit cu dra- 
4 pelele de stat ale României și Zam- 

blel și cu portretele celor doi pre
ședinți. Numeroși locuitori ni capi
talei aclamă șl ovaționează tot 
timpul. Se scandează „Ceaușescu — 
Ceaușescu".

șl Cheia, de la alte personalități 
zamblene, șefii misiunilor diplo
matice, ambasadorul român. Au
rel Ardelcanu, membrii ambasa
dei șl ol agenției economice, spe
cialiștii români. ’

______ :Ln scara avionului, președintele; 
în timpul ceremoniei s-au tras' Nicolae, Ceaușescu șl tovarășa 

Elena Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
români Ișl Iau rămas bun de ta 
președintele. Zamblel și doamna 
Kaunda, iși string miinl’.e cu căl
dură șl cordialitate.

La ora 9,30 (ora locală), avionul 
prezidențial românesc decolează 
de pc aeroportul din Lusaka spre 
Dar Es Salaam, a șasea capitală 
africană din cele opt înscrise în. 
programul vizitei conducătorului 
partidului șl statalul nostru.
-•i t K •'i i'-h (L; t Ț . ?)'

O unitate de gardă prezintă 
onorul.

Se intonează Imnurile , naționale 
ale României șl Zamblel.

Președintele Consiliului de . Stat, 
Nlcolaei Ceaușescu, trece apoi în 
revistă garda de onoare.

21 de salve de artilerie.
într-o atmosferă vie, însuflețită, 

președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, precum 
și Ion Pățan, Corneilu Mănescu și 
Bujor Almășan, ișl iau rămas bun 
de la vicepreședintele Republicii 
Zambia, Mamzn Chona, cu soția, 
ministrul afacerilor externe, Eli
jah Îî. Mudenda, comandanții ar
matei zamblene,1 forțelor -aeriene 
șl poliției — K; ChLnkvli, W. Zuze
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Excelenței Sale
Dr. KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Republicii Zambia
•...■ -i ■'raj •. .rj LUSAKA

Părăsind teritoriul Republicii Zambia, doresc să vă adresez încă o 
dală dumneavoastră, guvernului șl poporului zamblan, cele mal cordiale 
mulțumiri pentru primirea călduroasă șl ospitalitatea prietenească ce 
ne-au fost rezervate în tot timpul .vizitei noastre în frumoasa dumnea
voastră țară. . ?

Ne exprimăm convingerea că vizita făcută, schimbul rodnic de pă
reri pe care l-am avut vor constitui o nouă contribuție la dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor reciproc avantajoase dintre România si Zambia, 
dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Unit al Independenței Na
ționale, In Interesul ambelor popoare, al cauzei păcii șl cooperării In
ternaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră șl poporu-
lui zamblan prieten urările noastre cele mal sincere de fericire, prosperi
tate și pace.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului dc Stat 

al Republicii Socialiste România

1

DECLARAȚIE COMUNĂ j

I’.I

te

â
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(Urmare din pag. I) nulul tanzanian, judecătorul

(Urmare din pag. 1) părți nu declarat că vor continua 
sA acorde sprijin multilateral luptei 
popoarelor din Angola, 'Mozombic. 
Guineea-Btesau, Namibia șl din 
alte teritorii aflate încă sub domi
nație străină, pentru cucerirea li
bertății șl independenței șl Înfăp
tuirea năzuințelor lor legitime de 
progres economic, politic și social. 
Ele au condainnat cu energie po
litica de apartheid șl discriminare 
rasială din Republica Sud-Africn- 
nă și Rhodesia, politica colonialis
tă dusă de Portugalia, cerind să se 
pună capăt neîntârziat acestor 
practici care Încalcă flagrant drep
turile șl libertățile fundamentale

protocolul privind atribuțiile Co
mitetului mixt de colaborare eco
nomică și tehnică șl în memoran
dumul de înțelegere Intre Zambia 
și România.

Animate de dorința de a facilita 
contactele Intre cele două țări șl 
popoare, cele două părți au sem
nat un acord privind desființarea 
vizelor, pțecum și un program de 
schimburi cultural-ștUnțlfice pen
tru anii 1072—1973.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, șl. președintele Port!- _____ _ ___ _
ciulul Unlt'ar, Indefreadbhț’ei ’«fă- ■nlel'omului. Jn'acest cadru-s-a u- 

■țlbitiale, Kcsînetfi JDavld 'Kn'iinfla, "precftlt efl trebuie să se adopte mă- 
s-au Informat reciproc asupra ac- suri concrete și_ imediate In ve- 
tlvltățll partidelor ■ respective. EI 
șl-au exprimat dorința comună de 
a dezvolta legăturile de prietenie și 
colaborare între cele două partide, 
pe baza stimei șl respectului mu
tual, ceea ce corespunde interesu
lui unității forțelor antlimperialls- 
te, cauzei păcii, democrației șl pro
gresului. S-a convenit, de nsenw- 
neâ, să se intensifice contactele 
dintre cele două partide prin In
formări reciproce și schimburi dc 
delegații.

Partea română felicită poporul 
zamblan șl Partidul Unit al Inde
pendenței Naționale pentru realiză
rile obținute, sub conducerea cir. 
Kenneth David Kaunda, mal ales 
In ceea ce privește edificarea unei 
vieți libero și independente, in dez
voltarea unei economii prospere, 
bazată pe valorificarea deplină a 
bogățiilor sale, precum șl In 
crearea unei culturi naționale.

Partea zamblană a dat o înaltă 
Apreciere succeselor obținute de 
poporul român și de Parti
dul C’omunjst Român, sub condu
cerea secretarului general, Nicolae 
Ceaușescu, in opera oe construire 
a soc le tățli socialiste multilateral 
dezvoltate, In crearea unei econo
mii puternic Industrializate, in în
florirea științei și tehnologiei avan
sate șl a unei culturi moderne.

Cel do! președinți au -procedat la 
un amplu schimb de păreri asupra 
problemelor internaționale actuale. 
El au apreciat că forțele progresu
lui, democrației șl păcii, mișcarea 
de eliberare națională șl voința- 
fermă a popoarelor de a trăi In- 
tr-un climat de încredere ș! secu
ritate se manifestă cu tot mal mul
tă vigoare în lumea contemporană. 
EI ou subliniat că Imprlmnreji în 

' viața Internațională a unul curs 
hotărit de destindere, colaborare șl 
plice reclamă întărirea unității de 
acțiune a frontului nntllmperialist, 
precum și contribuția tot mai acti
vă a tuturor țârilor, Indiferent de 

. mărimea șl potențialul lor, ta so
luționarea principalelor probleme 
internaționale.

în acest context, a fost relevat 
aportul țărilor nealiniate ta pro
movarea unor relații normale In
tre state, ta extinderea cooperând 
internaționale șl însănătoșirea at
mosferei politice in lume. Exprl- 
mind hotârirea celor două țări de 
a contribui ta destinderea in- 
ternațlonnlfl, președintele Nicolae 
Ceaușescu șl președintele dr. Ken
neth David Kaunda au subliniat 
necesitatea vitală a respectării în 
raporturile interstatale a principii
lor Independenței șl suveranității 
naționale, neamestecului In trebu
rile Interne, excluderii forței sau a 
amenințării eu folosirea forței, e- 
gnlității In drepturi șl avantaju
lui reciproc, a dreptului sacru al 
flecfirul popor și al fiecărei țâri do 
a decide asupra propriilor des
tine.
•In ceea 

eliberare
ce privește mișcarea de 
națională, cele două

Am fost, de asemenea, puternic 
impresionat de succesele pe caro 
le-ați obținut in dezvoltarea fru
moasei dumneavoastră țări, de ma
rile progrese pe care socialismul 
le-n adus poporului român. Consi
der că actuala vizită a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, convorbirile 
1a nivel înalt șl la alto niveluri, 
care vor avea loc, vor contribui la 
cimentarea șl mal puternică a prie
teniei și colaborări! dintre popoarele 
noastre".

„Este o mare cinste pentru noi 
de a primi vizita celui 'mul înalt 
reprezentant al României socialis
te", ne-a spus, la rlndul său, mi
nistrul afacerilor externe, John 
Maiecela. „Nu putem decit avea 
certitudinea că întîlnirea dintre 
președinții Ceaușescu șl Nyerere va 
întări șl mal mult cordialitatea 
deosebită ce caracterizează legătu
rile lie linie de stat șl pe linie do 
partid dintre Tanzania șl România.- 
Primirea entuziastă pe care l-au 
rezervat-o președintelui României 
soclallste.locuitorll capitalei noas
tre a constituit, de altfel, cea mal 
convingătoare dovadă a stimei pe 
care i-o poartă poporul tanzanian".

Ministrul comerțului șl industriei, 
H. A. Jamal, a ținut, de asemenea, 
să ne împărtășească satisfacția re
simțită de cercurile cele mal largi 
ale opiniei publice tanzanlene. „De
sigur, ne-a declarat domnia sa, în 
primul rlnd această vizită are o 
deosebită semnificație politică, ea 
constituind o strălucită manifestare 
a solidarității dintre două popoare 
devenite slăpfne pe propriile des- 
tlne, F
Inie pe calea progresului, 
fiectarea 
furi polii

Din mașina deschisă, eel doi pre
ședinți răspund cu cordialitate ma
nifestărilor de entuziasm ale mul
țimii. Notăm, do asemenea, prezen
ța masivă a mllitanților T.A.N.U., 
mărturie pregnantă a legăturilor 
P.C.R. cu acest partid, ca și cu 
Partidul Afro-Shl 
căror evoluție 
importantă contribuție la întărirea 
frontului on tl Imperialist Lozinci 
scrise pe banderole care se întind 
pe întreaga lățime a arterelor 
parcurse proclamă In limbile ro
mână și swnhlll : „România șl Tan-

SU-țJ 
prem A. Said, președintele Adu
nări! Naționale, A-S. Mkwawn, 
H. Mblta, secretar’general execu
tiv al T.AJ^.U., T. Kombo, secre
tarul general al Partidului Afro- 
Shlrazl, președintele Consiliului 
municipal al orașului Dar Es 
Sătaam, . A. S. Charnbuso, alte 
personalități marcante ale vieții 
publice șl obștești tanzanlene.

Membrii coloniei române, prin
tre care specialiștii care lucrează 
la realizarea unor obiective eco
nomice din Tanzania, salută cu ......... . ............. „------ ....— v.-----
căldură pe președintele Consiliu- zanla se află in primele rinduri ale 
Iul de Stat. ’----- —i- -

Președintele

ționnl'e dansuri populare Ngoma 
Numeroși oameni al muncii afinii 
In incinta aeroportului iși exprimă 
exuberant bucuria, aclamă înde
lung, ovaționează în cinstea prie
teniei dintre România șl Tanzania.

In aplauzele entuziaste ale celor 
prezonți, cei doi președinți Iau loc 
l:itr-o mașină deschisă, IndLrepiîn- 
du-se spre Palatul Prezidențial 
(Ikulu), reședința rezervată oaspe
ților. Este o zi cu un soare puter
nic, deosebit de călduroasă, briza 
oceanului abia Îndulcind zăpușeala. 
Sosirea președintelui Consiliului de 
Stat al României socialiste a atras 
insă co un magnet zeci șl zeci do 
mii de locuitori ai Dar ES Saln- 
am-ulul, oraș al cărui nume în
seamnă „Portal Răcii". De-a lungul 
principalelor artere Pugu, Uhuru 
(Libertatea), ta Monumentul Inde
pendenței (Buguruni), cn șl de am
bele părți ale minunatei faleze 
străjuite de palmieri șl nlți arbori 
exotici, mari mulțimi de oameni in- 
timpină cu entuziasm pe ' oaspeți, 
flutură stegulețc, fac setane prie
tenești cu mina. Fote și femei, îm
brăcate In frumosul port național 
„Baibul", de o îneîntătoare paletă 
coloristlcă, dansează. Urările nu 
mal contenesc. Se strigă „Bun 
venit In Tanzania președintelui 
Ceaușescu". Pe mari banderole se 
poate citi : „Walshl mnislia mniju- 
rals Ceaușescu nn Nyerere" („Tră
iască președinții Ceaușescu șl 
Nyerere"), „Urăm viață lungă 
președintelui Ceaușescu", „Căldu
ros bun venit în Tanzania doam-

, pe) Elena Ceaușescu".

Tțmzfmlel ta Bucu- ■ un Prieten pc care sc^bt
Inesmnwln cnlntel tnmp. J1ZU1. \

îontale, al consolidării unei econo
mii suverane, al valorificării mari
lor resurse de care dispun pftmln- 
turile acestei țări. :

în această bătăile. România, care 
sprijină activ lupta popoarelor 
care au pășit pe calea dezvoltării 
de sine slălătoare, a fost încă de 
ta început alături de poporul tan
zanian, dezvoltând în planuri mul
tilaterale relațiile de prietenie și 
colaborare cu acesta.

Expresie firească a sentimente
lor de solidaritate pe care cele ' 
două topoare le nutresc unul față 
<' •• altul, primirea rezervată bas- , 
pețllor români a constituit o măr
turie grăitoare a trainicelor legă
turi de prietenie statornicite între 
țările noastre, in cadrul cărora a- 
ceastă vizită a conducătorului 
partidului șl 'statului român po 
meleagurile ospitaliere ale Tanza
niei constituie un moment deose
bit pentru evoluția lor ulterioară, 
deschizlndu-le perspective dintre 
cele mai favorabile.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu cordialitate priete
nească ta sosirea lor pe aeropor- • 
tul internațional Kllimandjaro din 
Dar Es Salaam, împodobit cu dra
pelele de stat ale celor douâ țări, 
de președintele Republicii Unite 
Tanzania, Julius Kambarage Nye
rere, de primul vicepreședinte, 
Abeid Amâni Karume, al doilea 
vicepreședinte șl prim-mlnistru, 
Rashldi Mnfaume Kawawa, minis
trul afacerilor externe, John Ma
iecela, șl de comandantul forțelor 
populare de apărare 'ale™ Tanga- 
nlkfll, generalul Soraklkya. Cel do! 
șefi de stat își string cu căldură 
mllnlle.

După datina locului, tinere tete 
în costume naționale așează pe 
umerii oaspeților ghirlande dm 
flori multicolore de savană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă gazdelor personalitățile 
oficiale române care 11 însoțesc : 
Ion Pățan, vicepreședinte ol Con
siliului dc Miniștri șl ministrul 

.comerțului exterior, Corneilu MS- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului șl geologiei. Sint de 
față Ion Drinceanu, ambasadorul 
României ta Dar Es . Sataam, 
ambasadorul ’■J” 
reștL '

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl șeful statului tanzanian, Julius 
Kambarage Nyerere, tau loc apoi 
pe un podium, de onoare. Se Into
nează imnurile de stat ale Româ
nie! și Tanzaniei, in timp ce ră
sună 21 salve de arlllerleJ

Șeful statului român primește 
apoi raportul comandantului găr
zii de onoare, după care trece in 
revistă trupele allnTate pe aero
port. ■ ,

în continuarea ceremoniei, rlnd 
pe rlnd, aduc omagiile lo)\: pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, to
varășe! Elena Ceaușescu, ministrul 
comerțului șl Industriei, II.A. Ju
rnal. ministrul comunicațiilor șl 
lucrărilor publice, J.M. Luslnde, 
ministrul dc Interne, S.A. Mas- 
wanya, ministrul resurselor natu
rale și turismului, H. Mnkame, 
ministrul economiei și planului, 
W. Chaguki, ministrul apărării, 
E. Sokolne, Țilfi membri ni guver-

a

Irozi, legături a 
pozitivă aduce o

Președlntele tanzanian invită 
apoi pe oaspeți să asiste la tradi-

luptei împotriva colonialismului, 
imperialismului șl exploatării0.

Coloana oficială ajunge la Pala
tul Prezidențial, unde se află ali- 

jilaifi o gardă formată din membri 
all forțelor populare de apărare. 
Tineri șl tinere intonează un cin
ice do bun y.Qjnlț, in care ■ Iși ex-, 
primă marea- bucurie de a avea 
ca oaspeți stimați pe președin
tele României socialiste, Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

In continuare, cel doi președinți 
se întrețin clleva minute In mod 
cordial. •

DebuWnd sub asemenea auspicii, 
vizita . In Republica Unită Tanza
nia îndreptățește convingerea că 
evoluția pozitivă a raporturilor 
dintre cele două țări, întemeiate pe 
egalitate și respect reciproc, va cu
noaște un nou șl puternic impuls, 
dezvoltarea acestor raporturi ser
vind deopotrivă intereselor ambe
lor popoare, cuuzei păcii șl progre
sului In Întreaga lume.

Adresîndu-ne celui de-ul doilea 
vicepreședinte al Tanzaniei șl 
prlm-minlstru, Rashldi Mnfaume 
Kawavva. eu rugămintea de a ne 
spune clleva cuvinte In legătură 
cu semnificația vizitei oficiale a 
președintelui României, socialiste, 
domnia sa ne-a declarat: „Ponorul 
Tanzaniei este foarte fericit de a-1 
avea ca oaspete pe stimatul pre
ședinte Nicolae Ceaușescu. Am 
\avut cinstea de o fi fost primit de 
președintele României cu prilejul 
unei vizite făcute cu cîievn luni în 
urmă în țara dumneavoastră șl 
ml-am Întărit convingerea că în 
această remarcabilă personalitate a 
vieții politice mondiale popoarele 
Africii, toate popoarele care luotă 

«pentru afirmarea -ființei lorvnațib-

dornice de a merge Irui-
■ ■'. R°- 

i firească a acestor rapor
turi politice, colaborarea economi
că tanzanlano-română se desfășoa
ră în mod pozitiv. Sintem foarte 
satisfăcuți dc cooperarea cu specia
liștii români care lucrează în Tan
zania. Discuțiile pe care le vom 
aven cu miniștrii români vor per
mite — nu mă Îndoiesc — Identifi
carea de noi posibilități de extin
dere a acestei conlucrări fmetuoase, 
exemplu al unor, relații ni căror 
fundament II constituie egalitatea 
deplină între cel doi parteneri, sti
ma și prețulrea-reclprocă".

Reportajele vizitei
au fost realizate de:

'Jon-CAJME ..

bodgta șl Laos, pentru ca popoarele 
din Indochina să, poată hotărî sin
gure asupra căilor dezvoltării lor, 
politice, economice șl sociale, fără 
nici un fel de amestec din afară. 
Cele două țări susțin propunerile 
de pace ale R.D. Vietnam șl ale 
Guvernului Revoluționat Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud.

în legătură cu situația din Orien
tal Apropiat, cele două părți au 
reafirmat sprijinul lor în favoarea 
unei soluționări politice a conflic
tului, pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate nr. 242 din 22 noiem
brie 1907. Ele s-au pronunțat pen
tru reglementarea problemei popu
lației palestinene potrivit aspira
țiilor sale naționale.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
că Înfăptuirea dezarmării generale 
și totale, in primul rlnd a celei 
nucleare, are o Importanță primor
dială pentru omenire. în -acest 
sens, ei apreciază ca fiind strin
gentă adoptarea unor măsuri hotă- 
rite șl eficace care să conducă la 
încetarea cursei Înarmărilor șl rea
lizarea altor măsuri, inclusiv crea
rea de zone denuclearizatc în di
verse părți ale lumii. Aceasta ar 
permite dirijarea resurselor mate
riale folosite actualmente în dome
niul militar spre scopuri pașnice, 
In Interesul tuturor popoarelor, 
pentru lichidarea stării de subdez
voltare. <

Cele două părți au fost de acord 
că .realizarea păcii șl securității, 
extinderea cooperării în Europa 
vor exercita o influență pozitivă a- 
supra păcii șl securității Internațio
nale. De, aceea, ele au salutat per
spectiva convocării unei conferințe 
general-europene, Intr-un viitor- a- 
proplat, cu participarea, pe baze e- 
gale, a tuturor țârilor din Europa 
șl n’nltor țări Interesate.

Ambele părți nu relevat rolul 
deosebit «provine O.N.U. In menți
nerea pĂcll șl securității >în lume, 
in promovarea colaborării Interna
ționale. Eie nu salutat restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze Ia O.N.U., consl- 
derînd acest act drept un pas im
portant In direcția realizări! scopu
rilor șl obiectivelor organizației. De 
asemenea,' au apreciat necesitatea 
continuări! procesului de realizare 
a unlvcrsalilățll O N.U., ceea ce. ar 
contribui ta creșterea eficienței ac
tivității organizație!..

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl președintele Kenneth David 
Kaunda șl-au exprimat sallsfacțta 
în legătură cu faptul că actuala vl-

'qor^a’^' flujșinl tr^’f;Jiifțn

derea nplicării Declarației O.N.U. 
privind acordarea independenței 
țărilor șl popoarelor coloniale și a 
diferitelor rezoluții ale Națiunilor 
Unite privind decolonizarea și a- 
parthcldul Ele au subliniat Impor-

■ tanța faptului că, pentru prima 
oară, o sesiune a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., dedicată a- 
cestor probleme, a avut loc pe 
continentul african.

•Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Kenneth David Kaim- 
dn au exprimat puncte de vedere 
similare In ceea ce privește semni

ficația, prefacerilor care iau Ioc pe 
cohtânentul african, a participării 
tot moi active a statelor Africii la 
viața internoțională șl au reafirmat 
solidaritatea militantă a Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Zambia cu lupta popoarelor africa
ne pentru apărarea șl consolidarea 
Independenței naționale, pentru 
propășirea economică șt socială, îm
potriva politicii imperialiste, colo
nialiste și rieccoloniallste. S-a e- 
vocat, cu acest prilej, contribuția 
Organizației Unității Africane la 
realizarea acestor aspirații 'funda
mentale ale popoarelor continen
tului.

Cei doi președinți nu declarat că 
lichidarea stării de subdezvoltare șl 
a decalajului dintre țările avansate 
șl cele în curs de dezvoltare con
stituie o cerință esențială a pro
gresului șl păcii în lume. El au 
subllnlnt că înfăptuirea acestor de
ziderate reclamă din partea fiecă
rei țări să folosească cît mai bine 
resursele umane șl materiale pro
prii, precum și lărgirea cooperării- 
internaționale, liberă de orice ob
stacole șl discriminări. In acest 
context, ei ou subliniat necesitatea 
punerii în aplicare a măsurilor sta
bilite In cadrul celui de-al doilea 
deceniu O.N.U. pentru dezvoltare. 
El s-au pronunțat pentru Intensi
ficarea sprijinului țărilor nvansale 
din punct do vedere economic față 
de țările în curs de dezvoltare. 
Cele - două părți nu acordat o 
mare importanță viitoarei sesiuni 
a U.N.C.T.A.D„ ce va avea loc la 
Santiago de Chile, și nu exprimat 
speranța că rezultatele acesteia vor ‘ ' Apreciind importanța și utilitatea 
reflecta Interesele țărilor In cura de 
dezvoltare, indiferent de orindulrea , 
lor socială sau zona geografică în 
care se află

Cele două părți au dat expresie 
profundei lor preocupări față de 
existența in diverse regiuni ale lu
mii ă unor focare de rflzbol și ten
siune, care primejdulesc pacea și 
securitatea Internațională

în ceea ce privește Indochina, 
Republica Socialistă România șl 
Republica Zambia sînt solidare șl 
sprijină activ lupta eroică a po
poarelor vietnamez, cambodgian și 
laoțian pentru libertate și Indepen
dență națională In acest sens, ele 
s-au pronunțat pentru retragerea 
totală a tuturor trupelor S.U.A. șl 
ale allațllor lor-din Vietnam, Cam- g ■

I

r-

zită in Republica Zambia a pre
ședintelui Consiliului de Stat ai 
Republici! Socialiste România, ca șl 
virila in Republica Socialistă Româ
nia a președintelui Republicii Zam
bia, în 1070, au contribuit la dez
voltarea relațiilor 'de prietenie șl 
colaborare Intre cele două țări șl 
popoare. ’

"id importanța și utilitatea 
contactelor-personale, aportul n- 
cestora ta mal buna cunoaștere și 
înțelegere, cei doi președinți au 
convenit să continue. In viitor vizi
tele la toate nivelurile șl In toate 
domeniile de activitate, In scopul 
de a contribui la nmpllflcnrea șl 
divers! Ocărea legăturilor româno- 
zamblene.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
doamna Elena Ceaușescu, precum șl 
personalitățile care i-au însoțit au 
exprimat mulțumiri cordiale pre
ședintelui Kenneth David Kaunda, 
doamnei Kaunda, Partidului Unital 
Independenței Naționale,’ guvernu
lui șl întregului popor zamblan 
pentru ospitalitatea prietenească ce 
Ie-n fost rezervată în tot timpul 
virilei. '.

■ . ■. ’ ' ", I . .

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stai 

al Republicii Socialiste România

Dr. KENNETH 
DAVID KAUNDA 

t
Președintele Republicii Zambia

Inserrinelc voinței poporului tanza
nian de a avea o industrie proprie, 
pe baza punerii In valoare a resur
selor interne, actualul plan clnd nul 
(1069—1974) prevăzlhd construirea 
In întreaga țară a peste trei suie 
de noi obiective Industriale. Adu
nați In fața porților întreprinderi
lor, muncitorii salută entuziast. Dau 
glas sentimentelor de stimă șl con
siderație față de conducătorul po
porului român prieten muncitori 
do la calea ferată Tanznm, care va 
face legătura pe o distanță de 
1 700, km între Tanzania șl Zambia, ___ __________
una din cele mal mari construcții turti franceze „Nagel".
de acest fel din Africa. în mulțime ’ ' ” ■
pol fl, de asemenea, zflrlțl nume
roși țărani din satele „Ujuuma", 
formă originală de așezare a agri
culturii tanzanlene pe baze colec
tive, dovadă a capacității țării de 
a găsi soluții proprii problemelor 
creării unei economii înaintate, mo
derne.

J
■ !;

^(5 r „ E„. , .„ion AJ< J
Adrian LONESCU 
Romulus CAPLESCU

______________ -

Oaspeți ai Universității
din Dar Es Salaam

(Urmare din pag. I)

pentru o polillcfl de pace și coope
rare internațională", apărută in 
colecția „Scrieri politice" a edl-

în lalîoraiorul de chimie, oaspeții 
sînt Informați de activitatea desfă
șurată aici dc studențl șl cadrele 
didactice, care depășește cadrul 
preocupărilor prppriu-zlse ale stu
diilor universitare. întind cunoștin
ță de cercetările efectuate aici în 
sprijinul valorificării Industrfale a 
resurselor naturale ale țării, care

rap rezln tă ’ con Ir 1bu ți a u ni verși tă ți i 
lo dezvoltarea economiei tanzoriie- 
ne, tovarășul Nicolae Ceaușescu‘u- 
rează mult succes in această direc
ție. - i '

Cu prilejul vizitei, președintele,; 
Consiliului de Stat, Nicolae
Ceaușescu, șl tovarășa Eleno
Ceaușescu au semnat In cartea ide 
onoare a universității. ‘

Luindu-și rămas bun de In mem
brii consiliului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu n urat încă o dată suc
ces în activitatea universității, in 
dezvoltarea el. ■

LUSAKA, 26 martie — Vizita in 
Zambia, a clncea tară africană al 
cărei oaspete este președintele Con
siliului de Stat al Republicii-Soda- 
liste România, urmează să Ia sfirșlt să fle liber, 
mllne (ar. — luni 27 marile). 
Atmosfera cu care a fost Înconjurat 
din prima clipă a fost, si aci do o 
profundă ospitalitate șl cordialitate. 
DInd o apreciere sintetică rcfiiltăte- 
lor obținute pretutindeni plnâ acum,

Lusaka, conducătorul partidului sl 
statului nostru orfita In cuvlntaren 
rostită in fața membrilor coioniel 
române „Avem prieteni pretutin
deni, ne aflăm In a clnceo tară afrl-! 
cană pe care o vizităm și peste tot 
am fost Indmpțnnțj de popoare prie
tene. am- avut convorttr! rodnice, am 
ajuns la acorduri deosebit dc bune 
privind dezvoltarea relațiilor noastre 
cu aceste țări".

privlnd necesitatea ea In Africa să 
nu mai existe frontiere caro să mar
cheze Umilele zonelor libertății, ce 
Întregul pâmlnt al acestui continent
L Gu Ijmuj.. ' . ' -
Spațiul nu ne permite să mal evo

căm șl alte episoade emoționante. 
Cri un fapt In aparență secundar am 
dori să menționăm botârlrea spontană

' A0o
adaugă, firește, alte elemente : impre
siile produse de convorbirile desfășu
rate în Ultimele două zile intre cei 
doi șefi de stat. Cotidianul „Sundav 
Times of Zambia" publică pe prima 
pagină o mare fotografie Infălislnd pe 
președinții Ceaușescu si Kaunda șl 
membrii delegațiilor respective la 
masa convorbirilor. Fetele zlmbltoare

Incnplnd cu Alger si termlatad cu

Șl

a lucrătorilor dc la oficiul telegrafic
i

coagtKuJe un jyjn iadîcîu asupra ca-
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Particularizate ia Zambia, aceste, 
aprecieri se întemeiază po stima, 
căldura șl ontuziasmul manifestate 
do populația âtlt a capițalal, cil șl a 
'orașelor Chlngolu t-i Livingstone. De
sigur. din succesiunea ealclcloscopică 

. a scenelor de veritabila sărbătoare 
populară care s-au desfășurat de-a 
lungul celor cinci zile ele acestei vi
zite. este foarte dificil să scoți ta evi
denta una sau.alța. Ni se pare totuși 
cu momente de vlrf le-au constituit 
Irițllnirlle cu minerii din „centura 
cuprului" șl cu mllltantil Partidului 
Unit al Independenței Naționale. A- 
vem Încă In fala ochilor imaginea 
fețelor muncitorilor mineri radiind 
de bucuria dc a avea in mlllocul lor 
pe conducătorul unei tari care a do
vedit prin fapte prietenia sa fier-' 
binte față de popoarele africane, tu-, 
netul de aplauze care au salutat cu
vintele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
despre solidaritatea minerilor români 
cu eel zambie.nl. a clasei muncitoare 
din România cu cea dih Zambia. 
Persista In memorie momentul clnd 
secretarul general al P.C.R. a flutu
rat. In fata mulțimii masate pe toate 
laturile scuarului unde se află se
diul Partidului Unit ai Independentei 
Naționale, carnetul de membru do o- 
noare al acestui partid. Din mii de 
pleDlurl au răsunat atunci cuvintele 
care nouă ne sînt otlt de fami
liare ..Ceaușescu-P.C.R.". „Ceouseșcu- 
P.C.R.*. ceea ce ne-a dat pur șl 
simplu in aceie cllpo impresia că di
ferentele de limbă s-au șters cn 
prin farmec. $5 nm mai cita ca un 
moment memorabil ovațiile care" au 
subliniat cele souse de șeful statu
lui român la delunul oferit de minte- 
frui dfi Twnini' provincia de sud

a

® Cuvinte ce ștîrneșc tunete de aplauze © 0 lozinca 
scandata de zambierii... pe românește ! ® De ce fac tele- 
grafiștii din Lusaka ore de munca voluntară, peste pro
gram © întîlnire inedită cu actorul american 

cinema Sidney Poitier
de

irul da stat pentru'

j CORESPONDENTA SPECIALA PENTRU ^SCINTEIA”

cenlral din Lusaka de a rămlne In 
continuare multe ore peste progra
mul de muncă pentru a asigura astfel 
transmiterea Integrala-către România 
a relatărilor din fiecare zj privind 
desfâșurarea vIzIteE „Consider aceas
ta ca un lucru cit feb poate do firesc", 
ne-a declarat unul dintre telegrafiști.. 
G. Mponda, un tlnăr care a râsnM 
voluntar la post de la orele opt di
mineața. șl plnă tirziu după miezul 
nopții. „Dorim cn poporul din' țara 
dumneavoastră să știe eu cita dra
goste l-am primit noi pe președin
tele Ceauțcseu. admirația pe care o 
avem pentru poziția sa In diferite 
probleme ale vieții internaționale, 
pentru fermitatea cu care Ișl ridică 
glasul In aDărorea dreptului popoa
relor do a fi stăplno pe propria 
soarta". Am aflet că In puținele salo 
ore libere acest tlnâr studiază cu 
asiduitate pentru a deveni gazetar.

La aceste temeiuri de satisfacție so

radarului fructuos al acestora. Rezul
tatele, consemnate în declarația co
mună ce va fi dată marți publicității, 
s-au șl tradus intr-o serie de înțele
geri privind cooperarea economică 
șl schimburile cullural-ștlințlfice și. 
așa cum arăta simbâță scara tovară
șul Nicolae Ceaușescu. urmează con
cretizarea a noi Înțelegeri pentru o 
dezvoltare largă a cooperării. In cercu
rile politice și ziaristice din capitala 
zamb'anfl se subliniază In mod deo
sebit desfășurarea pozitivă a acestor 
convorbiri, comslderlndu-se că ele vor 
contribui ca raporturile dintre cele 
două țâri și' popoare clădite po depli
na egalitate in drepturi, pe respectul 
Independenței șl suveranității națio
nale, pe stima șl considerația mutua
lă, pe avantajul reciproc, să cunoască 
un puternic arini.

Am avut ocazia să stăm de vorbă 
șl cu ziariști străini aflai! ta Lusaka, 
corespondenți ai marilor cotidiene și

-
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agenjil de presă. în discuțiile cole
giale ‘ înfiripate, unii, dintre el ne-au 
smpfirtășlt câ au urmărit cu viu in
teres desfășurarea vizitei, transmlțînd 
relatări și comentarii asupra acestui 
eveniment care, după părerea lor, de
pășește in semnificații cadrul rela
țiilor bilaterale, pfezcntlnd un Interes 
politic mql larg. Declarațiile făcute 
de președintele Consiliului de Stat ei 
României, caracterizate de spiritul 
prieteniei. Înțelegerii și colaborării 
intre popoare, nu nvut un amplu 
ecou șl In rindurile acestor ziariști, 
caro nu solicitat de altfel Imediat 
textul Integral al cuvintârUor rostite.

Am mai dori,să comunicâm citito- 
rUor Încă un ismănunL Se află in 
aceste zsle la Lusaka actorul ameri
can de culoare Sidney Peltier, die 
cărui filme sini binecunoscute și jn 
țisra noastră, militant de frunte, elfi- 
turl de alte personalități culturaîle 
din |ora sa. pentru drepturile podu- 
lapei de culoare din S.U.A.. ea Iți 
pentru încetarea războiului din Viet
nam. Am discutat cu el despre pro
iectele sole, despre activitatea pro
gresistă pe' care o desfășoară. Inter
locutorul a ținut să ne împărtășească 
admirația pe care o resimte fata de 
‘calitățile de om de etat olo președin
telui României socialiste. „Am ur
mărit cu mult Interes vizita pe care 
președintele țării dumneavoastră a 
lntreprlns-o in Ș..U.A. in 1970. nm 
citit cuvintarlle sale ol nu am pu
tut fi decit do acord cu ideile ge
neroase pe care le conțineau. Consi
der pentru mine o coincidenta feri
cita de a fi aci ta Lusaka in timpul 
vizitei acestui om politic de un re
marcabil dinamism. Mi se pare că 
Intre vizita din S.U.A. dc acum doi 
ani .ți cea actuală din Zambia exista 
un fir unic, firul unei politici care 
pledează pentru colaborarea, sub 
somnul egalității depline intre toate 
statele. Indiferent de mărLme. pen
tru prietenia intre oameni și po
poare, indiferent de culoarea pielii".

La ora clnd transmitem aceste rin
duri. in saloanele Hotelului Inter- 
contlnonlal are loc dineul de gală 
oferit in cinstea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Se apropie de sfirșiL după 
cum spuneam, o noufl etapă a unei 
călătorii caro Incăjle pe acum poate 
fl considerată Istorică, se adaugă o 
nouă cărămidă la edificiul trainic al 
prieteniei dintre poporul român ®1 
popoarele Africii noi

Romulus CAPLESCU

zambie.nl
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Acum trei ani. tehnicianul Eu
gen Dinale do la I.A.S. GoațlJ 
(Dolj) încasa suma de 7 032 Id 
drept recompensă pentru o Ino
vație materializată In conslrul-

LA
I

cap-o-

PAGINA 4

i

1

SClNTEIA — marți 28 martie 1972

I 
I

Constatările făcute pe tarlalele 
multor unități agrioote din județul 
Ilfov converg spre concluzia îmbu
curătoare dl preocuparea pentru ca
litate este nota comună ln artlvliatea 
atîl de diversă ce se desfășoară în a- 
ceste zile pe ogoare. „Cu forțele me
canice de care dispunem și măsurila 
pregătitoare întreprinse nici nu m 
poate pune problema nerenllzăril lu
crărilor ln limitate timpului optim — 
ne spune tog. Nlcoluc Stoica, direc
torul general al Direcției ăgricoîo ju
dețene. în total, LA.S. și cooperati
vele agricole au semănat, plnă ln ziua 
de 24 martie ale., aproape 34) KM) 
hectare. în prezent se concentrează 
forțe mecanico la ftoarea-soarelui șa 
pregătirea terenului pentru Insămîn- 
țorea porumbului. Ceea ce ne 
preocupă In prezent este ca rapldi-

semințelor. La Sfoara Vtaslel, ca șl la 
multe, foarte multe alte unități, ta 
urma- discurilor șl a semănătorilor 
au fost atașate grape de mărăcini, 
pentru a nivelă terenul șl. prin Ir-o 
presare moderată, a pune mal bine 
ffămința in contact cu solul Înlesnind 
astfel răsărirea. Așadar o uneal
ta „arhaică” — grapa do mără
cini făcuta la Moara Vlăslel din 
nulele de corn rezistente — este 
„revltalizata* ln dnterasul recoltei. în

nă. La cooperativa agricolii Sloeneștl
— ne spune Ing. șef Constantin Todor
— din 570 ha au tos* grfipato numai— on aiu na au kb* grapatc numai ; 
140. Pentru că — spunea el — ln 
loc de 14 trnclcKcro lucrează numai 8, 
celelalte fiind defecte permanent sau 
„cu schimbul”. Esrte efectul reparați
ilor de slabă calitate, al Insuficientei 
atenții pentru callflcarea și perma
nentizarea mecanizatorilor șl lipsei 
unor plase de schimb. Acestea slnt 
problema majore, a căror rezolvare

taica execuției fii fie corelata eu ca
litatea înalta a Hecărel lucrări”.

Acest ultim aspect — calitatea — 
reprezintă Intr-adevăr problema pri
mordială a sezonului actual cu alls 
mal mult cu cit lmbrneă axpecte da 
o nebănuita divcTSliate. Ea este condi
ționată de organizarea muncii și do 
Înțelegerea clară a intereselor uni
tare, Inseparabile, ale cootXffaUvei, 
cooperatorilor șl mecanizatorilor care, 
prin aplicarea acordului global, slnt 
direct și nemljlodt cointeresați ln 
creșterea producției agricole.

— Calitatea este pentru noi cu- 
vintul de ordine — ne spune ingine
rul ,șef Gheorghe Zaharla, de la coo
perativa agricolă Grădiștea. Toata 
calc 1 120 ha dcăâliiate cullurfflor de 
primăvară au fost grăpate șl blne- 
InțeLes „jwimete urgente” — mazăre, 
boireeag, măzăriche pentru sămlnțâ, 
ln ulei, coreandru, sfeclă do zahăr și, 
parțial, floarea-xoarelul — au fost In- 
«ămlnțate, iar unele au șl răsărit Lu
cerna veche a fost grăpată și ferti
lizata Imediat ce s-a pulul Intra ln 
cimp, Iar după dteva zile de căldură 
va fl Irigată suprafața amenajată.

Calitatea lucrărllos se re’evă In 
nenumăratele „amănunte* caro inirâ 
In angrenajul atît de complex al lu
crărilor agricole. De altfel, dacă pro
blemele mari care condiționează în 
linii generale defifățurarea InsămL-i- 
țârllor — torța do muncă, utilajele, ră- 
mlnța ele. — sini soluționate, In 
nchlmb cele mal multe secvențe „nlb 
?! negru” țin de domeniu! amănunte
lor. Inta clleva aspecte." Brigadierul ele 
cimp Dumitru Soare de ta coopera
tiva agricolă Grulu străbate pas cu 
im fiecare tarla. „Ce fel de brigadier 
poate ti acela care merge pe dmp 
fără să vadă ce șl di s-a lucrat ? 
Brigada pe care o condur arc 700 

■ hectare, clar țiiu zilnic, nu din ce ml 
s-a «pune, cl din control direct <n 
clrnp. ce s-a lucrat, undo «â dirijez 
forțele șl «ta explic oamenilor do ce 
și cum sta facă un lucru rau altîii. Și 
cel doi țeti da,echipă-dip, brigadă 
procedează la .fel" lâ semănat’sau ,la 
alte lucrări”.

Este un semn ni grijii pentru cali
tate, pentru ordine și corectitudine.

Valoarea altor Inițiative este deo
sebit de mare. La cooperativa agri
colă Moara Vlăstel, patru mecaniza
tori aveau ca obiectiv preda una 
dintre celo mai Importante opera
țiuni da sezon : menținerea umidi
tății solului. Esle o lucrare,care poate 
fl ÎMcrlsă cu majuseulo în șirul ce
lorlalte pentru că fără apă — a(îla 

‘ diâ exista in soi — nu are cine să 
vehiculeze substanțele nutritive în 
plante, să eontrlbule Ia valorificarea 
potențialului productiv ui plmfntului, 
înnrâfilmlntelor și fondului genetic ai

cele mal multe Jocuri calitatea pregă
tirii terenului, acolo unde «olul e cu
rat de buruieni, înseamnă numai 
grăparea fără dlsculro. Din analiza 
datelor care arată stadiul grăpării o- 
foarelor rezultă că această deosebit 

e Importantă lucrare este încheiată 
«au pe terminate In cele mal bune 
ferme agricole. Etrta un indiciu al 
spiritului de orientare, al răspunderii 
specialiștilor peniru un element esen
țial al calității lucrărilor do primă
vară.

Dimpotrivă, ln alte locuri ca
litatea este văduvită, se uita prea ■ 
ușor că * era mal bană tehnologie 
este cea aplicata la timp. Pină in ziua 
de 2-1 marile a. c. grăpatul ogoarelor 
fi-a efectuat In proporție do Ci la 
sută în I.A.S. șl numai 44 la 
sută în coopera LI vele -agricole, 
ceea ce înseamnă că pe restul supra
fețelor se pierd zilnic mii șl mii de 
vagoane de apă. Cauzele tnllrricrii 
lucrărilor constau In nefoJorlrea în
tregii capac! lăți de lucru a tractoa
relor pe întreaga durata a zilei lumi-

necesită intervenția rapidă, holfirltă 
a direcției generale agricole. Cu nllt 
mal mult cu dt „cad” tractoare șl la 
alte secții de mecanizare care nu s-au 
angrenat perfect in activitatea coope
rativelor. Cel mal adexoa se pierd nu 
zile, ci... doar ore, dar care, adu
nate, Înseamnă multe zlle-tractor 
rsefoJoalle, din te miri ce cau
ze. La secția de mecanizare de la 
cooperativa agricolă Baloteștl. meca
nizatorii Niță Marin șl Nicolae Sandu, 
Împreună cu șeful secției Ion I. Ma
tei de Ia S.M.A. Cocioc au întrerupt 
lucrul paiv.ru că o grapă a fost făcută 
„bucăți” pe cimpul unde un trust do 
foraj lăsase piloni de beton, acope- 
rlțl ulterior de brazde. Este adevă
rat că aici lucrările slnt avansate, că 
mal multe tractoare vor da ajutor la 
arat unei cooperative vecine, dar ore
le nelucrate rămln pierdute.

„Amănuntele” In detrimentul cali
tății Îmbracă uneori forme caro nu 
au ce căuta In agricultură. La coo
perativa dln'Stoerieșli. pe un timp

splendid, un grup de cooperatori pier
deau timpul pentru că nu s-a pre
gătit dinainte terenul pentru plan
tatul cartofilor. „Sini numai 1.5 hecta
re, e o suprafață mică — «spunea con
tabilul șef al cooperativei, Constantin 
Ghlneata. Este adevărat, suprafața e 
mică, dar neglijențele sini mari șl 
păgubitoare. Cei 3 080 kg cartofi de 
fiăinlnțâ aduși cu. camionul de la Sf. 
Gheorghe au cosit in cooperativă 
lntr-o noapte dnd termometrul ară
ta dtevn grade sub zaro. Nimeni nu 
s-a gîndlt să-| pună la adăpost Fi o 
parte au înghețai. Ce se pune ln t>5- 
mint poarta semnul Incertitudinii.

O serie de lucruri se cer rezolvate 
cu maximă exigență șl respoji.Hibill- 
tate fn ceea ce privește angajarea lu- 
crlrilor la acord global, cuaoașterea 
de către flecare cooperator a tarife
lor diferențiale pe tona de produs 
sau lâ mia de lei venit, continuarea 
popularizării avantajelor acordului 
global șl eorelarca tuturor măsurilor 
necesare, pentru că aplicarea corectă 
a acestei forme de cointeresare ma
terială este cel mal bun mijloc pen
tru a asigura participarea la muncă 
șl calitatea lucrărilor. Ln cooperativa 
din EloreșU. pe locul unde ®a'plan
tau ultimele porțiuni din cele 10 ha 
cu arpagic, șeful de echipă Oprea 
Florea ne spunea că din SO de coo
peratori participă la muncă numai 
17—18. Cauza ? După ce s-au decis 
să lucreze In acord global la gră
dina de legume ei nu mal fost în
scriși să facă parte dinte-o brigadă 
de dmp. în această situație unii nu 
muncesc nici la grădină si nici la 
dmp. Ni s-a spus că aceasta proble
mă a ajuns să fie discutata de con
ducerea cooperativei. Oare nu a fost 
dos'.ul de lungă lama pentru discuții 
și pentru a pune la punct o asemenea 
problemă de cel mal larg into-ea ?

Am creionat dteva aspecte de 
muncă culese dintr-un Județ uncie ca
litatea. cu tot ceea ce implică aceas
tă noțiune, reprezintă o preocupare 
dominantă, dar care, ar trebui ®ă nu 
cutwucă nlc! o excepție.

C. BORDEI ANU 
Florca CEAUȘEȘCU

TELEORMAN

face cit...
0 grapă bună 

un vagon de apă

Elevii își 
salvează

Semânalul florii-soarelui la cooperativa agricold Traian, județul lalomija 
î

Lucrătorii de "pe ogoarele județului 
Teleorman au Intensificat ritmul se
mănatului la culturile din "prima e- 
pocfL Numai tn cooperativele agri
cole, In ultimele șapte zile au fost ta- 
săinlnțaie pesta 33 COT hectare, reali- 
zlndu-se suprafețele prevăzute ta ma
zăre, ovăz, borceag, sfeclă de zahăr 
șl furajeră, ta pentru ulei. Do ase
menea, floarea-soarelui u fost Insă- 
mlnțatfl pe aproape 15 (MO ha din cele 
37 COT ha planificate. In total, din cele 
SIJ 493 de hectare destinate culturilor 
din prima epocă srău realizat, pinii 
ieri seara, aproape >15 080 ha.

Rezultatele obținute oină acum, nu 
numai sub aspect cantitativ, ci mai 
ales calitativ, ae dstoreic activității 
rodnice a mecanizatorilor și coopera
torilor, care au Înțeles avantajele 
mori ale noii forme de organizare șl 
retribuire a muncii ln acord global, 
modulul ta care specialiștii, cadrele de 
conducere, organizațiile de partid din 
unități conduc efectiv, la fala locului, 
tn cimp, lucrările In această campa
nie. Pe tovarășii Mlha! Potrovlcl. se
cretar al Comitetului do partid Zlm- 
nicea, șl pe Korea Burlan, Inginerul 
șef al consiliului Inlereoooeratlst 
Fintlnele, l-am Intllnlt pe dmp 
ln cooperativele agricole din Su- 
hnla. „Am terminat semănatul bor- 
ceagulul. mazăre!, ovăzului sl inului 
pentru ulei șl am începui la floarea- 
«oarelui — no spune Ing. Burlan. De
oarece rezerva de apă în sol este 
mică/ am Indicat șl am urmărit în
deaproape să se grăoezo ogoa
rele de toamnă. Această lucrare 
are o deorebllă Importanță ta a- 
censlă primăvară”. Intr-adevăr, La 
cooperativele agricole din Zlmnlcea. 
Flnțincle șl Suluila g-ăpalul ogoa
relor «-a executat pe toate cele 0 300 
ha. astfel că rezerva de apă din sol 
va rămlne la dispoziția plantelor.

în prezent, ritmul și calitatea lu
crărilor depind ln cea mai mure mă
sură do activitatea mecanizatorilor, 
de eforturile, da- mal ales de exl- 
gonța și spiritul de răspundere al 
acestora. Cu atlt mal mult, cu cit 
el slnt cei ce efectuează cel mal mare 
volum de muncă, allt lu pregătirea 
terenului, cil și In semănat. Slmbă- 
tă la amiază l-am Intllnlt po me
canizatorii Gheorghe Stoica.. Ștefan 
Carastan șl Petre ÎAica pe tarlalele 
cooperativei agricole „Partlzanul”- 

" Zlmnlcea. pregătind terenul peniru 
semănat. „In altă parto n clmpulul . 
— no arată unul dintre d, lucrează , 
Gheorghe Scutelnlcu și Angbol Voi- 
vozeanu. EH grăpează ultimele hecta
re do ogoare”. A doua duminică, 
mecanizatorii de ale! au pregătit 51 
lin pentru cartofi timpurii.

O activitate susținută om tnlllnlt 
șl ta cele două 'ntr.iprir.dar' agricola 
de stat din zonă — Zlmnlcele șl Zlm
nlcea. ,„Am semănat tot co preve
dea calendarul lucrărilor agricole — 
ne spune ing. Eugenlu MateL 
directorul I.A..S. 'Zlmnlcele. Aram 
forțele le-am îndreptat la pregăti
rea terenului peniru porumb si sola”. 
Șl la cealaltă unitate. I.A.S. Zimnl- 
cea. profilata pe cultura legumelor șl

PUOGnAMUT, I

9,C0 Deschiderea emisiunii de dl- L 
mlnoata • Telex. .'
Teloțcoata s Elemente de ol- L 
gebrS (O. EcufiiiL Prcriniău 
praf. Ivanca Ollvotto (Mate- ț 
matlcâ, clasa a VIH-a) e O- / 
para’ Iul Ion Creangă — mo- ) 
del de valorificare originală a f 
limbii poporului Prezintă : 1 
lector unlv. Mlrcea Martin 1 
(Literatura romfină). ’

13,60 Cura do limba rusă (Lecila l 
a 9-a). J

19,10 Ex-Terra ”73 — emlxiunti-con- I 
cura de construcții tehnice ' 
pentru pionieri și școlari or
ganizată de Televiziunea Ro
mână Ln colaborare cu Con
siliul Napoaal al Organiza
ției Pionierilor șl Consiliu] 
Național irentru Educație Fi
zică și SporL

10,53 Căminul.
11,49 Film seria! : „Patru tancMțU 

și un dine” (VIU).
1U3 Telejurnal.
10,90 — 17,to Cura de limba france

ză. (Lecția a ®-a).
17,W Deschiderea emisiunii ■ do 

după-amlază. Cum vorbim 7 | 
— emisiune do prof. dr. Sorin 
Stat! I

17,55 Muzică populară interpretată 
de orcitesira ansamblului 
„Cloclrîîa". Dirijor : Tudor 
Pană.

18,13 TeieunlveraJtatca.
19,to Muzică.
19,15 Publicitate. >
15,to 1M1 de seri : Fabule de La 

Fontaine — „Dreptatea leu
lui”.

19,53 Telejurnal.
K,M Seară de teatru : „Clntlcele 

comice” do V. Alctsandri. 
Premierii TV. Emisiune do 
Sică Atoxandrcscu. Interpre
tează : Marcel AnHheJcscu, 
Angela Castache, B. Costactie.

31,10 Prlm-pian — Ing. Mlrcea Ion ‘ 
Popa. Erou al Mundi Socla- 
Uste, director general al 
Suiui do uzine Reșița. E- 

nrte do Anca Arlon.
31,4® Secvențe celebre. Peggy Flem

ming șj Jean Claude Klly fn 
filmul „Valea soarelui”. 
Tcleglob : R. A. Egipt. Repor
taj filtnat do Valeria 
și Lucian Penr-scu.

23,93 „34 de oro".

Negru

PROGRAMUL n

23.03 Teleclncmaieca pentru 
ș! tineret Istoria unei 
clopere : Judex — film de 
montaj despre Istoria serialu
lui realizat de Louts Foul Hade 
(1917).

31,M Agenda.
31,40 Luminile rampe!. Tineri ir.ter- 

prețl — Tudor Dumitrescu 
(plan).

H.CT Telex tehnlco-șlIInțlEc.
-3,10 Emisiune de diverttaccnL

Piuă la efirșltul primului trimeațru 
al aeesiui an nu maJ rămas câteva 
zile. D^ pc acum, coIccUvelc a 
numeroase șantiere de construcții — 
Intre care cele de pe plaltor- 
male Industriale ale orașelor TîTgo- 
vl.ște .șl Slobozia sau din cadrul Trus
tului de conislrucțll Industriala Cluj, 
Trustului de montaj, utilaj chimic — 
pot s& raporteze eu Justificata 
tnlndrie că Lșl îndeplinesc integral 
sarcina stabilită de conducerea parti
dului de a realiza, in primele trei 
luni din acest an, cel puțin 20 ta 
suta din planul anual de lnvesU(ll. 
„Izvorul” unor asemenea rezultate 
de prestigiu coastă, desigur, ta mun
ca rodnică a constructorilor desfă
șurată sistematic de-a lungul Între
gii ,.zj-lum!nă” In lunile ce au trecut 
din anul curent, in organizarea te
meinică a lucrărilor șl aproviziona
rea tchnlco-matcrlolft’ rațională a șan
tierelor, ln conlucrafea" cu spirit do 
răspundere a factorilor care au res
ponsabilități ln domeniul investițiilor 
pentru rezolvarea problemelor im
puse de buna derulare a activității 
de construct! l-montaj, Inclusiv a pro- 

ASIGUBAIUQ la termen 
A UTILAJELOR TEHNOLOGICE.

în acest domeniu, prevederile 
" I din

timp, ta corelație ca termenele de 
montaj, a utilajelor tehnologice esle 
o sarcină majoră a beneficiarului 
fiecărui obiectiv. Atunci cînd benefi
ciarul t?i Îndeplinește riguros ear- 
dnile In acest domeniu, dnd contri
buie activ la găsirea căilor de Înlătu
rare operativii 0 unor neajunsuri, 
cu alto cuvinte dnd participă din 
plin la eforturile furnizorilor de a 
«oluț.îona tn bune condiții această 
problemă, el are numai de dșîlgat, 
realizarea Investiției respective efec- 
tuindu-fic potrivit prevederilor pla
nului. tn conformitate ca termenele 
de punere In funcțiune n noilor ca- 
pacltățL

Ce se Intlmplă Insă dnd lucrurile 
slnt lăsate să meargă de la sine, dnd 
intre beneficiar șl furnizorul de uti
laje so „țese” acea corespondentă 
birocratică — eludlndu-se uneori 
prevederile contractuale — dnd mo
mentul Intervenției hoterite pentru 
lichidarea restanțelor în livrarea uti
lajelor tehnologice este aminat la in
finit? Să ne oprim, fie , și numai 
succint, asupra unor situații de acest 
gen identificate recent pe unele șan
tiere- de construcții.

PITEȘTI : La comisia economică a 
Comitetului județean Argeș al E'.C.IL 
se aprecloză că, pentru noile obiec
tive Industriale aflate in construcție, 
an fost contractate ta bună măsură 
utilajele rare urmează a II montate 
anul acesta. Pe șantiere a sosit deja 
o pătrime din volumul planificat de 
echipamente tehnologice. Este mult ? 
Este puțin ? Global, ni s-a spua, 
se stă aproximativ bine. Pe o- 
bleclive de investiții și pozJUL si
tuația nu este Insă de natură să mul
țumească. Mari Inlirzieri io livrarea 
utilajelor lehnti" " reclamă
Grupul industrial petrochimia.

■bletncl
A ‘ ■ FTP

legale sini clare : asigurarea

rt. ■ F |<7; vj/'. ■ 1
Combinatul de materiale de construe- privește desfășurarea lucrărilor
—----- — invesUUl. Ing. Pavel Comei, directo

rul fabricii, deci banoflclanil Inves
tiției, recunoștea din capul Locului că 
ln cc privește livrarea utilajelor teh
nologice către constructor, lucrurile 
au mer® prost Încă din luna octom
brie a anului trecut. „Este adevărat, 
ne spunea dirertond fabricii, rilcî noi 
n-am făcut totul pentru a urgenta 
«oalron utilajelor, printr-o urmărire 
nud insistentă a activității furnizorilor 
noștri”. Cui mal fotosește această au
tocriticii, acum dnd mal este puțin 
timp plnă ia scadența termenului de

|il clin Cimpnlung Muscel șl între
prinderea „Textila" din Pitești. 
Tovarășul Constantin Bejnn, directo
rul tehnic ni grupului do petrochi
mie, ne-a pus la dispoziție o serie de 
date in acest sens. Pentru Rafinăria 
nr. 2. de pildă, au nani rămas de li
vrat, cu termene in acest trimestru, 
circa 530 tone utilaje, din care o bună 
parte trebuia aă cosească anul trecut 
Furnizorul ? Uzina de ulllnj chimie 
din Ploiești. în loc să livreze ritmic, 
eșalonat echipamentul tehnologic. în
treprinderea ploleșteană obișnuiește

| profesoara

IS-n Intimplat la liceul
Neculce” din Capitală. In

I
I
I
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I
I drumuri _____ ______

pectlvă 7

I Pregătiți
I undițele!

______ ____ Capitală. Interna
tă în spital, o profesoară urma 
să fie supusă unei operații ur
gente șl toarte grele. Pentru 
reușita ci. medicii aveau nevoie 
de o însemnată cantitate de sin
ge. „Auzind despre ce este "vor
ba. 24 de elevi de la cursurile 
serale — ne scrie Valentin 
Iliescu, din sir. Pajurel nr. 19 — 
au pornit ln spital pentru al o- 
feri singele salvator. Șl. dacă 
mal era nevoie, numeroși alții 
erau hdtărlțl să Io urmeze e- 
xemplul”. Acum, profesoara lor 
este ln afara oricărui pericol.

. ' - • -i
vițel de vio. lucrările de sezon gini a- 
vansale. După cum ne relata lng. 
Grlgore Tăchoscu, directorul I.A.S., 
devansarea actualei campanii agricole 
a permis ca rezultatele să fie incom
parabil mal bune față de anii trecuțl.

i. „Timpurietatea” la executarea lucră
rilor privind pregătirea terenului, se-' 
mănalul și plantatul ta ,clmp con
tează enorm pentru recolta de legu
me, cantitativ șl Valoric. PInă la a- 
ceMta dată am plantat 8 ha cu var
ză timpurie, ÎS ha cu ceapă șl 10 ha 
cu usturoi. Stat asigurate răsadurile 
pentru 30 ha cu tomate timpurii șl 
pentru 2W fia cu ardei. La fel, ta' 
vie s-u lucrat Intens, a fost dezgro
pata vița de pe cele 818 ha, Iar pa 
500 ha s-au efectuat tăierile șl 
legarea pe spolieri.

O activitate susținuta se desfășoa
ră in aceste zile ln sotariL Astfel, 
plnă vineri, dnd în județ a blntult o 
furtună puternică, erau acoperita cu 
folii de polietilenă pasta KM) ha so
larii din cele 183 ha planificate a fl 
amenajate Ln aceasta primăvară. Dar 
vlntul puternic a dezvelit o mare 
parte din «olarllle acoperite, produ- 
dnd pagube de dteva milioane de 
lei. Din discuțiile cu mal mulți pre
ședinți de cooperative agricole re
zultă că nu numai vlntul a produs 

, pagube cultivatorilor de legume ln 
solarii; Deși Tn ultimii ani statul a re
dus prețul de vlnzare ol foile! do

- pollelllenă, prlntr-p circulară dată 
de cnnirala de specialitate din ca
drul Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentaro șl Apelor că
tre centrele de producere, valorifi
care îl Industrializare a legumelor 
și fructelor, unitățile cooperatiste 
care ridică folia depozitata la 
aceste centre plătesc cu 18 la 
cută (aproape 2 KM) lei pe tonă) mal 
mult decit cele care șl-o procură di
rect din bazele de aprovizionare. Șl 
aceasta, numai șl numai pentru că 
folia a fost dată, din lipsă de spa
țiu de depozitare ta baze. In 
custodie centrelor respective. Altfel 
spus, un ciștlg de 16 ta sută fără 
muncă.

Revenind ta problematica lucrărilor 
din dmp. trebuie spun eă potențialul 
mecanic al județului permite ca ln cel 
mult o «ăptămlnă să fie terminate lu
crările .do. Intrellnfire a «olului. Ac- 
tlunoir de redistribuire a Irartoarelor'"’1 
trebuie extinsă, că șForsahlzarcn ln 
toate unitățile a muncii In schimburi 
prelungite.1 Fiecare zl pierdută ta gri
palul ogoarelor este echivalentă cu 
pierderea din sol a mil de vagoane de | 
apă. Or. In județ grăpatul ogoarelor 
«te află de-abla ta Jumătate, reallzln- 
du-se dres 12f) COT ha din totalul de i 
233 125 ha. Această situație ar trebui 
«ta constituie un îndemn pentru or
ganele agricole do a organiza folosi- | 
rea la întreaga cnpacîtata a tuturor | 
mijloacelor mecanice.

ll
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Carastan șl Petre ÎAica pe tarlalele 
^operativei agricole ..Partizanul”-:

Alexandra BRAD
corespondentul „Scînteii

„inventează4*

drumurile ?

rea unei remorci de mare ca
pacitate. AUt conducerea I.A.S., 
care o întocmit dosarul de ino
vație, cil șl cea a trustului 
I.A.S. Dolj socoteau eă inovația 
va aduce beneficii întreprinde
rii. De aproape do! ani Insă 
vestita remorcă (n cărei pater
nitate. ln paranteză fie' spus, 
face acum obiectul unui dosar 
aflat la organele procuraturii) 
zace aruncata undeva printre 
olte fiare vechi, tn curtea fer
mei Negoeșll a I.A.S. Goești. Se 
spune că nu poate fi (oJoaită. 
deoarece . nu corespunde din 
punctul de vedere al normelor 
tehnice de circulație pe drumu
rile publice. Așa ștînd lucruri
le. cine „Inventează” acum niște 
drumuri penira remorca

i.v n

atît bonanctarul. cit ți constructorul 
știu bine ce trebuie 6â Întreprindă 
pentru a ieși din impas. Directorul 
fabricii enumera dteva măsuri ..Ln 
prima urgență" referitoare la accele
rarea ritmului de predare a ulllajclor 
către constructor, mdldndu-re un ul
tim termen Jn,acest scop — 15 aprilie. 
Important eș'fc ca ecl puțin Ia ora ac
tuală să se acționeze cu măsuri ener
gice (Inclusiv de către Grupul de u- 
rine „UnSo” din Salu^Marc). pentru 
ca echipamentul tehno'logic să fie li
vrat integral la datele, reeșalonnic, 
pentru ca turnătoria fabricii din Za-

UN IMPERATIV AL REALIZĂRII PLANULUI DE INVESTIT»

leșie ca un delegat al uzinei 
Bocșa să plece prin țară, la benefi
ciari, să... caute cirliguL

După cum ne relata inginerul A- 
drian Dragu, mecanic șef cu investi
țiile la U.M.M.R.-Craloi.’n, de atunci 
a trecut mal bine de o iurta, dar 
mufa șl clrilgul lot nu au mat sosit, 
în afară de faptul că lipsa acestor 
piese provoacă manevre In plus, „gl- 
tuiri” de producție la montaj, nerea- 
lizarea productivității muncii planifi
cate, fabrica a plătit și amortismente 
ln valoare de i41 031 lei. fără ca po
dul niltiril electric să poată fl folosit 
ln întreaga capacitate. Cit privește 
cel de-al doilea pod. acesta, din cau
ză că n sosit pe șantier cu Instalația 

I incompletă, nu se poate 
' ■ ■ ’ ' ■ 1 Q 

Iată.

A început sezonul de pescuit. 
Șl peniru u-1 întîmplna cum re 
cuvine, goapodarli au început șl 
ei preparativele de rigoare. Ast
fel. prin grija «Asociației vlnăto- 
rltor șț pescarilor sportivi apar- 
țlnlnd sectorului 5 d!n Capita
lă, lazurile Pasărea 2 șl Pasărea 
3, de pe raza județului' Ilfov, 
au fost populate cu aproape pa
tru tone de crap. Sl rețineți : 
esle vorba do exemplare tot li
nul șl unul, clntărlnd Intre 1.2 
șl 1,5 kg flecare, la care »e 
adaugă 60 de reproducători, 
In greutate de peste 5 kg 
flecare. Cum se vede, pescarii 
sportivi slnt ln fața unul rezon 
plin. Nu le cămine docil aă-ș!
arate Iscusința cu unditele 
mlnfi. In marginea iazului.

Eroarea
nu era
în „mersul

© CÎND CORESPONDENȚA BIROCRATICA IA LOCUL MĂSURILOR CONCRETE • „AMNE
ZII" REPETATE FAȚA DE OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE • INSTALAȚIA A FOST PRE

DATA... LIPSEȘTE DOAR CÎRLIGUL ESENȚIAL
«

gă - nesocotească prevederile contrac
tului încheiat cu beneficiarul do in
vestiții șl acționează continuu, prin 
Intermediul adreselor, pentru reeșa- 
lonarea unor termene. Alei, la Pitești; 
6-a creat Impresia că unele cadre de 
conducere de la; unitatea ploleșteană 
&o ocupă mai mult de redactarea hir- 
tlllor decit de lichidarea efectivă a 
restantelor. Așai osie cazul Instalației 
do cracare catalitică, ol coloanei 109, 
al schimbătoarelor de căldură de la pl- 
roliză ș.a. Calm, surprinzător de calm, 
furnizorul Justifică mereu aregre res
tanțe prin „lipsă de materiale și de 
capacități de producție” Or, ne re
amintim că tovarășul director al Uzi
nei de utilaj chimic din Ploiești, 
GyOri Ion, Intr-un articol publicat tn 
„ȘcIntci.T nr. Ș®74 din 1 martie n.c., 
scria : „Ne vom respecta semnătura 
de pe contractele ca termene de li
vrare ta trimestrul I o.c.“. Ceea ce, 
de fapt, doresc șl așteaptă șl con
structorii plteștenL

ZALAU : La fabrica de armături 
metalice din fontă sl oțel — obiectiv 
ta cadrul căruța, cu un an In urmă, 
seclla de prelucrări mecanice o fost 
dată la recepția definitivă — persistă 
acum o seamă do încurcături In ce

punero la funcțiune a turnătoriei — 
sectorul de bază al fabricii 1 Unele 
din utilajele principale, fără,do caro 
turnătoria nn poale intra in funcțiu
ne (cum ar ti instalația do gaz me
tan ș! mașinile agregat, care pretind 
un mare volum de lucrări pretențioa
sa ți o perioadă lungă de montaj) nu 
sini încă nici măcar contractate.

_ / i. se 
de uzine 
care apar- 
factori de 
r6alltatea‘ 
utilajelor

Chiar dacă acum se Încearcă să 
arunce vina pe Grupul 
„Unlo” din Salu-Mare (de 
ține fabrica), ori pe unii 
răspundere din minister, 
este alta : contractarea 
tehnologice de bază cade ln sarcina 
unității beneficiare. Această atitudine 
de expectativă a beneficiarului, de ne
socotire a obligațiilor ee-i revin In 
privința asigurării utilajelor tehnolo
gice. periclitează in bună măsură ter
menul de punere in funcțiune a. tur
nătoriei. Datorită lipsei acestora, for
ța de muncă existență pe șantier este 
folosllă nerațional. Șeful de lot Eme- 
rfc Harta ne relata că. in aceste zile, 
cele trei echipe de Instalatori prac
tic nu mai nu de lucru. Intniclt n-o 
sosit Instalația de gaz metan (care, 
cum spuneam, nu este încă contrac
tată). Ce-1 do făcut ? Am aflat

lău aă dea producție la termenul «la
bilii.

CRAIOVA : Uzina mecanică da ma
terial rulant, profilată pe repararea 
locomotivelor Diesel electrice, a pri
mit de la U.C.M.M.A. Bocșa două po
duri rulante de câte 50/12,5 Lf. ori 21 
m. fn cadrul executării unor lucrări 
de Investiții. Unul din aceste poduri 
a sosii In uzina cralovcană Ia data de 
HI septembrie 1970. fără mufa șl clr- 
llgul de ridicat de 30 L La 20 Iulie 
1971, cu o Intlrzlere de aproape un 
an, a fost, expediata și piesa respec
tivă. La montaj s-a constatat Insă că 
piesa nu întrunea caracteristicile pre
văzute fn proiectul anexat la con
tractul încheiat Intre beneficiar șl 
furnizor. Așa că. la data de 5 noiem
brie 1671, cu adresa nr. 12 409. uzina 
din Craiova a sesizat uzina cortrirue- 
toaro din Bocșa că piesa cu pricina 
nu corespunde documentației tehnice 
șl. ca atare, nu se poate întrebuința., 
in urma nenumăratelor convorbiri te-

trenurilor4-electrică , _ JHH
pune In funcțiune, desi montajul 
fost terminat ln decembrie 1071. Ii-J 
deci,' unde duce neglijența față de 
respectarea clauzelor contractuale in 
cc privește livrarea unor utilaje teh
nologice, neglijență, dublată de lipsa, 
spiritului dp răspundere in soluțio
narea I'."-'

Agadar, lo _ 
contractate din _ 
de n-au sosit Încă pe șantier 
intrudt furnizorul aplică in continua
re regimul bunului plac ln livra
rea lor către beneficiar ; la Za
lău In ajunul punerii in func
țiune a fabricii de armături me
talice. din fontă șl oțel, cel care tre
buia să asigure utilajele tehnologice 
— beneficiarul de investiție — face, 
in sfirșit. promisiuni ln privința În
cheierii contractelor cu furnizorul, li
vrarea efectivă a utilajelor necesare 
rămlnlnd In sfera Incertitudi
nii ; la Craiova se Investesc milioane 
de lei in uzina de reparații, dar ele 
nu pot fi valorificate pe deplin, de
oarece furnizorul se lasă greu îndu
plecat Gâ-și achite ultimele obligații, 
perseverind in menținerea in Inacti
vitate a unor utilaje. Trei ritualii 
critice care pol și trebuie să fie în
lăturate grabnic. Furnizorii de 
utilaje tehnologice au îndatorirea să 
conlucreze îndeaproape cu beneficia
rii, practic să-și concenlrcze din 
plin eforturile, niit' pentru a 
se recupera grabnic restanțele din a- 
nul trecut șl cele apărute in acest an, 
cit șl pentru a se reintra neîntlrzlat 
In ritmurile prevăzute în grafice pen
tru livrarea echipamentelor respec
tive către șantiere, respeetindu-sc ri
guros termenele contractuale. Co
mitetele oamenilor muncii, organi
zațiile do partid din unitățile con
structoare de mașini restanțiere încă 
la livrarea utilajelor trebuie să in
tervină energic In vederea aplicării 
unor măsuri imediate șl eficiente fn 
producție, menite să garanteze res
pectarea angajamentelor asumate 
prin contractele încheiate cu benefi
ciarii. așa cum cer interesele majore 
ale realizării In bune condiții a pia-

deficiențelor amintite.
iar, la Pitești utilajele sint 

JUmp, dor unele din 
It Încă pe șantier

■ i
Autobuzul 31-CV-21S se apro

pia de pasajul de nivel peste 
calea ferată din comuna Cătăli
na (Cofasna). Dar cum șoferul 
Koviu Gâspir era foarte sigur 
pe „mersul trenurilor", n-a mal 
oprit mașina să se asigure îno
tate de a trece linia ferată. E- 
roare fatală. Pentru că. In clipa 
următoare autobuzul a fost sur
prins da locomotiBa trenului 
marfar 'fi ifM. care circula din 
direcția orașului Tg. Secuiesc, șl 
transformat, pe parcursul a KJ7 
de metri. Intr-o simplă grămadă 
de fier vechi. Ca prin minune, 
șoferul'fl taxatoarea (autobuzul 
era în drum spre, garaj ji, din 
fericire, nu avea in el aici un 
pasager) au scăpat doar cu cl- 
teva rdni ușoare.

De la furt
la crimă

Aflindu-se, Intr-una din zilele 
trecute, prin pădurea din apro
pierea salului. Simian Dritipd 
din comuna Mâpirri-Râcdtâu 
(Cluj) a luat fa.se copaci la ochi 
ți... a început să-i inie. Dupd ce 
i-a doborlt si i-a fasonai, le-a 
dat drumul pe o pantă. pentru 
ca, prin alunecare, să alungă In 
drumul forestier, de ur.de urma 
rd-i încarce In c<3ru(d. Dln .In- 
tlmplare Insă, In limp ce lem
nele re prdcd.'eau pe coană, 
a trecut pe acolo lanc Simion. 
care. lovit de un bustcan. a de
cedat. In această situație S.D. 
urmează să răspundă acum fn 
fata instanței de judecată pen
tru ambele fapte.

lefonlce. telexuri țui. s-a stabilit că, nulul de Investiții, 
do 'apt, piesele necesare podului ru
lant electric expedlai uzinei craio- 
vene au .fost trimise' unul alt șantier 
din țară. La M februarie 1972. o 
nouă convorbire telefonică Intre re
prezentanții celor două uzine gtabl-

Viorel SALAGEAN 
Gh. CÎRSTEA
Vaslle RUSU
Nlstor TUI,CU

Rubncâ redadaiâ do i 
Dumitra TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
ți corospondonlii „Scinteii

paiv.ru
ur.de
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Ambasadorul Rcpubilcll Democrate 
Vietnam la București. Nguyen Dang 
Hanh, a oferit luni, In saloanele 
ambasadei, un dejun In onoarea de
legatei guvernamentale economice ro
mâne. condusă do tovarășul Gheorghe 
Radulescu, membru ol Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.IL, vicepreședinte al Con-

■' F -'L. S ti .7 . t’x'j
sillulul do Miniștri, care, la Invita
ția guvernului ILD. Vietnam; a făcut 
o virilă de prietenie in această tară 
Intre 13 șl 17 martie.

La dineu au luat parte Lom Van 
Luu. ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud la București, precum șl 
membri al celor două ambasade.

(Agerpres)

In memoria unor luptători comuniști 
antifasciști

în semn do omagiu adus memoriei 
muncitorilor tipografi Pomplllu Șlofu 
ți Nlcolac Mohăne-scu, luptători co
muniști antifasciști, executați mișe
lește acum 39 do ani în închisoarea 
de la Jilava, luni nu avut loc. In 
Capitală, ndtuiări comemorative.

Au luat parte membri do partid cu 
stagiu din ilegalitate, togU tovarăși 
de muncă șl do luptă al celor doi 
militant!, numeroși muncitori. Ingi
neri șl tehnicieni tipografi.

Despre viața șl activitatea celor doi 
tipografi, caro au slujit cu credință 
lupta condusă .de partid pentru li
bertatea poporului, pentru indepen
dența patriei. La întreprinderea „Gra
fiei nouă* a vorbit dr. Dumitru Tuțu, 
cercetător principal la Institutul de 
studii Istorice ri todal-polltlce de pe

Ungă C.C. al P.C.IL, la întreprinderea 
„Arta grafică“ au vorbit llie Petra, 
cercetător principal la același insti
tut, $1 Iile Plrvuțoîu, vechi mUilantnl 
mimării; muncitorești, fost tovarăș de 
muncă cu Pomplllu Ș'efu. Iar publi
cistul Ion Felea, vechi militant al miș
cării muncitorești, o evocat însemnă
tatea momentului Ia Grupul școlar po
ligrafic „Dlmltrle Marinescu*

Evoc5:id personalitatea celor do! 
luplfltori antifasciști, vorbitorii au 
subliniat pontribulla lor la rtaplndl- 
rea cuvintulul partidului In mase, nc- 
tlvltatea neobosită șl curajoasă des
fășurată pentru Îndeplinirea Mrclnl- 
lor, trasate de partid ln condițiile ani
lor grei al Ilegalității șl ale prigoa
nei fascista.

(Agerpres)'

Luni dimineața. Nlcolae Nicolae. 
mlntotifu secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior., a primit dde- 
gnțln economică din Japonia, condu
să do Sumlo Hora, președintele Băn
cii Tokio, care se aflfl in tara noas
tră. La întrevedere au luat parte fon 

Morego. adjunct al ministrului Indus
triei construcțiilor de mașini, repre
zentanți al.altor ministere. Au fast 
prezenți membri ai Ambasadei Japo
niei la București. Cu acest prilej au 
fost discutate probleme privind 
schimburile economice dintre Româ
nia și Japonia.

' *
Orchestra simfonică a RadioSele- 

vlziunll din R.S.S. Estonă și-a în
cheiat turneul ln țara noastră cu : 
concertul de luni seara, prezentat 
pe scena Ateneului Român.

Artiștii oaspeți au susținui un pro
gram alcătuit din lucrări de Ian 
Rlnets. lgor Slravlnsk! șl Jean Si
belius. Si-nu da; concursul dirijoral 
Necmo Inrvl. artist al poporului al 
R.S.S. .Estone, șl soSlstu) Arbo 
Valdmn.

Orchestra simfonică a flad'o'.ele- 
vlzlunlj estone, laureată e Festiva
lului unional al efectivelor muzi
cale, s-n bucurai de un frumos suc
ces. publicul bucuroșii)an răsplătind 
cu aplauze măiestria Interpretativă 
8 artiștilor.

Au partlclpsl Ion Brad, vicepre
ședinte ai Consiliului Culturii ți E- 
duțrajlel Socialiste. O-rtav Qvczeanu. 
vicepreședinte al I.R.H.C.S.. funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe

Au foți prezenți. de 
V. S, Ti tamov ministru 
Ambasada U.R.S.S., slțj 
ambasadei.

Hocheisfii români 
aplaudați pentru joc 
și pentru victorie 

7-2 eu Norvegia)
@ Alte rezultate de ieri: R.D.G.-lugoslavia 4-3, Polonia- 
Japonia 11-1 ® Astăzi, zi de pauzâ o Mîine : Japonia- 

Norvegia, Românla-Polonia, S.U.A.-R.D.G.

TELEGRAME EXTERNE

asemenea 
consilier la 
membri ai

Ziua Mondială a Teatrului
Lj Romănta. ca pretutindeni In 

lume, s-a sărbătorit luni 27 martie 
Ziua Mondială a Teatrului.

Inițială In urmă cu un deceniu, la 
cel dc-al IX-lea Cor.grej nl Insti
tutului ’ '___ " Xl,
(I.T.I.) — instituție specializată

International de Teatru 
...

UNESCO — această zi este salu
tată. în fiecare an, cu simpatie de 
slujitorii scenei ?l de Iubitorii tea
trului. La recomandarea Comitetului 
Executiv al I.T.I., lemn actualei e- 
dlfii a Z.llel Mondiale n Teatrului se 
referii ta problemele baletului con
temporan. rolul dansului In specta
colul de teatru. Sărbătorirea el con
stituie totodată un omagiu ndua 
marelui om de teatru rus Serghel 
Diaghilev, de. la a cărui naștere șe 
Împlinesc HM) de ani.

în țara noastră. Ziua Mondială a

Teatrului a fbst marcată prin diferite 
manifestări. La București. Asociația 
oamenilor de artă? din Instituțiile 
teatrale șl muzicale (A.T.M.) și Co
mitetul Național al I.T.I. nu organi
zat o dezbatere pe temu „Rolul 
dansului In teatrul contemporan*, la 
care au participat artistul poporului 
Radu Bellgon., directorul Teatru
lui Național „l.L. Caraglale0. pre
ședintele înstltuialui Internațional de 
Teatru. Dina Cocea, vicepreședinte al 
A.T.M., numeroși Miori, 
scenariști, coregrafi, critici 
directori de teatre, cadre 
din Invățămlntul artistic.

Aceluiași eveniment l-au 
dlcutc emisiuni de 
noastre de radio șl

★
Luni ln amiază, membri al 

ducerii orchestrei au 
In Consiliul Culturii ți 
dalisle. i 

s

eon
făcut o vizite 
Educației So-

roglzorl. 
de artfi. 
didactice

elitre 
televiziune.

tos" de- 
pos turtle

(Agerpres)

PRONOEXPRES
CIȘT1GUIULE TRAGERII PRONOEXPRES Nr. L2 DIN 22

Extragerea I : Cat 1 : 1 variantfl a 
100 OW) lot ; Cat. 2 : 1 varianta SO5', 
a 60 074 lei. 1 variantă 25Ti a 30 037 
lei și 1 
Cot 3 : 
02.00 a 
833 Ie!-:

variantă 10’.'» a 12 015 lei ;i 
1.80 a 21 276 lei ; CaL 4 : 
1 623 lei : Cat. 5 : 121.10 n 
Cei. 6 : 1 02-J.M a 10 lcL

REPORT CATEG. 1: 1 137 234 Iei.
i li

Extragerea n It-a : Cat. A : 3 va
riante 10’.'» a 100 CKM> lei ; Cat. B : 
39.30 a 1418 Iei; Cat.3 Or 120 85 n 
«82 fel ; Cat D : «350,55 a 60 Iei ;

iz;

i■m■
4 • Pentru că se Iubesc i PATRIA 
' - IS; U.S3; 16: 18,39; îl. GLORIA 
4 — 0; 11.13; Ujd 16; IS,13; MJ3. re- 
’ ROVIAR — 9; 11.13: 13,34: ta: 18.33: 
4 £3.45.
.' • Tați cu de-a sila t VICTORIA - 
4 0; 11,13; 13JI3 18; 11.33; 83.43.
1 a Intrarea libera la OHclul stării
4 rivLIe Î LUMINA - s: 11.13: 13.33: 
i 13: 18.13; £3.30.
î a Mary Poppins i SCAI.A — B.33:
i I1.J3: 14.W; 17.30; 30,30, FESTIVAL 
) —0.30; 13: ia.3>3: 10.30.
i a Pădurea pierduta î CENTRAL — 
1 5; 11,15; 13,33: 15,45: ia: 39.15. ex- 
| CELSIOR - 0: 11.13; 13.S3; 10; 18,30; 
,x £î,45, FLAMURA - 0; 11,13: 13.30: 
L IB; 18.13; sa.M.
1 o Adio, domnule Chips i CAP1- 
î TOLi- 10: 1L43; 1S.W; Id, FAVO- 
; IUT — B^3; 13: 15.13; 19,30.
) a Puterea șl Adevărul • DRUMUL
4 sAiti! - ie: uja, GiULESn - 
I 1.3^3; 10.
1 o Fericit cel care ca UIIm— i 
/ BUCUREȘTI - e.«î 11; 13.M: 16: 
) 18.S1; îl t
4 o Program de desene
* pentru eopll i DOINA —
4 a Atunci l-am condamnat pc toți 

-----  13,05;
13.43;

cinema

mimate 
to.

9

i

o Atunci l-am condamnat p 
ta moarte : DOINA — II.M: 
IB: 1B.13: S9JJ. PACEA - 
i«: a.
a Incidentul : MELODIA 
11.10: 13,3p; 10: w.îJ: M.t3, 
BERN - 0: H.15: 13,M: ia: 
£3,38, ------------ --------------------
13.SU: 16; 18.33; 31.
• Curajoșii i MOȘILOR 
17,43; SJ.
q raderea Imperiului roman (am
bele serii) — 1B.1B, Doi prieteni,
Inovația șl prietenia — 31 : CINE
MATECA (gala Union).

S Steaua Sudului i GRIVTTA — B:
.15: 13,30; io: îs.to: ao.ra. auro

ra - 0; 11,15: 13.30: 13.45: 18): 33,13. 
VOLGA - - ----- ----- -----
18.15: S3,S3.
a Nu-ml place ziua de luni 
CĂRA - 13,50; 17.43; BS.
GREȘUL - IB: 18: SO.
• Micul scăliUtor i BUCS’.GI — 
13.45: IB; 50,15, TOMIS — B: 11,13: 
13.35: 10: 1B.1B: 83.33.
o Torentul de fier i VTTAN — 
LSjraăl7;45: KU'
o Sacco șl Vanzrill : MIORIȚA — 
W: 11.27): 15: tîjo: 35.
• Pe poteca nețărmuritei Iubiri : 
0—14.35 tn cOTitlnuare ; Program de 
filme documentaro — 33.13 : TIM
PURI NOI.
e Olesla i BUZEȘTT - 15.33: 18: 
33.15.
• Aventuri In Ontario 5 MUNCA 
— 19: 18: so.
■ Hello, Dolly î s UNIItra - 
Î9.S.S: io.
a Doaâiprezcco scaune i RAHO
VA - 15.30; 10.
■ Osceola : LIRA —
e II. D. la munte
CRÎNGAȘI - 1B.S0:
a MlrU anului II s

- 0:
MO- 

......-r-. ... uns: 
LUCEAFĂRUL — Ert; 11: 
’ 18.33; ~

0; 11.15: 13. W:

s

1X33:

13.43:

FLA- 
PRO-

4
I

t.....
i s Love Story : FLOREASCA
. Km: ib:

15J0: IS; 33.13, 
șl la 'mare : 

1B: 33.13.
a Mirii anului Us VIITORUL —
10; 19; S3. POPULAR - 15.33: I®: 
S3.13.

o U&eotenentuJ 
103: IS: M.®3.
a Copacii mor 
ROMET -

Bullitt ; ART^A - 
■ . ’' i

In picioare 1 LA-
1S.®3; 17.34; U.K).

O Articolul 130 ! FERENTARI - 
tfl: :s.M: i®.
o Ultimul războinic s COSMOS —

18: 35.13.

î

MARTIE 1972 :

F :Id :

,i

(Aaerpres)

Cat. E : 25-1,70 ■ MO
4 (B0.35 a 40 țeL

REPORT CATEG. A s 289 347 gj|.
Clștigul de KMKMtO lei de la categ. 1 

n-fost obținut de TUTUIANU MAR
CELA din București. Iar col de la 
categ. 2 de 69 074 le! de STEFU 
CONSTANTINA din București.

CIșMguriîe de 100 (WO le! do la ex- 
Xtrt&ereâj^a H-a. culeg. ■ Jucate 

lO’tS, nu fost obțlauta de : ‘ MINEA 
TUDOR din C. Lung-MușceL PAR
DOS PETRU dțn Vulcan-Hunedoara 
șl EPURE ION din București.

■ I/' '* ’ « ■ “ t," l 'f '

teri In țară ■ Vremea a conti
nuat M Încălzească, cerul mei 
mult senin la început s-a înnorat 
treptat, Îndeosebi ln tumăiatea de 
norii a țării. VIntul e suflat poț 
trivli din "lud-vest cu Intensifi
cări locale. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila Intre a grade la 
Sullna șl 13 de grade ta Călărași. ■ 
lua București : Vremea s-a încăl
zit. cerul a fost mal , mult sânta, 
temoeratura maximă a fost de 52 
de srrade.

• Timpul probabil pentru SS, M șl 
31 mante, tn (ară i. Vreme schim
bătoare. cu cerul temporar noroș. 
Vor cădea ploi locale, mal alea sub 
formă de averse, mal frecvente In 
Jumătatea de nord a jăriL In re
giunea de munte se va semnata 
lapovlță ș! ninsoare. Vtnf potrivit 
prerfomlnlnd din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între —5 șl B grade. Iar ma
ximele între B șl 19 grade. La 
București s Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noroa. favorabil 
ploii trecătoare, vtnt potrivi^ pre- 
domlnfsd aln vest, temperatura' 
ușor'variabilă. ; i

l

teatre

« Filarmonica de stat „George 
Enescu* (Ateneul Homar — sala 
■O'.udlo) : ttecUal de plan nupnui 
de Carmen Priullâ șl rectfal de 
sonate suspnut de violoncelista 
Domnița, Sioșnescn șl pianista A- 
lexandrina Zorteanu — .ifl: da Sala 
Mici a Palatului) : Sonate de 
UehdeL Soliști t Avy Abraraovlei, 
Ecaierlna Dollar șl lise Herbert 
— SS3.
o Conservatorul de muzică „Cl- 
prian Porumbescu" (sala G. Enes- 

■ cu) : Concert simfonic. Dirijor i 
Emannc) Henescu. Soliști : Corne
lia Pop șl Doina Dacian — M.
a Opera Romană : Turandot — 
10.SS.

• Tea i rul de o;iereta : Contele do 
Luxemburg — ijja.
• Teatrul National „L. L. Cara- 
glsîe* (sala Cometlta) : Moartea 
ultimului golan — la.
• Teatrul <le Comedie : .Nimic
- sa. ■;
a Teatral „Luda Slurdza Bu- 
landra" (sala dlri Ud. Schitu Mă- 
gurcnnu) : D-alc carnavalului — 
S3: (sala ' 
Spectacol
- w.
• Teatrul
- 10.3.3.
■ Tealrul „C. L
Studio) : Schimbul — ,M.
a Teasrai National dlr. Timișoara 
(In sala Teatrului Ciulești) : Des
pot Voita — I0.S3.
• Teairul „Ion Creanaă* : Cara- 
glnle, o soacră șl— alții — 0.M.
■ Teatrul ..Tândărlcâ" (sala din 
»tr. • Academiei) : Cartea cu Apolo- 
tlor — 17.
• Studioul LA.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Sinzlana șl Pepelea — S3.
a Circul „Globus" : Planetele rid 
sub mpolâ — 1S.S3

rtlci str. Ales. Sahla) : 
de poezie ți muzici

Mic : Haini absolvenților 

,C. L‘ Noitara* (sala 
i - si.

i.

■ , - , , ' ii / "

în legătură cu evenimentele actuale din Irlanda de nord, mal hiiilțl eill- 
lori ne-au cerul lămuriri despre originea șl cauzele situației create. Răspun
dem prin articolul de mol jos.

1

. . " \ ' f: : ț ;• ' ■ '' ' Ș
lui Jan Paisley — nu s-au lăsat mal 
prejos EI nu anunțat că pentru orice 
soldat britanic sau pollțtsl nord-ir- 
landez ucis vor omori zece catolIcL 
dintre care un preot.

în aceste condiții, situația politică 
s-a complicat S-a ajuns la o adevă
rată scindare a parlamentului local, 
din care deputății opoziției, reprezen-

Prin declarația făcută vineri de pri
mul ministru Edward Heath In Ca
mera Comunelor, guvernul britanic a 
făcut cunoscute hotfirlrile sale cu pri
vire In Irlanda de nord. Această par
te a țării, cure dispunea de un anu
mit grad de autonomie. va trece sub 
controlul direct al autorităților de la 
Londra. Slormontul. adică parlamen
tul local, a fost suspendat. A fost 
numit un secretar tie stat pentru Ir
landa de nord, eare. la riadul său. 
va desemna o eomisie formată din 
hord-lriahdezl pentru a-l ajuta In în
deplinirea sarcinilor sale.

Decizia guvernului Heath Intervine 
după ce criza din Irlanda de nord sau 
'ULSTER, cum II spun localnicii, ajun
sese la un grad de acuitate fără pre
cedent. — aceasta îndeosebi după so
sirea, Ln august 18®).. a trupelor bri
tanice. a căror acțiune represivă a 
turnat gaz peste focul unei si
tuații complexe și explozive. In ul
timele săptăminl ți. In special, după 
..duminica singeroasă* din 30 Ianua
rie de la Londonderry, clnd parașu- 
llfîtll britanici au deschis tocul împo
triva unei demonstrații pașnice a 
populației entollce. provocind moartea 

■a 13 persoane șl rănirea altor 30. ex
ploziile bombelor plasate In chip de 
represalii de membrii organizației 
extremiste catolice I R.A. (Armata 
Republicană Irlandeză) se țineau 
lanț, provocind tot mol multe victi
me. Extremiștii protestanți — e- 
chlpelo de „voluntari" alo pastoru-

lat clar superioritatea pe care a a- 
vut-o formația tricoloră. In ultimi 
repriză, jocul a fost oarecum echili
brat aceasta datorita, evident, unei 
menajări firești, unei relaxări po 
rare și-au permls-o jucătorii noștri, 
tr: asemenea circumstanțe, norvegie
nilor — aseară dehusolați complet 
de jocul variat de golurile fantas
tice din primele douâ reprize — Ie-a 
fost ușor să se apropie de poarta noas
tră și să înscrie doar douâ goluri 
(prir. Mlkkelses »■: R Jansen). Un 
șut de linaâ Hnls albaștrii, tras ex
cepțional de lonită. avea Insă să oe- 
ceUuîascâ scorul nartidei chiar In 
ultimele secunde : 7—2 oentru Româ
nia o victorie prețioasă șl. prin di
mensiunea scorului, foarte reconfor
tanta ,

Acest nou succes (dorit dar ne
scontat la o diferență silt de more 5) 
permite echipe! române să nsoire le 
un loc cit mal aproape de fruntea 
dosamentului. Iota o situație nouă, 
fericită pentru hochelstil noștri, că
rora — odată eu sincerele felicitări 
ce le merită după oarUda de aseară 
— ne permitem să le reamintim că 
trebuie să-si focă datoria Dină io ca
păt Comportarea tor In meciurile 
următoare (In ordine, cu Polonia. Ja
ponia șl S.U.A.) coroborata cu re
zultate de prertlglu. slnt așteptate 
cu aceesal nerăbdare de toți ocei 
suporteri; de toii ace! snociaifstl care 
aseară că întotdeauna, au silul să 
le Insufle curai, să-l aplaude, să le 
ușureze, cu uite cuvinte, tentativa 
de a trece eu bine examene a LII 
de dificile.

Ca și duminică seara, ieri, echipa 
if. D. Germane — ale cărei pretenții 

■ Ia calificare In grupa A n campio
natelor mondiale sini perfect Indren- 
tatite — a „scăpai” de la o surprin
zătoare tnfrîngefe. Obosiți poale de 
eforiul ce le-a fost necesar spre a 
reface handicapul tn mcfclul prece
dent. cu echipa Norvegiei, hocheîșlll 
germani nu au reușit acum. In fața 
formației Iugoslaviei, să se Imoună 
de la Început. într-o vervă deose
bită. iugoslavii nu trecut la atac, din 
primele clipe ale meciului, dewhl- 
zlnd scorul chiar în minutul 1 și 
reușind ca la pauză să conducă cu 
3—0. Rezultatul acesta — s: asa sur
prinzător — nu a fosl răsturnat de
clt cu mare greutate.' în repriza se
cunda. echipa R.D.G a refăcut doar 
douâ din cele trei goluri cti care era 
condusă. Egnlorca s-a produs la în
ceputul celei de-n treia reprize. Sco
rul de 3—3 (avantajos In parte pen- 

— TI". . " ț—j-----  ■— tr-js echipo Iugoslavă, dar nicidecum
mal de fazele rle gol. do suturile- pehtrâ IntențftfeSltlliâle ale forriut* 
bombă tow-do-la dlstanță.-tiMl.do. țsej-R;D,G”.mr-a- meniinut • plraT-n-' 
numeroase alte acțiuni do; bună ca- proape terralnarca jocului. Toc
itele. petrecute, e drepl. mal mult, m8j In minutul 55. Rolf Bielas. In- 

in fața porții echipei nonȚgiene. sc-le „mare|e Ko]-, §| R.D.G. dștigfl 
dar, de cîteva ori. șl a poarta Iul 4_3 raminInd In eonllnuare netn-
Dumitraș. Spunlnd că la prima „pau- vlnsa_ alfitarl de «.hipa S.U.A.. care 
ză România contiucea cu 2—0 (au- , , . . ș,' nM,(„»lorii golurilor : Gheorghiu șl Varga). ,er.1 8 .T™1 zl_ de
că după două reprize avansul a eres- aseară învingătoare cu 11-1
cut la 6—0 (nu mai înscris :, Gheor- ln dauna Japoniei.
ghiu. Herghelegiu,. lonlță și Huțnnu) 
™ am.„ spus de fapt totul, nm arar Ion DUMITRU!

Pentru toată lumea era cit se poa
te de clar ; modul dintre echipele 
Românie! șl Norvegiei, disputat a- 
searâ ta paîlnoarul acoperit „23 Au
gust", urma sâ fie cxlrem de IndirjiL 
ambele uibcre fiind la fel de Inte
resate ln a se menține in lupta pen
tru un lot onorabil In clasamentul 

. grupei Partida lor directa trebuia sȘ: 
dha. totodată, ur. anume răspuns și 
cu privire ia soarta ultimului loc din 
clasament, loc de care — trebuie s-o 
spunem, orlclt de incomod ar fi pen
tru iubitorii hocheiului nostru — se 
fereau ș: hot'helșt!) tricolori. StariuJ 
echipei române la actualele „mon
diale" a fost, dup® cum se știe, des
tul de bun : victorie axupro formollei 
Iugoslave — poate cea mai puterni
că din grupul așa-zUelor □uwaldera 
— după un Joc. In ansamblu, bun, ia 
care contribuția o fost colectivă. Dar. 
era evident, acest lucru nu putea fi 
considerat. docil un început pa un 
drum care se anunța (și râmfno 
încă !) destul de anevoios. Maniera 
de joc s norvegienilor In partida de 
duminică seara, cu R.D.G., tantasll- 
cn lor capocilate de a so organize 
în apărare, forma excelenta a por
tarului Oeslenren — toate, acestea, 
văzute „pe v!u“ de jucătorii noștri, 
de antrenorii lor — nu cren! parcă 
un plus de îngrijorare suporterilor e- 
chipei noastre. întrebarea care se pu
nea acum. înaintea Începeri! partidei 
cu Norvegia, era : vor putea ho- 
chciștil noștri, a căror tendință de a 
șuta mal mult la poarta am admi
rat-o In moduli cu Iugoslavia, să fie 
ta fel de InxUlențl In ofensivă, dar 
și cu „chei potrivite" pentru a des
chide ermetica apărare n norvegie
nilor ?

Odată 
veam să vedem cu surprindere — 
dar șl cu justificată bucurie — că 
bochelștli noștri slnt puși pe fapte 
. .ari, josul lor. dezinvolt. însă ho- 
tarlt, ovfnd un ritm oxtrem de ra
pid. orientat rwrmtmcnt și bine spre 
poarta adversă. Poale unora dintre 
spectatori, pasele Intlrzlate ce’ le 
prefera echipa noastră, aflata In o- 
fensivfl. le-au părut neavenite, o 
pierdere de timp. Dar un asemenea 
sistem de joc. o tactică valabilă — 
poate singura valabilă — și-a dove
dit deștul de repede eficiența. Fil
mul meciului — pe care cel moi 
mulli dintre amatorii do sport, daca 
nu s-nu numărat nsenrfl printre col 
circa 6 OOT de spectator! aflnțl in 
tribunele patinoarului, bănuim oft 
i-au urmărit In reluare pe „micul 
ecran*'— a fost bine punctat nu nu-

cu . începerea medului, a-

fața porții echipei norvegiene. 
■, de cîteva od. si la poarta lui

i în cîteva rînduri
H “ I ■ 1 ‘ r ■ ■ ■ - ■ ■ . S

• In cadrul campionatului națio
nal masculin de handbal, lori la 
Ploiești Universitatea București, a 
reuși: sa ■dlsDUnă cu scorul de 15—14 
de Steaua. Dlnamo București a în
trecut eu 17—11 pe Spori Club. Ba
cău. Iar Univeraltetea Cluj și 
lltchnica 
egalitate (12—12). Astăzi are 
derbiul Steaua—Dinamo.
• Echipa de rugbl Sporlnl studen

țesc din Bueureșil, aflată In turneu 
ln Franța, n Inii inii formația Stele 
Montluconnals. pe care a Invins-o cu 
scoral.de 18—13.

o Turul eîclkl al Algeriei a con-

Po- 
Timlșoarn au terminat la 

loc

vărala cauză a conflictului din Irlan
da de nord, prezentlnd lucrurile cq 
și cum totul s-ar datora Intolerantei 
religioase a extremiștilor catolici șl 
protestanți nord-lrlandezl. După cum 
explică insă reprezentanții forțelor 
progresiste din Anglia și Irlanda de 
nord. Ia baza conflictului se află 
adinei contradicții sociale. In această 
regiune, care a rămas considerabil in 

-urma. Angliei In ce privește dczvnlta- 
rea economică si unde s-au mențb 
nut rlndulell cu caracter feudal, irub-

fell

MOSCOVA 27 — Corespondentul . vizitarea dtorva secții ale s-
Agerpres, L, Duță. transmite : Dele- ceste! moderne Întreprinderi. In sala
aațla-,Uniunii Generale a Sindicalelor de .festivități a urinei a avut lot apoi
din România, condusă de tovarășul un miting consacrat prieteniei dintre
VlrRil Trofin. membru al Comitetului4 cele douâ popoare.
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al .p.C.il. președintele Consiliului Central al iJ.G.S.R.. care a parii- <Skri^fbu™ria
rinni In rirandAsni ni xv-Im nl dndl- MozeUș AmotiM, a exprimat bucuria 

întregului colectiv de a-l avea oaspeți 
pe reprezentanții sindicatelor din 
România prietenă. în cuvlntul • său, 
muncitorul Mlhull Beristorenko. erou 
al muncii socialiste, n transmis sindi
catelor. tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră, un călduros salut și u- 
rărl de noi succese ln opera de con
struire o socialismului, sub conduce
rea încercată n P.QR.

A luat apoi cuvlnlul tovarășul 
Virgil Trofin. care a mulțumit pen
tru manifestarea sentimentelor do 
prietenie la adresa poporului român 
șl n transmis felicitări colectivului u- 
zinel pentru realizările]obținute, urări 
de no! succese clasei muncitoare, po
porului din Lituania șl din întreaga 
Uniune Sovietică. In îndeplinirea sar
cinilor de construire n1 comunismului.

După amiază, la sediul Cotul!tuiul 
Republican nl Sindicatelor din R.S.S. 
Lituaniană a avui Joc o Initlnlre In
tre delegația U.G.S.R. și activul sin
dicul republican.

Luni seara, delegația U.G.S.R. a re
venit la Moscova.

Dftichlzlnd mitingul, președintele 
comitetului sindical al, întreprinderii,

dpat la Congresul aJ XV-lea al sindi
catelor sovietice, a vizitat ln zilele 
de 28 și 27 martie capitala R.S.S. Li
tuaniene, Vilnius.

1.41 sosirea șl plecarea de pe aero
portul din Vilnius, oaspeții români 
au fost Intlmplnațl șl salutați do 
Kazîinloras Matzklavlcius. președin
tele Consiliului Republican al Sindi
catelor din Lituania, secretari al con
siliului. numeroși reprezentanți ai ac
tivului sindical republican. Tinere 
îmbrăcate In pitorești costume națio
nale nu oferit fiori reprezentanților 
sindicatelor din România.

Duminică după-amtază, oaspeții ro
mâni. însoțit! de Kozimleras Matzkla- 
vlclus. nu vizitat locuri llustrind bo- 

■ gata Istorie și vechile tradiții cultu
rale ale orașului Vilnius, cartiere noi 
ale orașului șl edificii soclal-culturaie.

Luni dimineață, delegația U.G.S.R.. 
condusă de tovarășul Vlrgll Trofin, a 
fost primită de președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R.S.S. Li- 
tuonlene. Mateius Shumauskas.

In aceeași zi. delegația sindicala ro
mână a vizitat uzina de mecanică 
fină pentru piese de combustie aulo.

Mitingul organizat de Comitetul scoțian

z ■ i
tinuat cu etapa a 6-e (Boukhari— 
Khemls), în care vlctorio a revenit 
polonezului Szurkowxkl. cronometrat 
pe distanța de 175 km cu timpul de 
fh 05'45". Cicliștii români V. Sclejnn 
și N. Andronache au ocupat tocurile 
16 și, respectiv, 17. In același timp cu 
lnvingătoruL în clasamentul general 
Individual conduce danezul Blaudsun.

o Peste 00 OM de spectatori au ur
mărit pe stadionul ..Arms Park* din 
Cardiff Inlllnlrea do rugbi dintre se
lecționatele Țării Galilor și Franței, 
disputată In cadrul „Turneului celor 
cinci națiuni” Victoria a revenit 
gazdelor ’(de patru ani. neînvinse pe 
teren propriu I) cu scorul de M—6.

lande se mențin legături tradiționale 
®I afectivei, dar între ele exLstă și o 
deosebire.'în Republica Irlanda. 65 ta 
sută dintre locuitori sini catolici șl 
restul protestanți, pe clnd In Irlanda 
de nord departajarea religioasă este 
aproape Inversă : 2,73 slnt protestanți. 
Iar restul catolici

împărțirea Irlandei nu este mal 
veche ln«ă de o jumătate de secol. 
Plai le sfirțilul primului război mon
dial. Irlanda, a constituit o singură 
entitate.-Populația el de origine celtl-
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tind partidele laburist șl nnțîonalts"., 
s-au retras incâ: din Iulie 1971. După 
adoptarea măsurilor excepționale de 
către guvernul nord-irlandez, printre 
care Internarea fără judecata in La
gărele de concentrare, deputății opo
ziției au olcfitult un parlament sepa
rat. La Londra, guvernul conservator 
a trebuit să sfacă față unor proteste 
tot mai viguroase in rinclurile opi
niei publice, 'aie studenților etc. îm
potriva politicii «ile In Irinnda de 
nord. Tn parlamentul de la Londra 
a avut loc 6 dezbatere aprinsă ln 
cursul căreia s-a Lscal un Incident 
violent Intre ministru! de interne 
Reginald Maudllng și llnăra ;i rom- 

.batlva deputată nord-!rlandez5 Ber
nadette Devlin, ;

*
Influente cercuri politice ji nume

roase ziare din capitala Angliei depun 
mari eforturi pentru a ascunde ade-

zlștă un regim da discriminări șl 
nedreptăți flagrante tată de oamenii 
muncii. Făptui că In Irlanda de nord, 
spre deosebire de Anglia. In virtutea 
evoluției Istorice, majoritatea oame
nilor muncii sini catolici. Iar pro
prietarii întreprinderilor Industriale 
șl ai fermelor agrare slnt protestant! 
ji complicat șl mal mult situația.'

Trebuie, de asemenea, avut In ve
dere că Irlanda, marea Insulă situată 
ta vest de Anglia, este împărțita In 
două. Cea mal mare parte a teritoriu
lui tău. pe cure locuiesc 3 milioane 
de persoane, o constituie Republica 
Irlanda (EIRE) cu capitala la Du
blin Colțul de nord-est si insu
lei. odică Irlanda de nord, a cărei 
capitală este orașul Belfast, con
stituie insă o provincie atașată 
Marii Britanii. în această pro
vincie locuiesc 1.8 milioane de oa
meni. In ciuda despărțirii șl a evolu
ției lor separate, intre cele două Ir-lor separate. Intre cele douâ Ir-

că ?l vorbind o limbă proprie, diferită 
de cea engleză, a purtat timp de cî- 
leva secole o luptă hotarftă pentru 
libertate. împotriva dominației briia- 
nice. In secolul al XlX-țea. obiecti
vul Imediat al acestei lupte a devenit, 
sub conducerea partidelor burgheze, 
obținerea autonomiei Irlandei (Home 
ruje) Elementeh mal avansate mili
tau Insă pentru obiective mal radi
cale. In 1016. aripa de stinsa a parti
dului Sinn Fein

i de stingă
dulul Slr.n Fein (..N’ol înșine*) a or
ganizat răscoala de la Dublin, singe- 
los reprimată de trupele britanice. Cu 
țoale acestea, in Ianuarie 1010. Adu
narea Consliluanlă. convocată la Du
blin. a proclamat independența Ir
landei. Guvernul de la Londra ti răs
puns acestei holfiriri prin aplicarea 
(pentru a rila oară In istoria colo
nialismului englez ? !) a formulei 
divide et Impera (dezbină șl slăpl- 
neș'.e). In decembrie 1020. parlamen
tul britanic a votat un proiect de

LONDRA 27. — Corespondentul A- 
garpres. Nlcolac Plopeanu. transmi
te : La sediul Adunări! orășenești din 
Glasgow a avut loc duminică un 
mare miting organizat de Comitetul 
scoțian a! Partidului Comunist din 
Mareo Britanic. Lulrtd. cuvlnlul. Mi
chael McGnhey, membru al Comite
tului Executiv ni P.C din Marea Bri
tanic șl președinte al Uniunii mine
rilor din Scoția, a subliniat ..rolul 
vital al partidului comunist 'n 
crearea unei Anglii socialiste”. El o 
lansat un apel la unitate ..colegilor 
care fac parte din gruparea de stin
gă a Partidului laburist ln vederea

construlrll unei societăți socialiste In 
Anglia*. In cuvlnlul său. Jimmy 
Reld. membru al Comitetului Exe
cutiv al P.C. din Marea Britanic, li
der al muncitorilor da In Upper 
Clyde, care, do opt luni, ocupă șan
tierele navale pentru apărarea drep
tului lor la muncă, a spus : „Nici un 
alt partid nu se poate substitui u- 
nul partid organizat cum este parti
dul comunist In lupta 'pentru con
struirea socialismului; El este in
strumentul Indispensabil In adoptarea 
schimbărilor -pe care noi le dorim In 
această •țară".

In Uniunea 
confor- 

cu programul

t La 27 martie a fost
’ lansată
i Sovietică, in
< mitate
) de cercetare a spațiu-
l lui cosmic șl a plane-
l tefor sistemului solar,
) stația automată „Ve-

nuj-H". Misiunea el pe parcursul zborului.

Aparatura slilnțlfică 
instalată la bordul 
italiei „Venus-P" ca 
permite obținerea de 
noi date despre pla
neta Venus. In același 
timp, de la bordul sta
ției vor fi efectuate

După ce ua fi par
curs 312 milioane km, 
ln luna iulie a arestul 
an „Venus-8* va a- 
junge la destinație. 
După cum prevede 
programul. In apro
pierea planetei, de 
stație sa .M .dasprln-i ntM-llr. Misiunea ei pe parcursul zborului., >«!a(le sa „tsa jdcjprin- 

.1, principală este cont!- , cfrcetdri asupra carne- ' dc bn modul' care va
4 nuarea cercetărilor a- târlstlcilor fizice îtle cobori lin In atmos-
r supra luceafărului dl-
) mineții, cercetări In-
Icepute cu ajutorul na

velor similare lansate 
In anii trecu!!. Reamin
tim că zborul sta
ției „Venut-4“. din a- 
nul 1967. a permis, 
pentru prima oară, e- 
fectuarea unor mă-

i surători directe ale
\ caracteristicilor ficlce cmtrațî^ de""hidrogen ta mari distanțe
l îi componenței aî- - -

mosferei venusime. u
\ Stajllle „Venus-5* , jl pJajnta solară.
l „Venus-6" au largi! 
' ounojtir.lele păntinlc- 
ț ailor despre misterl- 
i oasa lor vecină coimi- 
1 cd. iar „Venus-7“ a 
4 cobori! In decembrie 

1970 pe suprafața pla- 
ț nefei. unde a contl- 
i nuat să funcționeze 
1 timp de 2f) de minute 
4 In condlfllîe unei pre- 
ț siunl de circa 90 de at- 
ț mosfere șl ale une! 
4 temperaturi de 475 de 
i grade Celsius.

fara venuslană, efec
tului măsurători ști
ințifice.

Potrivit datelor re
cepționate pe Pămint, 
sistemele de bord ale 
stației funcționează 
normal. . Conducerea 
zborului se realizează 
de la 'centrul pentru 
comunicații cosmice 

. tar 
neutru, se vor irire- central de coordonare 
gistru fluxurile de ți calcu prelucrează 

informațiile care so
sesc de la stația inter
planetarii.

Noul experiment 
coimic ■ demonstrează 
încă o dată înaltul ni
vel al științei și teh
nicii sovietice ; el va 
tmboofifl. fără îndo
ială, bagajul de cu
noștințe al omenirii 
asupra planetei Venus 
care mal păstrează 
încă atitea taine.

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

' - W. ~S N'» ri ’V V $ >4'’

spațiului ihlcrplgne- 
tar, se va măsura con-

Avînd o greutate de 
11S0 de kg, stația ji-a 
luat startul spre Ve
nus de pe o orbită in
termediara de satelit 
artificial al Pămlntu- 
lul. Funcționlnd timp 
de 243 de secunde, mo
toarele ultimei trepte 
a rachetei purtătoare 
i-au imprimat o viteză 
de lift km pe secundă, 
deci ceva mai 
deeft cea 
viteză cosmică.

mare- 
de-a doua

S. PODINA

6,

„Home \ rule", care ®opara partea 
de nord-est a Irlandei de resiul insu
lei, fiecare parte obțlnlnd dreptul 
de a avea un parlament propriu. Pro
iectul a fost acceptat numai de 6 din 
cele 32 de comitate^ Irlandeze, adică 
de acele comitate;.,; care alcătuiesc 
Ulster-uL Resiul Insulei o urmai altă 
cale. După ostilități intre trupele ir
landeze șl cele 
prelungit pînă 
cunoscut statul 
1037 aces! stat 
șl Independent 
EIRE, iar In aprilie 
Commonweaithul. devenind republică.

Tn Republica Irlanda, curentul 
pentru refacerea unității înmlel este 
foarte puternic. Mlnoritateo ca
tolică din Ulster se pronunță, de 
asemenea, pentru unitatea Irlandei. 
Realizarea _____;

£lnă Insă numeroase dificultăți. La 
ondra. unitatea Irlandei este res
pinsă categoric, lor măsurile anun
țate de guvernul Heath mere, dună 

cum se vede. In direcția contrară. 
Partidul do guvernâmtnt nord-lrîan- 
dez. condus de premierul Brian 
Faulkner. partid aflat Ia putere 
fără întrerupere de 59 de ani. res- 
pLnge nu numai proiectul de refo- 
cere a unității Irlandei. El respinge, 
șl tocmai acca'tta constituie de fant 
miezul conflictului, si cererile oa
menilor munci! cotollcl cu Drivlre in 
suprimnrea discriminărilor Ia core 
sint supuși șl soluționarea probleme
lor sorinie acute. Or. acestea slnt 
foarte apăsătoare, și oamenii muncii 
nu mai slnt dispuși sâ le tolereze. 
Dreptul de vot. de pildă, aste rezervat 
fn Irlanda do nord, in baza unui sis
tem InvechlL numai cetățenilor care 
plătesc un Impozit rldlrat asupra bu
nurilor Imobiliare. în bazo acestui sis
tem. cei avut! dispun citeodotă do 
6 volurî. pe clnd circa 300 000 de mun
citori nici nu ajung ln fața urnelor.

Siluatla oamenilor munci! este 
îngreunată si din pricina crizei eco
nomice. care se rcșlmte tn mod cu 
mult mal ascutlt ln Irlanda de nord 
declt In alte realun! ale Mari! Bri
tanii. Aci. somalul atinge cireș 10 
Iu suta din totalul populației active, 
oe cind In ansamblu] Mari! Britanii 
procentul respectiv este de numai* 
4.5 la «ută. Comentînd situația, zla-

engleze, care , s-au 
In -1021. Anglia a re- 
llber al Irlandei. Tn 
s-a declarat suveran 
adoptlnd numele de 

1049 a părăsit

acertul proiect Intlm- 
diflcultătL La

iii

*

rul francez „Combat" observă că 
„pentru dcmoerațlo engleză, care se 
pretinde exemplară, faptul că nu s 

. știut să asigure locuitorilor celor 
6 comitate Irlandeze atașate Rega
lului Unit egalitatea ln drepturi, e- 
galilalea In căpăiaren de lucru, 15- 
sind o' oligarhie protestantă pose- 
danlă să mențlnS structuri sociale de 
tip feudal, eouxlilule un faliment”.

*
Măsurile anunțate vineri la Lon

dra au trezit reacții variate. U- . 
nele ziare din Londra. Belfort șl 
Dublin consemnează, ca un element 
pozitiv, faptul că pentru prima oară 
dl. Heath diminuează puterea autori
tăților proiectante din Irlanda do 
,'iord care qii abuzat de ea. Alte I 
ziare cred că evoluția ulterioară 8 
evenimentelor vn depinde de spiri
tul In care aceste măsuri vor fi 
aplicate. Pe de altă parte, ee obser
va că primele reacții ale celor două 
comunități nu slnt deloc liniștitoare. 
Primul ministru Brian Faulkner și-nPrimul ministru Brian Faulkner șl-a 
prezentat demisia șl a declarat că nu 
va putea Intllnl pe împuternicitul 
Londrei pentru Ulster, pe care, de 
altfel, ziarele protestante din Bel
fast II numesc „proconsul". La rindul 
el. organizația I.R.A. a anunțat că-șl 
va continua activitatea ți. Intr-ade
văr. bombele nu continuat să facă ex
plozie In Ulster. Din diferite 
cercuri politice din cele trei ca
pitale Interesate se fac auzjte critici 
vl! la adresa planului pe consideren
tul că el reprezintă, de fapt o încer
care de menținere șl accentuare s do
minației britanice In regiunea rețpec- 
tlvă. Faptul că alțl 4 0'00 de militar! 
britanici, pe lingă cel 15 MO deja pre- 
zențl. urmează — după cum s-a a- 
nunțat la Londra — să fie trimiși in 
Irlanda! de nord este apreciat ca in- 
dlclr.d Intenția do a merge pe cabra 
soluțiilor ..de forță", ceea ce nu poa
le duce declt ln complicarea ți mal 
mare a problemelor existente. Po
trivit cercurilor progresiste, soluția 
conflictului nu poate fi găsită declt 
pe căi democratice, care ®ă tină sea
ma de 
largi.

voința șl Interesele maselor

A. CERNEA
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Masă rotundă11 consacrată 
problemelor securității 
și colaborării in Europa

I
încheierea vizitei în R. D. Germană 

a delegației B?1A. M. condusă 
de tovarășul Ștefan Voitec

i
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In cadrul discuțiilor care nu urmat, 
acad Allumase Joja, conducătorul

VIENA 27. — Corespondentul not- 
iru; P., Stănccscu, transmite : Luni _____ ___  __________
după-amlază, in clâdlrea parlamenta- grupului do parlamentari români, a 
Iul austriac au Început convorbirile “ ’ ' ” '
din cadrul „Mesei rotunde0, consacra
tă probiemblor securității șl colabo
rării In Europa, la care iau parte de
putați din cinci țări europene. Reu
niunea u fost prezidată de Bruno 
I’lltermann, cunoscut lider socialist, 
fost vicecancelar a! Austriei.

Dki țara noastră la această reu
niune particlpâ deputății acad. 
AthanMC Joja, președintele Grupu
lui parlamentarilor români pentru 
prietenie și cooperoro în Europa, 
prof. Ludovic: Tnlrnc/i, acad. Ștefan 
Bălan și Iulla Pasca, membri al 
Grupului parlamentarilor români 
pept.ru prietenie șl cooperare ln Eu
ropa, șl Alexandru Ionescu, secretar 
al Comisiei pentru politică externă g 
MnrU Adunări Naționala.

în cuvintul de deschidere a reu
niunii, ministru! de externe ■Rudolf 
Kirclwchtaeger a prezentat ț::i 
Austriei ln problemele eecurilății șl 
cooperării euroțiebe. „Auslrta — a 
«pus vorbitorul — este’ deosebit de 
interesată in ținerea unei conferințe 
asupra seciirilății șl colaborării in 
Europa”. Abordlpd in continuare as
pectele colaborării, ministrul austriac 
a declarat : „O pace politică carau- 
tind securitatea fiecărui stal In parta 
este Incompatibilă eu războiul econo
mic. La riadul său, o eooperaro eco
nomică armonioasă poate să se dez
volte numai în condiții de destindere 
și securitate internațională”.

- menționat preocuparea constantă a 
țării noastre de a contribui activ la 
realizarea sccurilățll europene — pro
blemă de importanță primordială, că
reia Romanta ii acordă o însemnătate 
deosebită, sprijinind toate acțiunile 
îndreptate spre traducerea in viață a 
acestui deziderat.

» .*
Bruno Plttcrmann o oferit o masă 

prloleneusefi In cinstea grupului par
lamentarilor romfinl, la care n parti
cipat șl ambasadorul României 
Vlena, D. Anlnolu.

WASHINGTON 27. — Corespon
dentul ‘ Agerpr'es, C. Alcxundrouie, ________ ___ _ ____ ____ ,
transmite : Delegația Consiliului E- mlnls'.rațlo. R. Sohtnldt, prlm-vlce- 
coîiomlc, condurta de tovarășul Ma
nea Mănescu;'' președintele consiliu
lui, a făcut o vizita la compania 
„Control Data Corporation" din 
Minneapolis, Conducerea compan!'!’ 
a făcut o prezentare a modului de 
organizare, a preocupărilor acestei 
firme in domeniul tehnologic al uti
lizării calculatoarelor electronice, 
precum șj al realizărilor obținute.

In cadrul discuțiilor care nu avut 
loc au fost abordate diverse pro
bleme privind posibilitățile concreta 
de cooperare ln cercetarea, fabrica
rea și desfacerea, echipamentelor 
periferice pentru calculatoare.

La discuții au participat W. Nor
ris, președintele Consiliului de âd-

președinte al companiei, precum șl 
nlț! conducători șl specialiști al 
certei firme. Din partea romănfi au 
participat Ion ȘL ion, vicepreședinte 
al Consiliului Economic, ambasado
rul României tn Statele Unite, Cor- 
nellu Bogdan, delegația Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini, atlatil In prezent ln Statele 
Unite, precum șl Dumitru ButnanL 
estul Oficiului . comercial român din 
Chicago. Delegația a vizitai apoi sec
țiile de producție, laboratoarele de 
cercetare, dezvoltare ș! experimenta
re a metodelor de folosire a calcula
toarelor pentru gestiunea economică.

a-

româno-italiene

dedicate
României

Colocviul de la Paris
». ■’ - t. ‘ fl-■ * '■■ ' ■' ' ' ■’ ; /:: ; ’3"/ r

PARIS 27 (Agerpres). — Sub e- 
g’da „Cercului francez pentru secu
ritate șl cooperare etiropaanfl”, la Pa
ris s-a desfășurat un colocviu pri
vind problemele legate de conferin
ța nsupra seciu-liățil șl cooperării ln 
Europa. Colocviul — la care au 
participat personalități aparțlnlnd di
feritelor curente nolltlcețsl sociale 
din Franța — a avut ca scop oregă- 
îirile tn vederea „Adunării'reprezen
tanților opiniei publice” pentru secu
ritate șl cooperare pe continentul eu
ropean. rare urmează să albă loc ta 
Bruxelles, tn zilele de 2—3 Iunie n.c. 

' — informează agenția France Presto

ROMA 27 — Corespondentul Ager- 
pros, N. Pulcaaj Jransmlto : La- 27 
martie, la încheierea vizitei pe caro 
n Intreprlns-o In Italia, la Invitația 
ministrului Industriei al Italiei. Mihail 

Industriei chl-

CAIRO

HELSINKI

l'lorest-j, ministrul _______ .
mice, a avut b convorbire cu Aido 
More, ministrul afacerilor externe al 
Italiei. Cu acest prilej, auț fost dis
cutam probleme do Interes reciproc 
privind dezvoltarea relațiilor econo
mice și comerciale, precum șl coo
perarea In diferite domenii intre cele 
două țâri.

La Intllnire. desfășurată Intr-o at
mosferă cordială, cu participat lacob 
îonașeu. ambasadorul României la 
Roma, și Gheorghe Predescu. șeful 
agenției comerciale româno din capi
tala Italici.

Manifestări
culturale

BERLIN 27 — Corespondentul nos
tru, ȘL Deju, transmite : în Încheie
rea vizitei ln ILD. Germană a delega
ției Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președințele Morii Adunări 
Națlonole, a avut loc la 27 martie, la 
sediul Camerei Populare a 1LD.G., o 
convorbire cu președintele Camerei 
Populare, membri a! prezidiului șl 
președinți al unor comisii ale Came
rei Populare a R.D. Germane.

Au luat parte Gerald GflUing, pre
ședintele Camerei Populare, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. Erich 
MCckcnberger, membru si Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.. Egon 
Kronz, Wolfgang Răsser, Kttri-Helnz 
S'Chulmeloter. membri al Prezidiului 
Camerei Populare, și alțl dcputalL 
Convorbirea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă caldă, prietenească și a scos 
ln evidență stima șl înțelegerea reci
procă. dorința de a dezvolta și adinei 
relațiile bune existente Intre România 
șl ILD. Germană, intre parlamentele 
șl popoarele celor două tari.

La prinz. gazdele au oferii o masă 
comună partlclpanțllor la schimbul de 
experlenta.

*
Luni după-um!uză,J delegația Marii 

Adunări Nrițlonnle a plecat spre pa
trie. La aeroportul Sehfinefeld dele
gația a fost condusă de Gerald Găi- 
tlng. președintele Camerei Populare 
a R.D.G., Egon Krenz, Karl-IIclnz 
Sehulmeister. membri al Prezidiului 
Camerei Populare. Heinz Eichler, se
creta- al Consiliului de SlnL mem
bra al Prezidiului Camerei Popu
lare, Oskar Fischer, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe, șl alte

jjensonalltățl ale vieții politico din 
R.D.G.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei tn, R.D.G., Nleolae Ghettea, 
membri ol ambasadei române.. . '

★
în aceeași zi, delegația Marii A-:’ 

dunări Naționale s-a înapoiat in 
Capitală.

La sosire, po aeroportul Otopenl,' 
erau prezențl Marla Groza, Iile 
Murgulescu și Gheorghe Neculo, 
vicepreședinți ai M.A.N., Constantin 
Stătcecu, secretarul Consiliului de 
Stat, Dumitru Balalia, Alexandru 
Sencovlcl, Gbeorghe Vasllichi, Au
rel Vljoll, Nleolae Eeobescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, deputați și alto persoane 
oficiale.

Au fost de față dr. Harts Voss, am
basadorul R.D. Germane la Bucu- 
reș’.l, și membri al ambaaadeL

BERLIN. 27. — Corespondentul nos
tru. Șl. iteju, transmite : La 27 martie, 
WilJl Stoph. președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G.. l-a primi» pe 
ambasadorul României in R.D.G., 
Nleolae Ghenea, cu ocazia plecării 
sale definitive in patrie. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire, desfășu
rată Intr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Cafeaua neagră...

amamniniini  nun unii» i

Reluarea tratativelor S.A.L.T.
(Agcrpres). — As

tăzi so rotau Ia Helsinki tratativele 
Bovleto-americano pentru -limitarea 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.). tn 
acest scop, fn capitala finlandeză au 
sosit delegația sovietică, In frunte cu 
V. S. S-emlortov, locțiitor al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S.. 
și delegația americana, condusă de 
ambasadorul Gerard C. Smith.

Potrivit relatării agenției T.AS.S.. 
conducătorul delegației sovietice n 
declarat Ia sosire : Avem Instrucțiuni 
să purtam convorbiri în spirit con
structiv șl de lucru. Dclegnito sovie
tică este gata HI .tacă efortiirllc ile- 
eesare Tn acest sens, a spus el.

Agenția U.P.L relatează că șeful 
delegației S.U.A. și-a exprimat spe-

HELSINKI 27 ran(3 că între cele doul nării sc va 
ajunge la un acord înaintea vizitei 
pe care o va întreprinde președin
tele S.U.A, Richard Nixon, la Mos
cova, Ia mal a.c.

începute in luna noiembrie 1B'3P. 
tratativele S.A.L.T. s-nu desfășurat 
succesiv la Helsinki șl Vlena. Pri
ma ședință din cadru! noii runde fio 
convorbiri va avea loc la sediul Am
basadei (Î.U.S.S. din Helsinki șl va 
ți a 111-a.fntllnlre de lucru.

*
Președintele Finlandei, llrho Ke

kkonen, a primit delegațiile U.R.S.S. 
și S.U.A. la negocierile in vederea 
limitării' înarmărilor stratoglco 
(S.A.L.T.).

jl

Sesiunea Adunării Naționale
a R.D. Vietnam

RAPORTUL PREZENTAT DE PREMIERUL FAM VAN DONG
HANOI 27 (Agcrpres). — l-n Hanoi 

au avut loc lucrările celei de-a doua 
sesiuni din cea de^a patra legislatură 
a Adunării Naționale a R. D. Viet
nam — infocmtsiză agenția V.N.A. în 
cadrul lucrărilor, primul ministru al 
R. D. Vietnam, Fam Van Dong, a 
prezentat un raport. Relevlnd succe
sele doblndlte de R. D. Vietnam In 
opera de edlGcare a societății socla-

externe al G. R. P. al

PARIS 27 (Agerprea). — Cu prile
jul Înapoierii la Paris. Nguyen Thl 
Iiinh. ministrul afacerilor externe al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud. 
conducătorul delegației G.R.P. la con
ferința do la Paris in problema Viet
namului. s-a referit, in cursul unei 
conferințe de presă, la unele proble
me privind lupta poporului vietna
mez.

După ce a denunțat continuarea de 
către S.U.A, o ponticii de ..vletnaml- 
zare“ a războiului, de intensificare n 
bombardamentelor Împotriva R. D. 
Vietnam șl de exRndere a războiului 
in Laos șl Cambodgla. Nguyen lltl 
Blnh a nrflîat că la conferința ele In 
Paria S.U.A. refuză să negocieze In 
mod serios, fapt care rezultă din ati
tudinea delegației americane.

Populația din Vietnamul de sud — 
a ețpus Nguyen Thl Blnh — este holă- 
rilă oă se opună poîliicli americane șl 
provoacă eșecuri grave planurilor 
S.U.A. Mal mult declt orjclnd In tre
cut, populația sud-viclnameză cerc In 
mod hotărî, ca S.U.A. să-și retragă 
toate trupele din Vietnamul de sud 
șl ca Nguyen Van Thleu să demisio
neze imediat, astfel incit poporul aud- 
vietnamez sn-șl pontă exercita drep
tul său la autodeterminare, fără a- 
mestec din afară. Planul de (pace;.In 
șapte puncte al Guvernului Revolu
ționar'Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud reprezintă o bază Jus
tă pentru reglementarea pașnică o 
problemei vietnameze șl este conform 
cu cererile legitime ele poporului 
vietnamez, poporului american șl ale 
popoarelor întregi! lumi.

liste, primul ministru s-a referit Ia 
premisele reale creole In agricultura 
R. D. Vietnam pentru obținerea unei 
producții medii de 5 lotto de orez ln 
hectar șl la succesele Însemnat^ Inre- 
gîslrnto șl ln alte ramuri ale econo
mie! naționale, cum ar H Industria 
extractivă, producția do energie elec
trică, construcțiile do mașini, trans
porturi ?..'i. Producția IndiislrlaJă glo
bală a sporii cu 14 la sută.ln 1071 
față de nivelul realizat ln 1970. a ară
tat Fam Van D.a.-ig. subliniind că 
dezvoltarea industriei a fost însoțită 
de înflorirea multilaterală a. tnvăță- 
mlnlulul, culruril și activității artis
tice, de formarea unui maro' număr 
de cadre de specialiști. Importante 
realizări au fost înregistrate ln cursul 
anului trecu: șl In domeniul oa-otlrll 
sănătății populației, al ImbunălAțlrli 
condițiilor pentru dezvoltarea tinerel 
generațiL

Obiectivele primordiale cărora tre
buie eă 1! se '-'con'.nr-e eforturile 
noașțre pe plan economic. subli
niat primul ministru al FLD. Viet
nam. slnt sporirea, cit mol rapidă a 
vonitahil național, satisfacerea nece
sităților de consum ale populației, 
creșterea exporturilor șl a acumu
lărilor. 'nlcMlficarca reproducției 
lărgite șl Îmbunătăți ren condițiilor 
do trai ale populației.

în continuarea raportului său. 
Fam Van Dong a reafirmat atitudi
nea pozitivă a R.D. Vietnam fală de 
convorbirile <le la Paris In proble
ma Vietnamului, arătlnd că aceasta 
se bazează pe' soluția în șapte puncte 
o Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud. Condamnfnd poziția S.U.A. care 
au provocat impasul convorbirilor 
de la Paris prin suspendarea aces
tora po termen nsdetermlnat, primul 
ministru ol RD. Vietnam a subliniat 
că aceasta ‘demonstrează intenția 
Administrației Nixon de a continua 
războiul de agresiune din Vietnam.

Respingem cu botariro nșa-numi- 
tul plan de pace în opt puncte, for
mulat de președintele american Ri
chard, Nixon, menit să ascundă răz
boiul de agresiune purtat dc S.U.A. 
tn Vietnamul de sud șl fn celelalte 
țări din Indochina — a relevat Fam 
Van Dong. Alit timp cil S.U.A. vor 
continua agresiunea, poporul viet
namez va lupta pentru cișllânrdă 
drep'.urllor sale fundamentale. In 
încheierea raportului său. primul 
ministru ol R.D. Vietnam a .subliniat 
solidaritatea militanta a poporu^ 
Iul vietnamez cu popoarele cam
bodgian și laoțian, exprlmlndu-șl 
convingerea că lupta acestora va fi 
încununata de victorie.

ln

de încetare a ostilităților 
intre cele trei provincii 

meridionale ale Sudanului
ÂDDIS ABEBÂ 27 (Agcrpres). — 

Jn capitala etiopiana a avut loc 
luni ceremonia oficiala o semnării 
acordului de încetare a osUlItățllor 
In cele trei provincii meridionale 
ale Sudanului.; Acordul survine după 
anunțarea, zilele trecute, de către

■ autoritățile centrale șl ripo! de către 
liderii din sud a încetării torului, 
ca urmare a succesului convorbirile:; 
prin caro s-a hotarlt „acordarea au
tonomie! sudului tn cadrul unul' Su-

' dan unit”.
Ministrul de ______ ___ ___

'Mansour Khalid, a apreciat’ semna
rea acordului de încetare a ostilită
ților ca un act Istoric pentru po
porul sudanez; Ceremonia s-a des
fășurat In prezenta suveranului etlo- 

, plen. Hnlle Selassie, care a făcut dz
■ de bunele sale oficii pentru ' a sa 
njunga la acordul realizat Intre mi-

( toritatlle centrale sudaneze șl liderii 
din cele trei provincii meridionale 
ale Sudanului.

________________

, CAIRO 27 — Corcspondenful 
t nostru, Nleolae N. Lupii, trans- 
I mite : In aceste zile, In capitala 
l Republicii Araba Egipt au toc 
. numeroase manifestări culiu? 
1 rale dedicate României, con- 
i semnate pe larg In relatările 
, presei. Ziarul „Journal d'Egpp-presei. Ziarul „Journal d'Eg-gp- 
ț te1’ scrie, intr-un articol despre 
i Expoziția de artă folclorică ro- 
> mdneased, deschită recent la 
ț Cairo, că aceasta constituie o 
, sună de inspirație artistică de o 
ț mare bopâlic, ce dovedește ax-ț marc mjgativ, cc uouvaesic ex- . 
i traordinarele posibiliMJi spirt- ) 
> turtle ale poporului român. I 
l Este interesant de observat In ’ 
. această erpozijie cu cită exac- \ 
) 'tilatc exponatele reflectă 
i peramentul lo-cuitorilor fii 
* regiuni folclorice si activi 
l culturale și economica

i

I

externe sudanez, 
semna- 
OBlll'U-

titat.e exponatele reflectă tem- i
.......................... lee&rel \ 

vltdlile i 
i spe- ’

A 
V
\

ciflce.
Ziarul „Le Rrogres Egyptian’" 

publică tin articol consacrat 
progreselor realizate da cinema
tografia românească;.și semnlfl- 
cajlei tind alte manifestări ar-? 
tistice, aceea a „SdpMmfnii fil
mului românesc*. P.rin schim
burile culturale intre națiuni, 
scrie ziarul, sin! reliefate carac
teristicile artei sub toate aspec
tele rale, iar „Săptâmlna filmu
lui romanesc* care urmează să 
fie organizată la Cairo vtA'per- 
mite o mai bună cunoaștere a 

i tuturor domeniilor artei con- 
’ temporane din România.

V

J. Fock la Moscova
> ■ , . ■ ■/'; ă ' ’ ii • \ „

MOSCOVA 27 (AgarpresV — Ln 
Moscova au început luni convorbirile 
dintre Alesei Kaslghln. membru ui 
Biroului Politic al C.C. al l'.C.U.S.. 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. șl Jenă Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.. 
președintele Guvernului Revoluționar 
MuncIlorc-SC-Țărănew: Ungar, care se 
aRă Intr-o vizită dc prietenie In 
U.R.S.S. După cum Informează agen
ția T.A.SJ5., au fost examinate pro
bleme privind dezvoltarea colaboră
rii economico șl tehnlco-ștUnțlflca din
tre cele două țări.

ZIARUL „N0D0M

.1

r, a

BRUXELLES 27 (Agorpres). — Ln 
Inițiativa organizațiilor de slings din 
0 țări vost-curojMJne. nJ căror repre
zentanți s-au întrunit la sfirșitul 
sâptfimfnil trecute la Bruxelles, un 
manifest tipărit in diferite limbi vor
bite In țările Pieței comune a fost 
distribuit In porțile filialelor fKn Pu
rta. Milano. Vlena. ZOrlch, Hamburg 
șl Bruxelles ale firmei .F’hilips”. Do
cumentul conține un apel adresnt 
salariaților acestor Întreprinderi pen
tru a se organiza la nivel european 
împotriva pericolului concedierilor.

’ ’ ; i v ■ -i ' ■■ ‘ .

cure amenință pe ce! 20 OM) de mun
citori ai firmei.

După cum precizează
Franco Presso. paiilclpanțll

atenua
„ . . . _ ,... t la reu
niunea din capitala Belgiei au subli-

se sub-
niai că această Inițiativă nu 
eu organizațiile amintite să 
silluie sindicatelor în cc privește ac
tivitatea acestora, ci, dimpotrivă, sfi 
extindă lupta. Iliislrinil in mod sim
bolic dimensiunea politică a acțiuni
lor revendicative din (ările vesl-cu- 
ropene.

Ministerul Afacerilor Ex.- . plIJJn ,„lrepr1n(î(?rl; r t VB 
tCniC fll nnilinii Sovietico rcslablBreâ controlului asupra

principalelor produse de export ale «, pSS fe:" e*
elaborării, producerii 

armelor bacteriologice

a comunicat —
T.A.S.S. - ’ 
Interzicerea 
și s'oearll , ........ .. ....
(biologice) șl toxice șl la distrugerea 
lor va fi deschisă concomitent spre 
semnare la 10 aprilie In capitalelo 
celor țjeî state depozitaro — Mos
cova, Washington șl Londra. 'Conyon-5 
țin a fosî aprobată de cea de-a XVI-a 
«sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

0 delegație militară a 
E.D. Viohinni, de’ geite- 
ralul Vo Nguyen Glnp. membru ol 
Biroului Politic nT C.C. el Partidului . . _______
celor, co muncesc din Vietnam, vice- . U.R.S.Ș., a sosit In Belgrad. Intr- 
prlm-mlnistru și .ministrul apărării vizită oficială. Mareșalul Grec'ko

:■ ț

naționale, a avut convorbiri cu o 
delegație militară sovietica, in frunte 
cu mareșalul Pavel Batițkl. membru 
al C.C. u! P.C.U.S.. locțiitor al minis
trului nbărferli. comandont-șef al tor
țelor aeriene ale U.R.S.S., care sel’clor aerteno ale u.R.b.b., care sc 
află Inir-o vlzlîâ oHclold la HanoL

Naționalizarea unor în
treprinderi în Republica 
Bangladesh. Prirr’’j! ralnlsț™ <4 
Republicii Bangladesh. Mujlbur 
Rahman, a anunțul In cadrai unei, 
emisiuni radiotelevizate hotărlrca 
guvernului de a naționaliza Intre- ■ 
prinderile de iută, textile șl fabrici 
de zahăr — Informează agenția U.P.I. 
în baza noului decret de nățlonall- 

i 1 .
I..

*
îri aceeași zi, mlnU’.rul afacerilor ex

terne al R. D. Germane, pito Wlnzer, 
șl'soția au oferit un dejun in cinstea 
ambasadorului Nleolae Ghenea șl a 
soției șale, in legătură cu plecarea sa 
ln patrie. ' -

*
în searn zilei de 27 martie, amba

sadorul României in R. D. Germană. 
Nicolae Gheneo. a oferit ln Sala 
Congreselor din Berlin un cocteil cu 
ocazia plecării definitive In patrie.
. Au participai Erich Măcltenberaer. 

membru ol Biroului Politic ol C.C. 
al P.S.U.G.. Kurt Fichtner, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Gerald GOHlng. președintele Came
rei Populare. Manfred Gerlach, vi
cepreședinte a! Consiliului de Stat. 
Ilons Rlelz.' viceD-eședinte al Consi
liului de Stat. Heinz Eichler, secre
tar ni Consiliului de Stat, miniștri 
Si alte personalități nîe vletll poli
tice. economice' șl culturale 
R. D. Germană.

It. . ., •. ■ • '> -

ln patrie.

era roșie
Oameni cu tabiet, olandezii ! 

Le plac lalelele si berea bund, 
le plac țigările de fot. si le place 
cafeaua bună. Si. după cit spun 
cunoscătorii, cafea de calitate 
excelentă creste în Angola, 
Drept care, olandezii cumpărau 
masiv cafea angolezi — 2SOOO de 
tone in 1971,-al doilea importa
tor după S.U.A.

Totul era bine, aroma din ceț- 
cute minqlia catifelat nările. 
Pînâ ciad. „Comitetul pentru 
Angola*; organlzaiie creată pen
tru a ajuta pe refugiat ii politici 
anpoiezi ca ii pe militarii por
tughezi cc refuză lă participe 
la represiunea colonialistă, a 
lansat o campanie cu scopul de 
a dezBiâlui cbndilille inumane, 
tdlbaticc de lucru de pc planta
ții, ca și faptul că profiturile 
exportului de cafea servesc răz
boiului purtai de colonialiștii 
portughezi. A fost" lansată o lo
zincă generală ~ „Cafea pentru 
Olanda, singe pentru Angola- — 
cu fost multiplicate In mii de 
exemplare, două fotografii : 
una infâtUa trupul decapi
tat al unui muncitor negru, 
trunchiul fiind susținut de/agi 
soldați portughezi deasupra and> 
grămezi da cafea. In timp ce uli 
al treilea soldat prezenta radios 
capul victimei; cealaltă fotogra
fie surprindea o imagine tipică 
a plantațiilor — muncitori an
golezi lucrlnd sub amenlnlarea 
mitralierelor.

...In zadar a protestat amba
sadorul portughez la liana care 
a declarat că la mijloc este o 
„conspirație comunista menită să 
priveze 13 milioane de olandezi 
de băutura preferată*. Campa
nia declanșată, lozinca li imagi
nile zguduitoare ale fotografii
lor au risipi! aburii catifelatl ai 
cafelulelor. f>s. ca urmare, im
portatorii au sistat cumpărările 
de cafea angolezii.

Oameni cu tabiet, olandezii ! 
Nu acceptă cafeaua neagră — 
declt dacă e neagră. Nicidecum 
lingerie.

> ■* *J
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Contraspionajul 
și geografia

Recent, ln Occident, un subiect 
de senșalie. In presă ji la lele- 
uizfunc. Se 
aspecte secrete__ _ ______
lui de-al, doilea război mondial. 
Una dintre revelații : contra
spionajul britanic reujise sfi-il 
inJiUrere anen|U tăi In condu
cerea rețelei de spionai hitleris- 
te care opera In Anglia. Ca ur
mare, respectiva rețea era ma
nipulată sau manevrată de bri
tanici. Adică „spionații* ii con
duceau da fapt pe spioni.

Operația ds manevrare (ar fi 
cam inelegantă expresia — ‘ du
cerea de nas) purta denumirea 
codificată „came de pateu* (cam 
bizar ți fără legătură, dar mari 
șl nepătrunse slnt enigmele con
traspionajului) soltllndu-să cu 

. provocarea unor derute de ^pro- 
porțil : comandamentul german 
a fost făcut sfl creadă că trupele 
aliate vor debarca in Grecia, ji 
nu in Sicilia, că faimosul front 
al ll-lea se va deschide printr-o 
debarcare la Pas-de-Calalt. kind 
de fapt zona aleasă fusese Nor- 
mandla : tot prin asemenea feon- 
fuzll s-a Impledlcar realareă ti
rului cu rachetele V I ii V 2.

Interesant, nu-i asa ? Chiar si 
după 25 de ani. !

Comentind știrile, diferite zia
re îjî pun diferite întrebării De 
pildă, dacă si in prezent contra
spionajul respectiv se mal ocupă 
de asemenea farse geografice 
Dacă, peste alji 25 de ani. fprw 
I8D5 nu se va afla cumva că irit 
derutat si ps militarii britanici 
trimiși In Irlanda de Nord,> fă- 
clndu-J să creadă că Ulsierul 
e un earlier din Londra, tar Lon
donderry o ulicioară ce dă 
In Trafalgar Square.

■ Denumirea de cod hr fi. desi- 
pâr’ schimbată. Nu „carne de 
pateu* — ci de irlandez. <

„Vrem să fim 
și noi poluați!"

O pește splendidă 1 Minunată l 
A fost o explozie de entuziasm 
in riadul unor pături nu fprea 
subjin ale populației. Dar ; mal 
ales in rindul șomerilor. La ei. 
bucuria a atins frenezia si in- 
candescența.

Si pa bună dreptate. Fiindcă, 
fn definitiv, nu este sănătatea 
unu! dintre bunurile cele !mai 
scumpe ale omului 7

Despre ce este vorba 7 ime
diat : recent, un grup de medici 
americani a intreprinj un [stu
diu sliiniific avlnd ca temă l,po
luarea prin bani”. Cu rezultate 
zguduitoare : 13 la sută dinjmb- 
nertie,cercetate »l 42 la sută din 
bancnote erau purtătoare < de 
germeni. Studiul mai confined 
o precizare : bacteriile preferă 
bancnotele... de valoare mică (se 
pare că strlmbâ din nas la cele 
de 20 de dolari șl rămln mute 
de respect si la distanță dc cele 
de 1C0). s

Concluzia e foarte limpede : 
un portofel aol e un remediu 
din cele mal eficiente împotriva 
poluării. Sau, cu cit fluieră 
mai tare vlntu! In buzunare, "cu 
aîft e mai tonifiant pentru or
ganism și se fortifică sănă
tatea. . j

De neînțeles rămlne doar fap
tul că unii nu Inlelea aceste a-, 
vanlâje Ba mal auzi de munci
tori și șomeri că 'fac gretie ?i 
demonstrații pc motiv că nu' slnt 
destul de., poluați. '

Greu 1st mai croiește djrum. 
cîteodată. știința !

SINMUN" DESPRE

dezvăluie diferite 
ele din perioada ce-

PROBLEMA REUNIFICĂRII PAȘNICE A COREEI
șl in deplină concordanță cu dorința 
popoarelor iubitoare do pace din În
treaga lume. „Pentru reunificarea 
pașnică a tar!!, scrie ziarul, trebuia? , 
rezolvate multe probleme. Trebuie 
Înlăturata actuala stare do încordare 
•J crea® o almosfert de armonie 
națională, dărimatâ bariera dintre 
nord și sud, care dăinuie de 30 do 
ani. restabilite șl lârgite contactele șl 
schimburile. Deosebirile Intre orin- 
duirile sociale nu pot constitui un 
obstacol In calea promovării unitâții 
națlonale șl nici un pretext pentru 
Împiedicarea reunlflcfiril naționale”, 
scrie’Ziarul.

Reamintind afirmația lui Kim lr 
Sen, potrivit căreia Partidul MuneJi 
din Coreea este gaia sa negocieze cu 
tonte partidele'politice din Coreea do 
sud. „Nodom Slnmun” adresează. In 
încheiere, o chemare tuturor acestor 
partide, organizațiilor publice, per
soanelor individuale, cerlndu-!e - să. 
răspundă fără intlrzlere lă apelul 
Partidului Muncii șl guvernului 
R.P.D. Coreene pentru realizarea de 

, contacte șl negocieri intre Nord șl 
Sud. pentru traducerea In viață a cau
ze! rounifirârll naționale.

• ‘ t ' •e
PHENIAN 27 (Agerpreș). — In

tr-un editorial consacrat problemei 
reunlflcărl! pașnice a țării ziarul 
„Ncxlom Slnmun” din R.P.D. Coreea
nă subliniază că rădăcina tuturor su
ferințelor poporul:.:: coreean rezidă in 
ocuparea Coreei do sud de către im
perialismul american șl îri politica do 
agresiune pe caro acesta > o promo
vează.

Refcrindu-so ta problema reunlfl-. 
cărll pașnice n Coreei. ..Nodom SLn- 
mun" subliniază că aceasta este o 
problemă Internă a națiunii coreene, 

' care poate și trebuie să fie rezolvata 
■ de coreenii înșiși — staplnil tarii. 
Partidul Muncii din Coreea șl 'gu
vernul ILP.D. Cdrcene au prezentat 
propuneri juste șl rezonabile penii u 
reunlficarea țări! șl, ori de cite ori a 
apăru; vreun prilej pentru aceasta, 
au depus eforturi sincere pentru a 
le traduce In viață, se arată in edlto- 
rinL în context, ziarul amintește pro
punerile formulate In mal multe rin- 
durl de Klm Ir Sen. secretar genera! 
al C.C. ui Partidului Muncii, șeful 
statului, subliniind că aceste propu
neri nu slnt doar conforme cu dorin
ța unanimă a națiunii coreene

ti

'J

zări vor fi preluate de către slat cel llclpfi reprezentanți a! unor organi
zații pentru combaterea analfabetis
mului din țări ale Amerlcil La
tine. precum și reprezentanți al 
UNESCO.

în urma inundărilor ca
tastrofale cara nu 10c ln

uri ne! palelor produse de export ale 

celtijșl decret, 14 .bănci particulare și- 
12 companii do asigurări.

Legea mar^alâ a fost de-
Tn luiza’ provincia Herat, din vestul Afqanis- cretata in Salvador. ln 7® . tamilul. HO persoane Și-au pierdu: 

eî, guvernul șl forțele armata au li- viața,, Inreglstrlndți-se in
bdriatoa de ucțiune 
prima forțele rebele 
au eșuat In tentativa 
stat.

pentru n re- 
care slmbătâ 
de lovitură de

lanului. 110 persoane sl-uu pierdu: 
i , .. i același

timp Importante pagube materiala

Premierul Indira Gandhi, 
liilnd. cuvintul In ședința de deschi
dere o sesiunii anuale n Federației 
Camerelor do comerț și Industrie, a 
subliniat că 'problema primordlniâ 

. care se ridică In prezent In fața ln- 
• dlol este lichidarea sărăciei. Teoriile • 
economico occidentale, care nu un 
seama de specincui unei tan tn cuts 
as dezvoltare, nu tac declt fiă aarv- 
veze problemele smasire. a arătat 
premierul indian.

li

t
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g......... ate.oi... .... .......
Vietîcâ, *n t™®*® tnaretalul 
Andrei G.-eciko, ministrul apărării al 

Intr-o , 
___ , 3 

avut convorbiri. In probleme de inte
res comun, cu generalul de armata 
Nikola LtablcIcL secretarul federal 
pentru apărarea națională al R.S.F. 
Iugoslavia.

Nikolaî Podgomîi, prc?&- 
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem ul U.R.S.S.. va face o vizita o- 
flcială In Turcia între 11 șl 17 apri
lie IC72. la Invitația președintelui Re
publicii Turela, transmite agenția 
T.A.S.S.

Seniiimrul Ițaiiiio-ameii- 
can pentru problemele li
chidării analfabetismului 
șl-n deschis lucrările la Havana. Par

delegație militară sq- 1

Deschiderea expoziției „Arhitectura Republicii

Socialiste România11
MOSCOVA 27 (A- 

gerpres). — In sălile 
Casei Arhitectului din 

' Kico s-a deschis, la 
77 martie, expoziția 
.jArhltectura Republi
cii Socialiste Româ
nia'-. organizată sub 
auspiciile Uniunii ar- 
hitecțitor, din Ucraina 
și Filialei republicane 
a Asociației de priete
nie. sovleto-romăne.
La festivitatea de des- numeros public, 
chidere au participat Au participa!, de a'

Grlporii Golovko, pre- temenea, șefii oficiilor 
ședințele Uniunii ar- consulare acreditați in 
hitccfllor dîn Ucraina, capitala Ucrainei. 
Valentina Pozderko, A fost prezent Ale- 
vicepreședinte al Aso- Tandru Ungur, consu- 

• • ■ ■ tal general al Româ
niei la Kiev.

Cu acest prilej, 
vorbit Grigorii Gi

daliei ucrainene de 
prietenie ți relalfi cu!- 
turale cu țârile străi
ne, membri ai eondu-

I, au
. .-W wvwvn-w’iw™--'— jolov- ■ 

cerii Uniunii arliitec- fco si Alexandru Un- 
lilor și ai Asociației gur. ErpocRta, infăli- 
de prietenie, 'repre- ■ 
renfarsji ai organelor 
locale, arhitecti, un

șlnd aspecte ale arhi
tecturii contemporane 
din România. va fi 
deschisă publicului 
pină la 15 aprilie 1972.
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