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Ceaușescu, împreună cu 
Elena Ceaușescu, a sosit 

.hartum, într-o vizită ofl- 
i invitația președintelui 
l Democratice Sudan, ,ge- 
jalor Gaafar Mohammed

Consiliului de Stat 
Socialiste România,

ar Ea Salaam șl Khartum 
prezidențială a survolat 

și Etiopia, telegramele 
« cu acest prilej de la bor- 

tonulul de șeful statului ro- 
ilustrind bunele raporturi 

„jnte cu aceste țări.
m timpul celor aproape cinci 

ore, rit durează zborul, bogatul 
.peisaj african oferă o imagine în 
continuă schimbare : jungle nesflr- 
șite, imense lanuri — adevărate 
mări continentale, lunci și savane, 
vaste întinderi deșertlce. Părăsim 
meleagurile tanzaniene cu Imagi
nea de măreție monumentală a 
piscului albit de zăpezi al mnslvu- 

< f lui Kllimandjaro, de aproape 6 000 
j d® metri, în jurul căruia avionul 

■ < efectuează un larg viraj. I,n drep- 
\... tul masivului. Kenya se trece dip 

rnou pește Ecuator.. La .15 grade
• latitudine nordică se află ținta 

acestei călătorii — KhortumuJ — 
capitala Sudanului.

O țară vasta, cea mai întinsă a 
continentului african — suprafața 
sa reprezintă o pătrime din terito
riul Europei — unde se întâlnesc 
toate formele de relief specifice 
continentului african. Se găsesc 
aici mari bogății ce aparțin astăzi 
acestui popor cu o străveche civi
lizație și istorie, care șl-a procla
mat patria, în urmă cu 16 tml. 
republică independentă. Pădurile
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c&s'ASă, 
poporisSw mmm fe < 

cu esențe prețioase, da gumă ara
bică — care furnizează drea 83 la 
sută din consumul mondial — lasă 
loc eînd podișurilor muntoase ee 
ascund în străfundurile lor aur, 
fier, magneziu șl alte minereuri 
de mare. valoare, cînd unor largi 
cîmpli ale căror culturi de bumbac 
reprezintă 30 la suta din produc
ția totală a lumii.

Aceste bogății au fost jefuite de
cenii întregi de către regimul co
lonial. îndreptîndu-și după elibe
rare eforturile spre lichidarea ur
mărilor agresiunii șl exploatării 
străine, animat de năzuința pro
fundă de progres și o viață mal 
bună, poporul sudanez se află an
gajat astăzi înte-o susținută activi
tate constructivă, de lichidare o 
stării de subdezvoltare economică, 
de. valorificare a resurselor natu
rale în scopul, propășirii țării sale.

Călătorim spre o țară care * s-a 
bucurat întotdeauna de simpatia și 
solidaritatea poporului român atât 
în lupta sa împotriva dominației 
străine, pentru independență, cît și 
în bătălia pe care o desfășoară în 
present pen tini 4nlătu rarea șecheleș‘- 
lor trecutului colonial, pentru dez
voltarea economică, culturală șl 
socială Pe acest fundament au fost 
stabilite relații în Interesul celor 
două popoare, bazate ps stimă șl. 
respect reciproc, pe neamestec în 
treburile Interne șl deplină egali
tate, cărora vizita șefului statului 
român le deschide noi perspective, 
pe multiple planuri. Sînt raporturi 
rare constituie o continuare fireas
că a politicii României socialiste de 
solidaritate cu tinerele state, de 
sprijinire activă a dezvoltării lor 
politice, economice și sociale, a
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v Dl» ÎN ONOAREA 
k PREȘEDINTELUI CONSILIULUI
DE STAT, NICOLAE CEAUȘESCU

■ . .“ 'v
persoane 'oficiale care îl însoțesc 
pe șeful statului român ta cfllflto- 
ria sa în țările africane.

Din partea sudaneză au parti
cipat prim-vlcopreședlntelc republi
cii, Abubakr Awadallah, secreta- 

_____ __ . rul general al Uniunii Socialiste 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. Sudaneze, Maamoud Awad-Abu

ale celor două țâri.
La-dineu, care s-a desfășurat in

tr-o atmosferă cordială, au luat 
parte: fon Pățnu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Cornellu Mă- 
neseu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, șl celelalte

Cu prilejul vizitei pe care jefui 
statului român o Întreprinde în 
Sudan, președintele Gaafar Mo
hammed Numelry șl doamna Bu- 
sein Numelry au oferit joi seara un 
dineu în cinstea președintelui Con- ■ 
sinului de Stat, Ni colae Ceaușescu. 
șl a tovarășe! Elena Ceaușescu.-

Âu fost intonate imnurile de stat Zeid. Osman Abu Al-Gaslm. mem
bri ai Biroului Politie nl U S.S.; 
Mansour Khaled ministrul 
facerilor externe, Ahmed
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luptei de consolidare a Independen
ței naționale.

în acest context, data de 30 
martie semnifică un nou capitol in 
evoluția relațiilor romfino-suda- 
neze,

în această zl s-au întllnlt pentru 
prima oară președintele Consiliu
lui de Stat al României, Nlcoltte 
Ceaușescu,’ șl șeful statului suda
nez, general maior Gâafar Moham
med Numelry, acest eveniment e- 
vidențilnd, o data în plus, rolul 
deosebit pe care ii nu vizitele ți

;V

Nicolae C 
s-a încheie
pentru iteaiottwi relațiilor de cooperare româno-tanzaniene, 

Mi popoarelor si a intelegerf înMatin*
* -•--••i fost pavoazat sărbătorește, dar ea- 
____ J racterul sărbătoresc l-au dat, ca șl 
Nicolae la sosire, ma! ales locuitorii din Dar 

Es Salaam, care l-au ovaționat ș! a- 
clamat îndelung pe oaspeții români.

Ceremonia de rămas bun a pro
grama! mai întâi onorurile militare. 
Au fost Intonata imnurile de stat ale 
României șl Tdnzanlel. O unitate de 
ea prezentat onorul Tovarășjil 

ae Ceaușescu a trecut npol In
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Tn finalul ceremoniei, președintele 
ânzaniel Ișl ia rămas bun de la to-

Cel doi șefi

O vizită ocLirtâ, dar dansă, avind
— rași cele efectuate în Algeria, Re- , „ _[ea revistă garda de onoare aliniată os 

șj aeroport.

Tanzaniei Ișl la rămas 
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. Cel doi șefi 
de stat bb îmbrățișează cordial. Iți 
string mllnlle cu călduri.

La ora 10 (ora Ideală). SoraBucu- 
reșllulul, avionul pfezidenUal româ
nesc decolează de pe aeroportul din 
Dar Es Salâam spre Khartum, a șap
tea capitală înscrisă în programul 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescii 
In Africa.

*;
.... Joi dimineața s-au încheiat, la Pa-ț

Julius R. Nyerere. vin In fala iri- latul prezidențial din Dar its Sa-; 
laam, convorbirile oficiale dintre pre-

— ca și cele efectuate in Algeria, Ri 
publica Cenlrafricanfl, RepublJ 
Popislaxă Congo, Rfcpubllca Zair w 
Zambia — un definitoriu caracter în continuare, președintele Nicolae —„---------- , ks—i Ceaușescu șl 1 tovarășa Beai

Ceaușescu. împreunfi cu președintele 
bunei ofldole. Rlftd pe'rind.ișl iau 
rămas bun de la tovarășul Nicolae ședințele Consiliului de Stat a!
Ceaușescu șl. tovarășa Elena Republicii Socialiste’România, Nlcoiae
Ceaușescu ministrul afacerilor ex- Ceaușescu, și președintele Republicii 

_r—Unita Tanzania, Julius K. Nyerere, 
tortelor populare de apărare ale < La convorbiri au partidpat din 
Tanga'nlkfii. generalul Sarattâkya, partea română : Ion Pățan, vice pre- 
ministrul comerțului șl Industrial, ședințe al Consiliului de Miniștri ți 
IL A. Jamal, ministrul comunicații- ministrul contertului exterior. Come
lor șl lucrărilor publica. J. M. L>i- ?RU Mânoscu, ministrul afacerilor ex
tinde. ministrul de Interne. S. A. teme' Bujor AlmAșan, ministrul ml-

““W --a*-*. •**!-«•• HSK“3^«JffiSSSl ITfiiS ........... ...........
ministrul economiei ei planului. W. 
Chagula. ministrul apărării. E. 
Sotoirte. cilii membri ai guvernului 
tanzanian, judecătorul suprem A. 
Said, președintele Adunării Naționa
le. A, S. Mkwnwa’, H. Mblta, score- 
tar general executiv al-T.A.N.U., T. rențl : Abeld Amâni Karume. prim- 
Konibo. secretarul general al Parti- ' ■y,ic^fȘȘ«llnte__ ri republicii, ^ashldi

■ dului Afro-ShlrazL președintele Con- ;
.Uliului municipal al orașului Dar Es 
Salaam. A. S. Chambuso. alte pereo- 
nal'tăti marcante al.e vieți! publice 
șl obștești tanzaniene. precum .șl Ion 
Drinreanu, ambasadorul României’ in 
Tanzania, $1 membrii ambasadei.

La scara a' ' ' '' '
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu sin: salutați de Abeld 
Aman! Karume. prim-vleepreședlnte 
al republicii, șl Rashldi Mafnumo 

_. ’ȚȚ:’.--— Bl doțlea
vicepreședinte a! republicii.

Președintele’ Julius K. Nyerere si 
celelalte perșonnlltă’ti tanzaniene îsi 
iau rfimaa bun de la membrii delc-

politic, de lucra. Programul ei a pri
lejuit cunoașterea unor aspecte esen
țiale din munca.șl realizările poporu
lui tanzanian, angajat in Murirea
unei economii Independente, în edi
ficarea unei noi orindulri sociale. 
Convorbirile romăno-tanzanleM la 
nivel înalt, desfășurate in spiritul do- „?S?„aktInnlYJ
rințel reciproce de a dezvolta rela
țiile dintre cele două țări In multi
ple sfere de interes comun, au dus 
ta finalizarea unor proiecte de coo
perare în* producție, la semnarea 
unor înțelegeri /care vor ridica pe o 
treaptă superioară colaborarea ro- 
mâno-tanzaniană. S-a căzut do acord 
asupra Intensificării relațiilor româ- 
no-tanzanlene pe linie de partid. 
Schimburile de păreri In problemele 
politico Internaționale au relevat do
rința ambelor țâri de a-șl spori efor
turile pentru curmarea politicii Im
perialiste de torță și dictat, pentru 
lichidarea colonialismului, neocolonla- 
llsmulul șl rasismului, pentru res
pectarea dreptului fiecărui popor de 
a ■holM de sine stătător calea dez
voltării sale politico gl soclal-eeono- 
mice.

Oameni sobri 9! ponderați, tanza- 
nlenii au rezerva: conducătorului 
partidului și statului nostru, celor
lalți oaspeți români, remarcabile 
manifestări de simpatie șl stimă — o 
nouă mărturie a prețuirii de care se B1 , 1U1I_ „ TOUU1.U,
bucură poporul român, partidul nos- Kawawn. prim-mlnlstru, 
8ru șl conducătorul lor. tovarășul ■ .... ....
Nicolae Ceaușescu.

Șl în această dimineață 1-,...;. ..' 
mil si mil dc locuitor! te. „Portului 
Pficirt au ținut să-l salute din :«>.i 
pu șeful stalului român. Traseul de 
la Palatul prezidențial in aeroportul 
Internațional al capitalei Tanzaniei o

1

'liu Mfinascu, ministrul afacerilor ex-
r.elor, petrolului ?S geologiei, Ion 
Drlnceanu, ambasadorul României in 
Tanzania, Ștefan Andrei, Constantin 
Mi tea. Gheorghe Oprea, consilieri a i 
președintelui, Vaslle Rfluțâ, -adjunct 
al ministrului comerțului exterior.

Din partea tnnzanlanfl au fost pre- 
zențl : Abeld Amâni Karume. prim-
Mafaume Kawnwo. prim-mlnlstru, al 
dogea vicepreședinte al republicii, H. 
A. Jamal, mlnlslrul comerțului »i 
Industriei. Aboud Jumbe. ministru de 
stat la cabinetul* primului vicepreșe
dinte. W. Chagula. ministrul aface
rilor economice șl dezvoltării pla- 

' .... ministrul a- 
pelor ®î energiei ^Thablt Kombo. pre
ședintele comerțului și industriei șl v,--,,.,..,",';. Afrp-’.'

afacerilor externe, C. D.

spre Palatul Poporului, 
pusă la dispoziția oasț 
druni, grupuri masive de locuitori 
al capitalei salută cu prietenie pe 
solii țării noastre, aplaudă înde
lung pe cel doi șefi de stat. Sute 
și sute de steaguri — românești șl 
sudaneze — împodobesc orașul 
„Bun venit președintelui 
Ceaușescu", „Surlanu! saluta pe 
președintele român", „Trăiască 
prietenia româno-sudaneză" — sînl 
urări în limbile română șl arabă, 
care se văd pretutindeni, alături de 
portretele celor doi șefi de stat.

Atmosfera proprie unui mare e- 
venlment a.fost relevată cu preg
nanta de presa sudaneză

Ziarele sudaneze de joi publică 
In loc de frunte materiale consa
crate vizitei în Sudan a președin
telui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, șt a tovarășei Eiena 
Ceaușescu. Ziarele .,E1-Sahntu“ și 
..Al-Ayom“ anunță evenimentul 

.prin suprntltlurl, pe întreaga lor 
primă pagină, în care sînl Inserate 
fotografii ale tovarășului Nlcoiae 
Ceaușescu, Informînd. în; același 
timp, despre principalele momente 

"din progrâmur vizitei4 iri'Sudan a 
șefului statului român Ziarul „El- 
Snhnfn" dedică țârii noastre o în
treagă pagină Intitulată „In întâm
pinarea înaltului oaspete din Ro- 
mânin”. în cuprinsul acesteia sînt 
publicate biografia $1 fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, fo
tografia și date biografice ale to
varășei Elena Ceaușescu.

De asemenea, sub titlul „Sensul 
socialismului din România" este 
publicat un articol consacrat rea
lizărilor din țara noastră „Poporul 
sudanez — ss releva în articol — 
urmărește cu admirație construc
ția socialista în acest stat prieten." 

Poporul român, care s-a opus 
■în mod eroic nebuniei hltieriste. 

guvernatorul provin- țși făurește o viața nouă, pe baze

contactele directe ale șefilor de 
stat pentru, promovarea bunelor ra
porturi, a cooperârll și destinderii 
în viața internaționala.

Această. întâlnire a fost marcata 
din primele momente ale sosirii 
șefului statului român de cordiali
tatea prietenească eu care a fost 
salutat de președintele sudanez."

La coborirea din avion, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și conducătorul 
Republicii Democratice Sudan; 
Gaafar Mohammed Numelry, Ișl 
string ml ir, He cu. pâbhirft „Șeful 
stalului sudanez, împreună cu șd-

!■
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' ", reședința 
oaspeților. în

lembrii ambasadei. rsior economice și ticz
avionului; tovarășul nîflcate, L EUnawlnga. 
seu si tovarășă Elena pelor ®i energiei Thablt

secretar general al Partidului 
Shirazl (Zanzibar). J. Maleecla.

1
nistrul .
Msuya, ministrul finanțelor. D. A. 
Nteembo. secretar principal la cabi
netul președintelui. A. B. Nyakyî, 
secretar principal ie Ministerul Afa- 

fțntâei române — Ion Pătam Cornellu cerilor, Externe. H. Mblta. secretar 
Măne*cu. Bujor Almflșan. Stefan An- ■' națlonnl executiv ai Partidului 
drei. Constantin Mitaa. Gheorghă T.A.N.U.. D. Mlokn, ambasador țn 
Onrea. Ministerul Afacerilor Externe.

Această. întâlnire a fost marcată 

șefului statalul român de conJlali- 
t-,'■- ■ -
salutat de președintele sudanez, 

țedlntele 
Nicolae ț 
Republici! Democratice Sudan;.

sa »

țin soi" Buttaln‘.Nume!ry,' intîmplnrt," 
de asemenea, ,cu cordialitate pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Conducătorul statului român 
prezintă apoi* pe tovarășii Ion 
Bățah, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, Cornellu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Bujor 
Almâțan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, și celelalte per
soane oficiale care 11 însoțesc in 
călătoria sa in țările africane.

în întâmpinarea oaspeților au 
venit, de asemenea, prim-vlcepre- 
ședintele republicii, Abubakr Awa- 
dallnh, secretarul general al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, Mnamoud 
Awad-Abu Zeld, membri al Bi
roului Politic al Uniunii So
cialiste Sudaneze, membri ai gu-

■ -Ț vernuluî. —a~ _____ _   _________________
del Khartum, care prezintă socialiste, masele .largi partldpînd 
omagiile lor solilor țării noas
tre. în cinstea oaspeților a 
fost alcătuită o mtetane de onoa
re, din cdre fac parte Osman Abu 
Al-Gaslm, membru al Biroului Po
litic nl Uniunii Socialiste Suda-" 
neze, Mansour Khaled, ministrul 
afacerilor externe, Ahmed Abdel 
Rahman Al-Aklb, ministrurindus- 
trle! și minelor, Ibrahim Moneim 
Mansour, ministrul economiei.

Sînt de față țeflî misiunilor di
plomatice acreditați to Khartum. Re^ciui v;zitei a f05( realizat de :

Ceremonia militară se desfășoa
ră intr-o ambianță festivă, pe ae
roport fiind arborate nenumărate' 
steaguri românești șl sudaneze. 
Sînt intonate imnurile de stat "ale 
României socialiste șl Sudanului, 
în timp ce rfisunâ 21 de 
salve de artilerie. Preșetllntele 

I Nicolae Ceaușescu, pe un podium 
de onoare, primește, aiatari de 
Gaafar Numelry, raportul coman
dantului gărzii, după rare, însoțit 
de șeful statalul sudanez, trece în 
revistă ostașii care prezintă ar
mele. '

Cel doi șefi de stat și soțiile lor, 
împreună cu personalitățile româ
ne șl sudaneze, s-au îndreptat apoi 

; . ■ > : S

string 
statali

a-
_ JM. -^b- |s

clei Rahmnn Al Aklb, ministrul in
dustriei șl minelor, Ibrahim Mo- i 
neim Mansour, ministrul economiei.

în timpul dineului,/ președintele 
Gaafar Numelry șl președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.

. £ ' k. '■ "’t '» 1

Solemnitatea conferirii
unor înalte distincții

La Palatul Poporului a avut Ioc 
Joi seara solemnitatea conferirii 
unor înalte distincții ale Republi
cii Democratice Sudan șl ale Re
publicii Socialiste Romfinla.

Președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. 1 s-a conferit 
ordlniil „Colanul de onoare” —• 
cea mal înaltă distincție a Repu
blicii Democratice Sudan — „pen
tru contribuția adusă dezvoltării 
relațiilor de prietenie dintre cete 
două țări, pentru a marca această 
importanta vizitii care va duce-la

însoțesc pe șeful statului român 
în vizita sa tn Sudan.

Președintelui Ganfar Mohammed 
Numelry 1 s-a conferit ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Ro- 
mănla13, clasa I, pentru aportul 
său deosebit la dezvoltarea rela
țiilor dintre Sudan șl România.

De asemenea, s-te decernat doam
nei Buseln Numelry ordinul 
„23 August" clasa L

Cu ncelașl prilej au fost acor
date înalte distincții românești 
unor personalități ale vieții poli- 

promovnrea pe mal departe a Ier Uce sudaneze.
găturilor noastre”.

Totodală, a fost conferit tova
rășei Elena Ceaușescu „Ordinul 
pentru Merit", clasa I.

Au fost distinse cu ordine suda
neze persoanele oficiale caro II

înaintea ceremoniei decorării a 
avut loc o întrevedere Intre pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceauțeseu, și președintele 
Gaafar Mohammed Numelry.

i!
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Ceai oferit in cinstea 
tovarășei 

Elena Ceaușescu
"n cursul după-a-mlezil de joi. 

doamna Buseln Numelry a oferit la 
reședința sa un ceai In onoarea to
varășei r ' '* ............. —
participat. , ........ , .. . .
vicemlnlirtru al tineretului, președinta 
Uniunii Femeilor Sudaneze. Fătată 
Abdel Mahmoud, membră a Comite
tului Central al U.F.S., alte membre 
ale conducerii Uniunii, soții ale unor 
înalte personalItăți ' guvernamentale, 
precum și soțiile șefilor misiunilor

; desfășurat \ Intr-o atț

1

Elena Ceaușescu. La «al au 
at Neflsa Ahmed El Amin, 
!sîro n

Uniunii Femeilor Sudaneze. Fataia

talul Central al U.F.S., alte membre 
ale conducerii Uniunii, soții ale unor 
înalte personalități 'guvernamentale, 
precum șl soțiile șefilor misiunilor 
diplomatice acreditați la^Khartum.

Ceaiul e-a 
mosferă cordială.
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la construcție.
Relațiile sudanezo-române «e 

dezvoltă continuu, fiind înteme
iate pe avantaj și respect reciproc, 
pe năzuințe comune.

Vizita actuală a ^.președintelui 
Ceaușescu tn țara noastră deschi
de noi perspective tn cooperarea
dintre cele două țari,, in diferite 
domenii, spre binele eelor două 
popoare".

Ion CÂRJE 
Adrian IONESCU
Romulus CĂPLESCU

/■
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Semnarea declarafiti comune
în aceeași sală in care a-âu des- cli Unita Tanzania:-Juiiuă" K. Nye-

rere, au semnal documentai final ol 
vizitei, oglindă a rezultatelor el fruc
tuoase. declarația comuna.

l-a- solemnitate au fost nrezente

■persoanele oficiale romăne șl tanra- 
niene pȘrUdpahte la convorbiri.

După «semnare, tn aplauzele celor 
prezențl. cei cîol președinți Ișl string 
mllnlle. sb Îmbrățișează cu căldură.

fâșurat' convorbirile r&nâno-tan- 
zanlene la nivel înalț, nresedlnte- 
îe Consiliului de Stat n! Republi
cii Socialiste Romfinla. Nțrolaai 
Ceaușereu.ț si președintele Republi-

DECLARAȚIE COMUNĂ 
KOMÂNO-TANZ

. " ■ 1 1 . . ’ 
Comunist Român, președintele poporul român, expresie a dorinței 
Consiliului de Stat ol Repii-I de ridicare pe o treaptă supe- 
bllcii Socialiste Romfinlâ. .Nicolae 

Elena Ceaușescu a efectuat o vizi
ta oficială de partid și de stal in 
Republica Unită.Tanzania, la invi
tația președintelui Republicii Unite 
Tanzania, Mwalimu Julius Kâm- 
barage Nyerere, intre 27 și 30 mor- 
tie 1072.

tn timpul vizitei, înaițll oaspeti 
au vîdtat lacul Manyara, craterul 
Ngoro-Ngoro, Universitatea din 
Dar Es Sâlaam, fabrica textilă 
„Prietenia", muzeul național șl 
unele locuri din jurul capitalei.1 
Pretutindeni, președintele Nicolae 
Ceaușescu, doamna Elena Ceaușes
cu și personalitățile care l-au în
soțit s-au bucurat de p primire căl
duroasă, simbol ai sentimentelor 
de stimă j! prietenie pe care po-

” •; V, '■ ■ ' ' ‘k ' SJ : ■ *

§

I 
Secretarul general al Partidului

Consiliului de Stat ,al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae __ J
Ceaușescu, împreună cu doamna țări.

<11., 1 UK țiILI, UI V-IJIil IUS HAI IfcU

ol Republici! Socialiste România Central al Partidului Comu- 
a transmis populației capitalei Re- ' ~
publici! Unite Tanzania, Dar Es 
Sulanm, întregului popor tanza- 
nian, un Silut călduros din partea 
poporului român.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Rom An, președintele 
Consiliului de Stat a) Repu
blicii Socialiste Romfinla. Nlcoiae 
Ceaușescu, n avut convorbiri cu 
președintele Republicii Unite Tan
zania. Mwalimu Julius K. Nyerere. 
la care oh participat .

— din partea română: ion Fâțan, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vice
președinte al Consiliului de Ml-

porul tanzanlan le nutrește față de nișlri, ministru! comerțului exte-
-------- .----- *_• ——-■- - •-■--j r|pr> Cornellu, Mănescu,. membru 
de ridicare pe o treapta supe- ai Comitetului Central al Partâdu-
rtoart a cooperări! dintre feele două .Iul Comunist Român, ministrul 

afacerilor externe, j Bujor Almfi- 
Președlntele Consiliului de Stat- șnn, membru ai Comltctaliu

nist Român, ministrul minelor, 
psi.ro: ui ui și geologiei. Ion Drin- 
ceanu, ambasadorul Republicii So
cialisto RomAnin tn Republica Uni
tă Tanzania, Gheorghe Oprea, 
membru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, consilier nl președintelui 
Consiliului de Stat. Ștefan Andrei, 
membru supleant ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim-adjunct al șefului 
secției Internaționale n Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Constantin Mitea, membru

' '-.li - ■
-l

(ConU.nu.are în pag. a n-a)
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ziaristului egiptean Hamdy Fouad de la ziarul „Al-Ahram'
cu, secretar ritățli poporului român cu popoare- 

ui., de
- ■ > ■ ■ > egiptean

Hamdy Fouad de Ia ziarul 1TAI-AKram“,' efiruia i-a acordat un

Dupâ cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae C 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Stas al Republicii Socialiste România, a primit pe ziaristul 

interviu.

ÎNTREBARE: Am citit o 
carte despre România în cere 
scrie cd încă din oremurlle 
străvechi popoarele noastre se 
cunoșteau reciproc, că casele 
egiptene ajungeau pînu la 
Conszanja de astdsi și chiar ed 
aici erau cunoscute zeitățile e- 
giptenc, cum sînt Osiris și fsts.

RĂSPUNS : Da, într-adevăr. între 
pojwarele noastre slnt legături stră
vechi.

Dacă încă zei! sa cunoșteau din 
timpuri îndelungate, de ce noi. oa
menii, conducătorii popoarelor 
noastre, să nu ne întâlnim ? Șînt 
convins că asemenea întâlniri vor 
întări prietenia și colaborarea in
ternațională.

ÎNTREBARE: Sini foarte, 
fericit, domnite președinte, do

le care și-au cucerit independența 
naționala și'pășesc pe calea unei 
dezvoltflrl libere, de. sine stătătoare.

Desigur, vizita pe care om între
prins-o In aceste țări a constituit 
un prilej de o pune In valoare noi 
cili și' posibilități de Intensificare a 
bunelor noastre relații — pe plan

vilizâțle șl a standardului de vin' 
ale popoarelor respective. O cerință 
esențială a emancipării economice 
și sociale și a salvgardării indepen
denței acestor țâri este mobilizarea 
Intensă a tuturor forțelor materia
le șl umane de care dispun. întă
rirea unității dintre ele, dezvolta
rea largă a colaborării cu țările so
cialiste. cu toate țările lumii, pe 
baza deplinei egalități în drep
turi.

Țara noastră promovează relații 
tot mal largi cu statele In curs de 
dezvoltare, colaborează șl conlu
crează cu acestea pe planuri mul
tiplei le acordă un ajutor activ tn 
eforturile lor pentru dezvoltarea e- 
conomică. științifică și culturală de 
sine stătătoare, le oferă asistență 
tehnică șî* specialiști, le ajută în 

de specialiști — văzind In aceasta 
o parte componentă .0 luptei gene- 
rale antllmperlnllste. o contribuție ■ 
a României la cauza libertății șl in-

(Conlinuare in pag. a lU-a)
p

a ști că veți vizita țara noas
tră ji alte țâri arabe și afri
cana, unde veți'.'fi binevenit. .....__ ____........ . .
După părerea dumneavoastră, economic, politic, tehnlco-știlnțlfic
care este insțmnătaiâa acestei șl cultural ; totodată, ea constituie
virile, ca pas important pe un factor Important în întărirea ți
continentul african, unde noi mai puternică n solidarității po-
riniem confruntați cu problc- poarelor noastre în lupta împotriva
melc subdezvoltării ? politicii Imperialiste de asuprire șl

dictat, a colonialismului ți neoco- 
lonlallsmulul. pentru pace si co
laborare Internațională

Romăpîa apreciază că principala 
problemă care stă în fața tinerelor 
state de pe continentul african — și . . ... ___
In general In fața țărilor care și-au formarea propriilor cadre naționale

RĂSPUNS : Doresc, in primul 
rinei, să-mi exprim satisfacția pen
tru faptul că, io amabila Invitație 
a președintelui Anwar Sadat, voi 
aven posibilitatea să vizitez, in cu- 
rind. Republica Araba Egipt — tară 
cu care România ore vechi șl tra
diționale relații ; om vizitat, de a- 
semenea. fi uite târî de pe conti
nentul african Vizita este o expre
sie a bunelor relații de prietenie ți 
colaborare cu aceste țâri, a solide

/

șl cu Rural ; totodată, ea constituie

cucerit de curind Independența — 
este lupta pentru lichidarea înapo
ierii moștenite de la Imperialism șl 
Murirea unei economi! puternice, 
ca temelie sigură 0 suveranității 
naționale, a ridicării gradului de ei-

x
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dezvoltării sociale și pe

De la bordul avionului

PRILEJUL DINEULUI OFERIT
T ‘

DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU *)
r

i-

Toastul

Nscolae Ceaușescu
Domnule președinte,
Doamnelor șl domnilor,
Permitețl-rnl să vă salut ta mod 

cordial cn oaspe^ al Republicii So
cialiste România la acest dineu 
prietenesc care — e drept — este 
dat pe teritoriul țării dumneavoas
tră. Sper însă, domnule președinte, 
că voi avea plftceix.-a să vă salut 
pe dumneavoastră, pe alțl oaspeți 
tânzanienl, ta România, tatr-o vi
zită oficială, ușa cum am convenit 
ta cursul convorbirilor. (Aplauze).

Ne aflăm de trei zile ta Tanzania 
șl, spre regretul nostru, timpul a 
trecut foarte repede. In aceste zile, 
am putut cunoaște cite ceva din 
munca șl realizările poporului 
tanzantan pe calea făuririi unei 
noi orînduLri sociale, ta dezvoltarea 
unei economii independente. Ne-a 
făcut o deosebită plăcere Intîlnlrea 
cu muncitorii de la fabrica de 
textile — șl avem impresii deosebit 
de plăcute despre realizările pe 
care acest colectiv llnăr le arc in 
activitatea sa. Noi acordăm o mare 
atenție clasei muncitoare șl ne 
bucură preocupările partidului 
dumneavoastră și ale dumneavoas
tră personal, domnule președinte, 
pentru dezvoltarea industriei’ șl, 
deci, a clasei muncitoare, pentru 
că clasa muncitoare constituie 
forța care garantează dezvoltarea 
țării pc calea independenței șl su
veranități!. (Aplauze puternice).

De asemenea, vizita la Univer
sitatea din Dar Es Salaam ne-a 
produs o Impresie foarte plăcută. 
Am constatat preocupările dum
neavoastră pentru dezvoltarea ra
pidă a tavățămîntulul, pentru for
marea cadrelor nnțlonule necesare 
diferitelor domenii de activitate. 
Știm din propria noastră experien
ță că aceasta constituie, de aseme
nea, una din problemele esențiale 
pentru a asigura dezvoltarea orică
rei țări șl, mai cu seamă, pentru 
o țară care îșl propune să-și con
struiască o economie Independen
tă, pe calea socialismului.

în vizita pe care am făcut-o ta 
țara dumneavoastră om putut cu
noaște ceva din preocupările pen
tru dezvoltarea agriculturii — și, 
deși nu am vizitat unități agrico
le, ne-am Intilnlt cu mulțl țărani. 
Peste tot ne-am bucurat, de o pri
mire deosebit de p^leteaeScăț^De ■ 
aceea, aș dori ca șl. ta acest dineu 

tsA exprim multamirilez:,mele, ale 
tovarășei mele, ale tovarășilor din 
delegație, tuturor cetățenilor din 
orașele șl satele patriei dumnea
voastră, muncitorilor din fabrici, 
studenților și profesorilor din uni
versitatea pe care am vizitat-o. Șl 
nu aș putea sâ nu menționez pri
mirea și manifestările foarte căl
duroase ale tineretului tanzanlnn. 
Subliniez acest lucru pentru că a- 
ceasta dovedește spiritul nou in 
care se dezvolta tineretul. Și a- 
ceasta constituie, de asemenea, 
viitorul oricărui popor care por
nește spre o viață nouă. în toate 
acestea noi vedem o expresie a 
relațiilor de prietenie dintre po
poarele noastre, a dorinței de a 
dezvolta aceste relații ta toate do
meniile de activitate. Vă pot asi
gura, domnule președinte, că a- 
tuncl ctad veți vizita România veți 
constata că poporul român nutrește 
aceleași sentimente față de dum
neavoastră, față de poporul tanza
nlnn. (Vil aplauze).

în aceste trei zile nm avut con
vorbiri atît asupra relațiilor bila
terale, cit șl In legătură cu pro
blemele Internaționale de Interes 
comun. Pot spune — și cred că 
veți fi de acord cu mine — că 
aceste convorbiri au relevat exis
tența dorinței reciproce de a dez
volta relațiile economice șl coope
rarea ta producție șl tehnlco-știln- 
țlflcă dintre România șl Tanzania ; 
tocmai de aceea, ta această pe
rioadă scurtă s-a reușit să se con
cretizeze o serie de proiecte de 
cooperare In producție între țările 
noastre ; protocoalele care au fost 
semnate conțin prevederi care, rea
lizate, vor ridica relațiile dintre 
România și Tanzania la un nivel 
tanlt. Ceea ce aș putea spune acum 
este că guvernul român vp face 
total pentru ca aceste înțelegeri să

După cum s-a anunțat In 
*** B numărul de Ieri al ziarului, 
/ președintele Consiliului de Stal 

al Republicii Socialiste România, 
Nlcolae Ceaușescu, și’ 
Ceaușescu au oferit,

tovarășa Elena 
miercuri, la

i*

1 v«

fie realizate ta cel mnl scurt-timp. 
(Vil aplauze).

Am discutat, de asemenea, o se
rie de probleme Internaționale și 
aș dori să remarc cu satisfacție că 
am constatat că punctele noastre 
de vedere coincid sau sfat foarte, 
foarte apropiate.

Nu aș dori acum să mă refer la 
unele probleme internaționale, de
oarece am făcut-o acum două zile. 
Totuși, doresc să menționez că am 
constatat că atli. România, dt șl 
Tanzania stat animate de dorința 

t de a-șl intensifica eforturile pen
tru lichidarea colonialismului, neo
colonlallsmulul, rasismului, pentru 
a se pune capăt politicii Imperia
liste de forță șl dictat (Aplauze 
puternice).

De asemenea, am putut să ajun
gem la aceleași concluzii In ce pri
vește principiile caro trebuie să 
stea la baza relațiilor dintre state 
— șl anume egalitatea tn drepturi, 
respectul suveranității șl Indepen
denței naționale, neamestecul fa 
treburile Interne șl avantajul re
ciproc,

Atît România, cit șl Tanzania do
resc ca asupra căilor de dezvoltare 
șl de soluționare a diferitelor pro
bleme să hotărască ele. (VII aplau
ze). Și pentru că doresc acest 
lucru eltf stat hotărite să respecte 
aceasta șl In relațiile cu alte state, 
vor să contribuie la instaurarea tat 
lume a unor relații noi, care să ga
ranteze fiecărui popor dreptul la 
o dezvoltare corespunzătoare nă
zuințelor sale.

România șl, după cum am pu
tut constata, șl Tanzania sini 
angajate pe drumul făuririi unei 
noi ortndulri sociale, orfndulre 
mal dreaptă, profund umanistă, 
care să asigure participarea largă 
a fiecărui popor la conducerea și 
hotărîrea destinelor sale.

Iată de ce aș putea spune că vi
zita noastră, deși scurtă, a dus la 
rezultate deosebit de bune pentru 
viitorul relațiilor dintre poporul 
român șl poporul tanzantan. (VLI 
aplauze).

Aș dori să exprim încă o dată 
bucuria noastră pentru rezultatele 
pe care, poporul tanzanlnn le ob
ține pe calea dezvoltării economice 
și sociale Independente șl să-l 
adresez cele mol bune.urări de no!

, /,șl atol -• succese'.pe.. ..acest: drum. 
(Aplauze puternice).

Mllne vă vom părăsi, cu părere 
de Tău pentiu că nm putut cunoaș
te prea puțin din munca poporului 
tanzanlnn, din frumusețile patriei 
dumneavoastră. Plecăm totuși cu 
satisfacția că vizita șl convorbirile 
s-au desfășurat cu^bune rezultate, 
că au marcat un moment de o deo
sebită importanță pentru dezvolta
rea viitoare a relațiilor dintre po
poarele noastre, ta toate domeniile 
de activitate. Nu aș putea să nu 
menționez că, cu acest prilej, au 
ovut loc convorbiri între partidele 
■noastre șl tim ăjtms la concluzia că 
va trebui'să dezvoltăm'ta viitor 
mol mult relațiile dintre Partidul 
Comunist Român. Partidul U- 
nlunea Națională Africană din 
Tanganika și Partidul Afro-Shlrazl 
din Zanzibar care, ta țările noas
tre, îndeplinesc un rol Important 
ta conducerea popoarelor respecti
ve pe calea făuririi moli ortndulri 
sociale.

Vom informa poporul nostru 
despre realizările dumneavoastră^ 
despre primirea călduroosă de care 
ne-am bucurat șl înțelegerile la 
care am ajuns, despre faptul că In 
poporul tanzanian are un prieten 
bun (Vil aplauze). Așa cum doresc 
să vă oslgur că poporul tanzanlnn 
are In poporul român un prieten 
de nădejde șl bun. (VII aplauze).

Cu convingerea că vă voi reve
dea nu peste mult timp ta România, 
aș dori să vă rog pe dumneavoas
tră, cel prezențl la acest dineu, să 
ridicăm un pahar ta sănătatea 
domnului președinte, pentru dez
voltarea continuă a prietenie! din
tre România șl Tanzania, pentru 
înfăptuirea cu succes n înțelegeri
lor realizate cu prilejul acestei vi-, 
zlte. pentru colaborare .și pace în
tre toate popoarele lumii, ta sănă
tatea dumneavoastră, a tuturor 1 
(Aplauze puternice).

nu am ascuns, hotărîrea noastrăDomnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Excelențe,.,
Doamnelor șl domnilor, 
înainte de toate, domnule pre

ședinte, permltețl-ml să-mi exprim 
satisfacția pentru cuvintele extrem 
de amabile adresate Tanzaniei In 
aceste două zile. Sper ’ însă că a- 
ceasta nu ne va duce la aulosalis- 
facțle, Ceea ce ar fi cu totul nejus- 

’ ti ficat însă, cu totul deosebit de 
aceasta, doresc să vă asigur că am 
avut o mare . bucurie de a primi 
vizita dumneavoastră în mijlocul 
nostru. ■

Este adevărat că șederea dum
neavoastră a?fost foarte scurtă șl 
a fost Imposibil să arătăm multe 
exemple ale dezvoltării noastre, 
însă aceasta nu înseamnă că nu ne 
dezvoltăm. Cel ce au cunoscut țara 
noastră In 1961 șl o văd din nou 
acum stat întotdeauna Impresio
nați de progresele înregistrate ta 
producția agricolă, ta Industrie, 
transporturi, comunicații, educație 
șl sănătate. Chiar statisticile arată 
că în cel zece ani de Independență 
producția totală de bunuri ta Tan
zania a crescut cu circa 60 la sută. 
(Aplauze puternice). Acesta nu 
este un rezultat rău dacă ne gîn- 

’ dim că am început de la o bază 
aproape total deficientă ta ce pri
vește cunoștințele șl mina do lucru 
pregătită, cit șl venitul national pe 
cap de locuitor, de circa 490 șilingi 
anual. Trebuie să adaug că nu ne 
simțim satisfăcut! cu aceste rezul
tate, că statem pe deplin conștlențl 
cit de mult ne mal rămtae de făcut

Nu vreau să fac o lungă listă de 
realizări șl nici a «ardnllor care 
ne Stau ta față. în orice caz, multe 
realizări nu pol fi demonstrate 
numai prin cifre, ci de pot ti vă
zute în încrederea, sănătatea și en
tuziasmul poporului nostru, lor 

. munca ce mai trebuie depusă este, 
de asemenea, 
tasă, domnule președinte, că chiar 
puținul care" 1-ațl văzut v-a arătat 
că statem foarte serioși și hotărîțl 
de a ne dezvolta țara din punct 
de vedere economic pe calea con
strucției societății socialiste In Tan
zania., - ",

Majoritatea timpului.’ dumnea- 
voastră ta aceasta vizita a tâît’f<^^; ’VCTJÎ1‘

*l*It de fapt.pentru discuțli-W <«•->-*•-
'data1 și semioficiale. “Aceasta.fi'foșt 
o cale deosebit de utilă pentru a 
folosi timpul pe care l-ațl avut la 
dispoziție ; slntem siguri că așa 
vom continua, pentru că discuțiile 
noastre tacă nu s-au încheiat Am 
Impresia că discuțiile noastre nu se 
vor încheia prin simplul fapt că vă 
vom face un semn de adio mllne 
la plecare. Aceste discuții au de
monstrat înțelegerea reciprocă In
tre țările noastre șl au întărit și 

î mai mult această înțelegere. Dis
cuțiile noastre s-au referit la pro
blemele) dezvoltării economice, ale 
socialismului șl la probleme inter
naționale.

Abordarea de către cele două 
țări ale noastre a problemelor In
terne este diferită. Aceasta se da- 
torește 1 faptului că România este

' -v •—‘.•.■’•.iraJ.-J.'L’J! ■ —I. ___ b

din cultura europeană, ta

(Urmare din pag. I)
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Dar Es’Salaam, un dineu ta onoa
rea președintelui RepubLIcli Unite 
Tanzania, ‘ Julius K. Nyerere, la 
care cei do! șefi de stat au rostit 
toasturi.

In Europa șl concepțiile sale Izvo
răsc ~ ‘'",' “' 
timp ce eforturile noastre de con
strucție socialistă le facem pornind 
de la o bază mică.

Cu toate acestea, am găsit multe 
lucruri; comune șl credința noastră 
în socialism. Schimburile noastre 
de păreri au fost revelatoare șl 
utile. Desigur, acest lucru este a- 
devflraț cel puțin în ce ne privește 
pe noi, tanzanlenli.

în problemele Internaționale 
schimburile de păreri au fost ex
trem de valoroase. în scara aceas
ta ați declarat încă o dală foarte 
clor poziția fermă a României îm
potriva colonialismului, neocolo- 
nlnllsmului șl rasismului peste tot 
în lume. Ne-a făcut plăcere să au- 
zlm'acenstă poziție lucidă a dum
neavoastră. deși acțiunile din tre
cut ale guvernului României nu 
ne-au I lăsat nici un dublii tn a- 
ceastă’problemă. (Aplauze).

în același seas, domnule pre-

tn timpul discuțiilor noastre des
pre preocuparea permanentă a 
Tanzaniei pentru suferințele fra
ților noștri din Africa de Sud șl 
din Africa de Vest, pentru că no!

J

de 
a sprijini lupta popoarelor din 
Rhodesia, Mozamblc, Namibia, 
Guineea-Blssau, Angola. în Mo
zamblc, Gutaeea-Bissau și Angola 
oamenii au fost siliți să ridice ar
mele împotriva colonialismului 
portughez pentru că toate cele
lalte forme s-au dovedit Ineficien
te. Lupta lor este amară șl ascuți
tă. Ea Implică multe suferințe șl 
știm că victoria nu va fi rapidă, 
Insă știm că popoarele din aceste 
țări nil se vor lăsa învinse. Ele 
știu că Tanzania nu va slăbi nici 
un moment sprijinul său pentru 
Victoria luptei lor de eliberare. 
(Aplauze).

Alături de mLțcările de elibera
re din. țările respective ne bucu
răm de succesele obținute deja ta 
lupta lor, pentru că reușesc să 
creeze dificultăți Inamicilor lor, 
care stat Inamic! al Africii. In 
Rhodesia și Namibia ta ultimele 
luni a avut loc o reînviere a lup
tei de eliberare. Masele din Rhode
sia au luat cu curaj arma ta mină. 
Aeesj lucru ne-a amintit nouă și 
altor popoare di poporul african 
nu va accepta dominația colonia
listă. Colonialiștii au crezut că po
porul din Rhodesia a fost supus. 
De aici absurditatea acestei comisii 
combinate. El au nutrit speranța 
că vor putea ascunde adevărul 
poporului rhodeslan șl, In felul 
acesta să permită oprimatorilor să 
obțină ceea ce doreau ; dar el au 
greșit, pentru că întotdeauna cei ce 
contează pe așa ceva fac greșeli, 
înțtrucît poporul a înțeles din pro
pria sa experiență amară priete
nia englezilor și a albilor rhode- 
sleni. Crearea acestei comisii a 
fost de fapt un fel de îmbrăcămin
te de zahăr pentru trădarea Inte
reselor poporului. Poporul rhode- 
sian n arătat încă o dată că meri
tă să primească ■ țoi sprijinul. Șl 
ta Namibia poporul a reușit să 
afirme opoziția sa puternică tmpo-‘ 
triva rasismului, colonialismului șl 
apartheidului. Chiar Africa de Sud 
nu mal este cea care era in urmă 
cu cîtva timp. Nu statem nevolțl 
să credem că aceste evenimen
te vor duce ta împăcare sau la 
ameliorarea suferințelor poporului. 
Lupta va fi lungă șl foarte Înver
șunata. Ea este însă o demonstrație 

apartheidul șl colonialismul vor fi 
răsturnate lntr-o zl. ’■

însă; Înainte de a semnala acest 
lucru, toate popoarele libere tre
buie să contribuie și, Intr-adevăr, 
să-șl sporească sprijinul lor ■ față 
de lupta popoarelor oprimate In 
strădania lor de a-șl găsi unitatea 
șl apoi să folosească această unita
te pentru eliberare.

Exista locuri in lume unde li
bertatea națională este încălcată, 
ciuntită. Tanzania șl România au 
demonstrat solidaritatea lor cu 
lupta pentru libertate, pentru că li
bertatea este individuală. Accentul 
pus pe lupta popoarelor din Africa 
nu se datorează doar faptului că 
slntem africani. Credem că acest 
lucru este corect din punct de ve
dere strategic șl tactic. Atunci dnd 
întreaga Africă va fi liberă și cînd 
mișcarea unității africane va fi fer
mă, abia atunci popoarele acestui 
continent vor putea juca un rol 
pozitiv ta lupta pentru libertate și 
dreptate pe plan mondial. Aceasta 
rămtae responsabilitatea și țelul 

. nostru final..
Statem fericiți că poporul român 

Înțelege libertatea Africii ca un as
pect ni păcii pe plan mondial șl 
de aceea Ii acordă sprijin ta mari 
proporții.

Domnule președinte, doamnă 
Ceaușescu, excelențe, doamnelor și 
domnilor.

cu satisfacție că raporturile bune 
și frățești existente între România 
șl Tanzania înregistrează un curs 
ascendent șl, în efortul lor de a 
le consolida, el au exprimat voin
ța comună de a-extinde schimbu
rile comerciale, cooperarea econo
mică șl tehnică pe baze reciproc 
avantajoase. în scopul valorificării 
posibilităților existente, ei au con
venit cn organele dc specialitate 
din cele două țări să întreprindă 
măsuri concrete în dlrecțln reali
zării acțiunilor de cooperare în 
cit mal multe domenii, îndeosebi 
in sectoarele: minier, industrie 
ușoară, agricol, alimentar, ma-. 

.tarlalelor de construcții, pre
cum și în domeniul asistenței teh- 
nice șl al pregătirii cadrelor. .

Sale JULIUS K: NYEREREExcelenței
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM

Părăsind teritoriul Republicii Unite Tanzania, doresc să vă adresez 
!ncă o dată calde mulțumiri pentru sentimentele prietenești și ospltali- 
tatea'dcsăvîrșltă cu care am fost primiți pretutindeni, în cursul vizitei 
noastre în frumoasa dumneavoastră țară.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile fructuoase pe 
care le-am purtat vor întări și mal mult prietenia și colaborarea multila
terală dintre țările noastre, ta interesul popoarelor român șl tanzanlnn, 
al cauzei păcii și cooperării internaționale.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră., guver
nului șl poporului tanzanlnn prieten urările noastre de sănătate și feri
cire, de noi șl no! succese In făurirea unei Tanzanll libere. Independente 
al prospere.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

în numele guvernului șl poporu
lui tanzanlnn și în numele T.A.N.U. 
șl Partidului Afro-Shlrazl, rog pe 
oaspeții noștri să transmită Intre-' 
gulul popor din România bunele șl 
călduroasele noastre urări pentru 
progres șl prosperitate, precum și 
speranța In dezvoltarea viitoare a 
relațiilor între popoarele și țările 

ședințe, nu v-a surprins să auziți noastre. 1
Vă rog să vă alăturați șl să ridi

căm paharul împreună pentru 
prietenia trainică șl colaborarea 
dintre popoarele român 
nlan. (Aplauze).

3 Excelenței Sale JOMO KENYATTA
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Kenya, doresc să vă 

adresez dumneavoastră șl întregului popor kenyan^prieten cele mal bune 
urări de ' *'* *’■*' 'sănătate șl fericire, de pace șl prosperitate, 

t NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Maiestății sale imperiale HAILE SELASSIE I
împăratul Etiopiei

ADDIS ABEBA
Survolarea teritoriului Etiopiei tml oferă plăcutei prilej de a vă 

adresa un salut cordial și cele mal bune urări de sănătate șl fericire 
personală, de prosperitate și pace pentru poporul etiopian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România

vlngerea că depășirea acestei situa
ți! necesită eforturi susținute din 
partea fiecărui stat pentru punerea 
în valoare a bogățiilor naturale și 
resurselor umane, Înlăturarea pie
dicilor și discriminărilor in relațiile 
economice Interstatale, precum și 
extinderea cooperării internaționa
le. Ele au subliniat necesitatea 
creșteri! contribuției Organizației 
Națiunilor Unite șl traducerii în 
practică a măsurilor stabilite în 
cadrul celui de-al doilea Dece
niu al O.N.U. în.-vederea Intensifi
cării sprijinului acordat statelor în 
eura de dezvoltare, indiferent, de 
orfndulrea lor .socială sau zona 
geografică din care fac parte. în 
acest context, cele două părți au 
relevat rolul Important care revi- 

Cele două părți și-au exprimat no apropiatei Conferințe a Națlu-
dorința de a înființa societăți mix- nîlor Unite pentru Comerț șl Dez-
te in diferite domenii de Interes voi ta re ce se va ține în Chile,
comun, ceea ce va constitui o nouă 
formă de cooperare economică în-

■ în timpul vizite! a fost semnat
la cabinetul președinte- programul de schimburi culturale 

pentru anii 1972—1073. De aseme- >

supleant al Comitatului Central al 
Partidului Comunist Român, con
silier al președintelui Consiliului 
de Stat, Vasile Răuțâ, adjunct a! 
ministrului comerțului exterior, 
Florian Stolen, director general ad
junct ta Ministerul Comerțului Ex
terior, șl Valeriu Tudor, consilier 
ta Ministerul Afacerilor Externe.

—- din partea tanzaniană : R. M. 
Kawawa, prlm-minlstru șl al doilea 
vicepreședinte al R. U. Tanzania, 
A. Jamal, ministrul comerțului șl 
Industriei, Aboud Jumbe, ministru 
de stat la cabinetul primului vice
președinte, W. Chagula, mlnlstiul 
afacerilor economice șl dezvoltării 
planificate, I. Eltaawlnga, ministrul 
aj>elor șl energiei, Thablt Kombo, 
președintele comerțului șl indus
triilor șl secretar general ol Parti
dului Afro-Shlrazl' (Zanzibar), J. 
Malocela, ministrul afacerilor ex- ________
terne, C. D. Msuya, ministrul fi- tre ede două țări. 
Hanțelor, D. A. Nkembo, secretar 
principal ' _ '' ’
Iul, A. B. Nyakyî, secretar princi
pal la Ministerul Afacerilor Ex
terne. H. Mbita, secretar națio
nal executiv al partidului T.A.N.U., 
D. Mloka,. ambasador ta Ministe
rul Afacerilor Externe.

în cadrul convorbirilor, care s-nu 
desfășurat tatr-o ambianță cor
dială, de prietenie șl de înțelegere 
mutuală, cel doi președinți s-au In
format reciproc asupra procesului 
de dezvoltare economică și socială 
din cele două țări, au analizat sta
diul șl perspectivele relațiilor ro
mă no-tanzaniene șl au făcut un 
schimb de păreri cu privire In si- 
tunțfa talerjiațlonală.

Partea română a apreciat reali
zările considerabile dobtadlte de 
poporul tanzantan, sub conducerea 
guvernului șl partidului T.A.N.U., 
ta eforturile sale de a Îmbunătăți 
condițiile economice, culturale șl 
sociale ale tuturor cetățenilor, pe 
calea sodalismulul, prin sprijinirea 
pe forțele ’ proprii, precum șl poli
tica de nealiniere șl sprijinul acor
dat tn apărarea drepturilor omului 
șl eliberarea teritoriilor care se 
mal află sub dominația rasială sau 
colonială. <

Partea tanzanlană a luat cunoș
tință cu deosebit Interes de expe
riența, eforturile șl realizările po
porului român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în o- 
pera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de 
ridicare a nivelului de viață șl a 

«''conștiinței 'socialista a 'oamenilor 
mundl/dlhd o înaltă apreciere po- 

. Jltlcll externe principiale-a Româ
niei, precum șl solidarității.și spri
jinului concret acordat mișcărilor 

■ de eliberare națională și statelor 
dLn Africa ta lupta lor pentru ob
ținerea șl consolidarea Indepen
denței

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile dintre Re
publica Socialistă România șl Re
publica Unită Tanzania se întăresc 

1 șl se dezvoltă continuu, tn folosul 
reciproc al celor două țări. Ele au 
apreciat rolul pe care l-au avut In 
această direcție contactele și 
schimburile din ultimii nnî, îndeo
sebi vizita efectuată' In Republica 
Socialistă România de către Ras- 
hldl Kawawa, primul ministru, al 
doilea vicepreședinte al Republicii 
Unite Tanzania.

Secretarul general ol Parti
dului Comunist Român, Nlcolae 
Ceaușescu, ș! președintele Partidu
lui Uniunea Națională Africană din 
Tanganika, Mwallmu Julius Kam- 
barage Nyerere, au subliniat drep
tul fiecărui partid do a-șl stabili 
politica internă șl externă 
rnod 
la 
al e 
baza analizei condițiilor șl particu
larităților concrete a ie țării sale, 
adudndu-șl In acest fel contribuția 
ta cauza Internaționaliștii a luptei 
împotriva Imperialismului, pentru . 
pace, libertate. Independență națio
nală șl socialism.

în timpul vizitei, delegația româ
nă de partid a avut discuții fră
țești cu Partidul T.A.N.U. șl Parti
dul Afro-Shlrazl șl s-a căzut de 
acord,să dezvolte In continuare re
lațiile dintre ele și Partidul Comu
nist Român.

Cel doi conducători au apreciat' 
că schimbul de Informații șl expe
riență Intre cele două partide este 
deosebit de util pentru* mal buna 
cunoaștere reciprocă, dezvoltarea 
In continuare a relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre cele două 
partide, țări șl popoare șl servește 
intereselor tuturor forțelor antilm- 
periallste. El au hotărî t să.continue 
șl «â diversifice Intttalrlle la toate 
nivelurile, pe linie de partid și 

. linia organizațiilor de masă, 
acest scop, ei au convenit să 
stabilească un program concret 
colaborare, Informare reciprocă 
schimburi de delegații.

Partea română și-a exprimat sa
tisfacția față de acreditarea de că
tre guvernul Republicii Unite Tan
zania a ’linul ambasador In Româ
nia. Ambele părți doresc 
bnsndfi să He Înființată 
rești, la timpul potrivit

Cel doi președinți au

ca o am
in Bucu-

constatat

Preocupate de existența, in di
verse părți ale lumii, a unor foca
re de tensiune șl război, cele două 
părți și-au exprimat solidaritatea 
activă cu lupta dreaptă a popoare
lor’ din Indochina împotriva agre- 

■----- 1 i reafirmat
sprijinul lor față de propunerile de 
pace ale R.D. Vietnam și Guver
nului Revoluționar Provizoriu î>I 
Republicii Victnnmulul.de Sud. r‘ 
au subliniat' necesitatea retf 
necondiționate a trupelor S/ 
ale nllațllor lor din aceasl 
ne, pentru ca popoarele vi/ 
laoțlon șl cambodgian r' 
hotărî singure calea de( 
politice, economice șl^ 
conformitate cu dreptif 
gltlme,

Cu privire la Oriei 
plat, cele două pă’ 
predat că perpetui 
țiel din această zonă 
o amenințare la adj 
securității intemațlo, 
pronunțat cu hoiârîre , 
țlonarea grabnică a coi, 
cale pașnică, ta spiritul 
Consiliului de Securitate i 
lembrie 1967, pentru i 
trupelor lsraellene de pe te. 
arabe ocupate, respectarea su 
hltăți șl integrității teritorialt 

/ tuturor statelor din zonă șl pentre 
rezolvarea problemei populației 
palestlnene conform asp’rațlllo? 
sale legitime.

Cel do! președinți au apredat că 
înfăptuirea dezarmării generale șl, 
ta primul rtad, a cele! nucleare 
constituie o sarcină deosebit do ■ 
importantă a zilelor noastre șl s-suf■. <-■ 
declamat pentru Inițierea unor mă-f , 

•tjcWiriAefldente?ta această direcție. 
-Părțile au subllnfat, totodată, 
avantajele pe care le-af repreferta 
pentru întreaga omenire dirijarea 
ta scopuri pașnice a resurselor fo
losit® astăzi ta lume ta domeniul 
militar.

Cele două părți Ișl exprimă con
vingerea că statornicirea unul cli
mat de securitate șl cooperare ta 
Europa va Influența pozitiv asupra 
păcii șl destinderii ta întreaga 
lume. Ele nu reliefat progresele în
registrate în această direcție pe 
continentul european, care au creat 
condiții propice pentru pregătirea 
șl convocarea cit mnl curfnd posi
bil, cu participarea tuturor statelor 
Interesate, pe baze egale șl în toate 
fazele, a conferinței general-euro- 
pene. ' j...

Subliniind necesitatea întăririi - , 
rolului șl eficacități O.N.U., ca 
Instrument pentru menținerea pfi- ,! 
dl șl promovarea colaborării inter-., 
naționale, părțile au exprimat.z f1 
tisfacțla pentru restabilirea dr 
tarilor legitime ale Repub fi 
Populare Chineze la Națiunile’ 
Unite, considerind acest act ca o 
contribuție la creșterea efldențd 
organizației. Ele au declarat, de 
asemenea, că, pentru ca O.N.U. șl 
alte organisme Internaționale să-șl 
poată îndeplini complet obiectivele 
privind menținerea pădl șl realiza
rea prosperități In lume, este ne
cesar ca In aceste organizații să fie 
aplicat principiul universalității.

Cele două părți au exprimat con
vingerea că vizita secretarului ge^ ' 
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat ol Republicii Socialista Româ
nia, Nlcolae Ceaușescu, ta Republi
ca Unită Tanzania și convorbirile 
purtate cu acest prilej cu Mwallmu - 
Juilus K. Nyerere, președintele Re
publicii Unite Tanzania, reprezintă 
0 contribuție de seamă la adindrea 
cunoașterii reciproce, ta dezvolta
rea relațiilor de prietenie șl. coope- 

. rare dintre cele două țări I și po
poare. precum șl ta înțelegerea In- 

; temațlonală.
Președintele Nlcotae Ceaușescu, 

doamna Elena Ceaușescu, persona- 
lilățlle care l-au însoțit au expri
mat cordiale mulțumiri pentru 
calda ospitalitate ce le-a fost re
zervată de către poporul tanzanian 
și conducătorii săi.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republldi 
Socialiste România, Nlcolae 
Ceaușescu, a Invitat pe președin
tele Republidi Unite Tanzania, 
Mwallmu Julius K, Nyerere, să 
efectueze o vizită oficială ta Repu
blica Socialistă România. Invitația 

acceptată cu plăcere, data 
urmînd a £1 stabilită ul- -r ■ ■ . I

nea, a fost semnat un acord pri- ®*UV,V ?' au
vtad desființarea vizelor. ■»•--->

Proccdtad la un larg schimb de 
păreri privind situația Internațio
nală, cel do! președinți au scos ta 
evidență că ta lumea contempora
nă crase ta mod pregnant rolul șl 
influența forțelor pfldl, democra
ției șl progresului El au subliniat 
necesitatea de a se acționa perse
verent în direcția unirii tuturor 
forțelor frontului antllmnerloRst șl 
a dezvoltării cooperării dintre ele, 
aceasta constituind o condiție 
pentru triumful luptei lor împotri
va politicii de dominație, Intimi
dare ®i agresiune, împotriva politi
cii dc folosire a forței sau a ame
nințării cu forța, pentru eradica
rea completa a colonialismului șl 
neocolonlallsmulul, pentru Impu
nerea in relațiile dintre state a 
principiilor cu aplicație universală 
ale dreptului internațional, pentru 
asigurarea respectării drepturilor 
popoarelor de a dispune ta mod 
liber de bogățiile naționale șl de a 
decide de sine stătător asupra căi
lor dezvoltării lor economice ș! 
sociale.

Cele două părți, au subliniat că 
toate țările lumii. Indiferent de 
mărimea șl potențialul lor, poartă 
răspunderea pentru destinele pădi 
șl securității Internaționale. în a- 
eest context, ele au subliniat rolul 
activ care revine țărilor mici șl 
mijlocii ale lumii pentru atlnge- 
W 1a'ceșțdr,‘6b’i&ctive. ■1!! ’

.Subliniind dorința, ■țărilor lor 
. de a contribui la înfăptuirea șl 
garantarea păcii șl securității In
ternaționale, președintele Nlcolae 
Ceaușescu și președintele Julius 
K. Nyerere au ’reliefat marea 
Importanță a așezării raporturi
lor Interstatale ,pe baza stric
tei respectări a principiilor 
Independenței și suveranității ’ na-'. 
țlonale, neamestecului ta treburile 
Interne ale ailor state, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
excluderii folosirii forței șl ame
nințării cu folosirea forței, soluțio
nării pe calea pașnică a probleme
lor litigioase.

Părțile au reafirmat atașamentul 
lor profund față de dreptul Inalie
nabil al tuturor” popoarelor de a-șl 
hotar! singure soarta șl au decla
rat că țările șl popoarele lor vor 

.acorda, în continuare, sprijin moral, 
politic șl material lupiei popoare
lor din Angola, Mozamblc, Gulne- 
eti-Blssau, Namibia șl alte teritorii 
dependente.- pentru lichidarea asu
pririi coloniale, pentru cucerirea 
Independenței naționale șl înfăp
tuirea aspirațiilor lor legitime de 
Libertate șl progres social

Părțile nu . condamnat fără re
zerve politica de apartheid șl dis
criminare rasială din Republica - 
Sud-Afrlcană șl Rhodesia, reafir- 
mînd holârlrea lor de a sprijini re
zoluțiile Națiunilor Unite prin care 
se cere să se pună capăt unei ase
menea politici Inumane, care re
prezintă o amenințare pentru pace 

f șl'securitate In Africa șl ta lume. 
Ele au reafirmat sprijinul lor de
plin șl hotar lt pentru lupta jx> 
poarelor africane din aceste țări.

Ce! doi președinți au reafirmat 
solidaritatea militanta a Republicii 
Socialiste- România și Republicii 
Unite Tanzania cu lupta statelor 
din Africa șl alte regiuni ale lumii, 
pentru apărarea șl consolidarea In
dependenței, dezvoltarea economi
că șl socială dc sine,- stătătoare, 
pentru înfăptuirea năzuințelor lor 
vitale. Ei au evidențiat Toiul tot 
mal important al statelor africane' 
ta abordarea șl soluționarea pro
blemelor majore ale contempora
neității ta lupta împotriva poli
ticii de dominație Imperialista, co
lonialistă șl neocoloniallstă. In 
acest context, au evocat contribu
ția pozitivă a Organizației Unității

pe 
în 
se 
de _ .
șl Africane. ’

Republica Socialistă România șl 
Republica Unita Tanzania aprecla- 

iză că reducerea șl lichidarea deca
lajelor dintre țările tn curs de dez
voltare șl cele avansate reprezintă 
o sarcină urgentă pentru progresul 
umanității, consolidarea păcii șl 
lărgirea cooperării internaționale. 
Cele două părți Ișl exprimă con

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului 

Comunist Român. 
Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 

România

■

a fost 
vizitei 
terior.

JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii 

Unite Tanzania
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> organizare statală proprie, 
gur, cei care trebuie să deci nece- 
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iată ce așteaptă consumatorii

.și neamestec în treburile Interne, 
pe avantaj reciproc — pe stabilirea 
unui sistem de angajamente con
crete din partea tuturor statelor că 
nu vor folosi forța sau amenințarea 
cu forța, efi se vor abține de la ori
ce act de agresiune șl vor respecta 
dreptul fiecărui popor, de a se dez
volta în mod liber și neîngrădit. în- 
fflptulren securității pe continentul 
nostru va avea o îrirîurire favora
bila nu numai asupra climatului 
politic dta această zonă, ci va In
fluența pozitiv Întreaga viață in
ternațională, va contribui la des
tindere, la intensificarea colaboră
rii șl prieteniei dintre toate po
poarele lumii.

ÎNTREBARE: Care sînt 
preocup&rlle actuale în ceea ce 
privește edificarea societății 
socialiste multilateral desvol- 
tate in România ?

RĂSPUNS : Poporul român se ti
flă ta prezent angajat cu toate for
țele sale In îndeplinirea unu! am
plu program, elaborat de Congresul 
al X-lea, al Partidului .Comunist 
Român șl care marchează (»etapfl 
nouă, superioară in dezvoltarea țft- 

,rii : fâurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Noul plan 
cincinal 1071.—1075 prevede con
tinuarea dezvoltării accelerate a 
forțelor de producție, progre
sul susținut al științei; culturii, 
învățâmîntulul, perfecționarea noi
lor relații sociale, ndlncirea demo
crației socialiste, ridicarea susținu
ta a nivelului de trai al întregului 
popor. Pentru a Ilustra amploarea 
sarcinilor pe care ni le propunem 
în cadrul acestui program, doresc 
să arăt că în 1975 — adică la sfîrșl- 
nil cincinalului actual ■— producția 
industrială a țării va fi de. 28—30 
de ori mal mare decit în 1038, anul 
celei mai înalte producții atinse 
sub vechiul regim. Actualul cinci
nal *vn marca, de asemenea, o etapă 
importantă în ridicarea bunăstării 
poporului ; se prevăd în acest scop 
majorarea generală a salariilor și a 
pensiilor — salariul real urmtad să 
crească cu circa 20 la suta — dez
voltarea construcției de locuințe și 
a obiectivelor sodal-culturnle, spp- 

. rirea și diversificarea -producției de 
bunuri de consum în; vederea, bu
nel' aprovizionări'a populației.

cu toată energia- și perseverența gur, nu s-au rezolvat In întregi- 
me ppobiejjțgte grave care s-au a- 
cumulat de-a lungul timpului fa 
raporturile dintre Cele douA state, 
și Îndeosebi problema Talvanulu! ; 
apreciem Insă că vizita și discu
țiile care au avut, loc între con
ducătorii R. P. Chineze șl pre
ședintele Nlxon au deschis perspec
tiva soluționării acestora. în ce 
privește Taivanul, conducătorii 
chinezi au exprimat clor poziția 
justă, bine cunoscută, că acesta 
este o parte Inalienabilă a terlto- 

raroa Taivanului este atributul 
exclusiv al poporului chinez. Con
siderăm că recunoașterea de către 
președintele S.U.A. a faptului câ 
problema Taivanului — problemă 
crucială a relațiilor dintre cele 

'două țări — este o problemă in
ternă a Chinei șl că ea trebuie re
zolvată între chinezi deschide' în 
perspectivă calea unei soluții.

Acordăm o mare Importanță 
faptului că ambele părți au afir
mat uri șir de principi! care tre
buie să stea la baza relațiilor din
tre toate statele. Așa cum se arată 
în comunlcatal chino-amerlCan, 
cele două părți au căzut de acord 
ca țările, indiferent de sistemul 
lor social, wi-țl bazeze relații
le pe respectarea suveranită
ții și, integrității teritoriale, 
pe neagresiune împotriva altor 
popoare și neamestec în afacerile 
lor interne; pe egalitate, avantaj 
reciproc șl coexistență pașnică ; a 
'fost afirmat, de asemenea, princi
piul ea disputele Internationale să 
fie soluționate fără recurgerea la 
folosirea sau amenințarea cu forța. 
Firește, urmează ca aceste princi
pii să fie traduse in viață-

Am reținut cu satisfacție că par
tea chineză șl-a afirmat cu fermi
tate'sprijinul față de lupta popoa
relor șl națiunilor asuprite pentru 
libertate națională șl socială, sub
liniind în mod clar că toate popoa
rele au dreptul să-și aleagă siste
mul social potrivit propriei lor do
rințe, să-și apere Independența, 
suveranitatea și integritatea teri
torială șl să sevopuuA agresiunii 

'^•'■străine, oricăror '-imixtiuni?în»-tariț.

pentru Înfăptuirea acestui deziderat 
de importanță vitală al zilelor 
noastee.

ÎNTREBARE : Cum vedeți, 
domnule președinta, ppsibilita- 
tea dezvoltării in viitor a rela
țiilor îJOjitice, economice și 
culturala intre țările noastre ?

RĂSPUNS : Doresc să arăt, îna
inte de toate, că schimbările petre
cute ta ultimele decenii ta evoluția 
României și a Egiptului, comunlta- ---- - - =------------ ------
tea de țeluri șl interese în lupta riu!ui R- I?- Chinez® șl că efibs- 
Impotrlva imperialismului, peniru 
pace șl colaborare ta lume au creat 
o bază durabilă dezvoltării conti
nuo a relațiilor politice, economice 
și culturale dintre țările șl popoa
rele noastre. Prietenia șl colabora
rea româno-eglpteană se dezvoltă 
cu succes pa baza principiilor de 
nezdruncinat ale respeclăril inde
pendenței șl suveranității naționale, 
egalității ta drepturi, neamestecului 
ta treburile Interne și avantajului 
reciproc. “

în ultimii ani, a sporit volumul 
schimburilor comerciale bilaterale, 
s-n extins cooperarea economică și 
tehriîcâ dintre țările noastre. în a- 
ceastă ordine de idei, m-aș referi la 
obiectivele Industriale construite de 
Egipt In colaborare cu România, ca 
și la sprijinul tehnic acordat de 
specialiștii români Ia realizarea "u- 
nor noi construcții economice egip
tene. Acordul de colaborare econo
mică șl tehnică Încheiat în lima de
cembrie a anului trecut prevede o 
dezvoltare simțitoare a schimburi
lor și a cooperării economice romă- 
no-egiptene. O evoluție ascendentă 
cunosc, do asemenea, relațiile cul
turale, expresie a dorinței celor 
două popoare de a se cunoaște mai 
bine, de a schimba intre ele tot 
mnl multe valori spirituale.

între factori de răspundere din 
cele două țări, între reprezentanți 
nl diferitelor Instituții și organiza
ții de stat șl obștești dta Egipt șl 
România nu avut loc In ultima pe
rioadă numeroase contacte, soldate 
cu bune rezultate pentru dezvolta
rea colaborării noastre. Ne amin- 

............. ...... . ........ ........................ t!m, în acest .senș,,cu. plăcere de 
Considerăm că toate statele Intere- vizita făcută în România de dr.
siiVer-îhîrcaga’ opinie publică Inter- ĂzAz Sedkl, premierul Egiptului,
națională trebuie să depună efor- vizită care a marcat un moment

însemnat In evoluția relațiilor ro- 
mftrib-eglptene.

Aș dori, cu această ocazie, să're- 
lcv importanța deosebită a faptului, 
că între Partidul Comunist Ro
mân șl Uniunea Socialistă Arabă 
■— partide de guvernămint fa tum
bele țări — s-au dezvoltat, ta ul
timii ani, contacte rodnice, precum 
șl utile schimburi de păreri în pro
bleme de Interes comun. Milităm 
pentru dezvoltarea acestor relații 
în* Interesul prieteniei și colabo
rării dintre statele șl popoarele 
noastre, al întăririi forțelor anti- 
Imperialista de pretutindeni. Am 
convingerea efl vizita pe care o 
vom face in Republica ArabA Egipt 
ne va prilejui un larg schimb de 
păreri cu conducătorii egipteni, ne 
va da posibilitatea să explorăm șl 
să punem în valoare noi căi de am
plificare a colaborării multilaterale 
dintre țările șl partidele noastre, 
de întărire a prieteniei romAno- 
egipteno, ta Interesul ambelor po
poare, tfl păcii șl colaborării Inter
naționale.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, a.Ji acționat întot
deauna pentru îmbunătățirea 
raporturilor dințpe țări cu sis
teme politice Și sociale diferite 
și sinteți un arhitect al destin
derii. Cum apreciați recenta 
vizită a președintelui Nixon, 

l la Peltin și implicafiUe acestei 
vfelie asupra păcii mondiale ?

RĂSPUNS : No! am apreciat șl 
ipreclem ca pozitivă vizita tal Ni-

dependenței popoarelor, a păcii și 
destinderii internaționale.

ÎNTREBARE : Slntem foar
te bucuroși, domnule președin
te, câ România a sprijinit Re
publica Arabă, Egipt, cerînd 
retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate. 
Care este opinia dumneavoas
tră cu privire la cererea Israe
lului de a avea dreptul să ocu
pe teritorii străine ea o garan
ție a securității sale ?

RĂSPUNS : încă de la Izbucnirea 
conflictului din Oriental Apropiat, 
România s-a pronunțat pentru în
cetarea imedlatfi a tuturor acțiu
nilor militare, peniru retragerea 
trupelor israeliene de pe teritoriu© 
arabe ocupate. Considerăm că Israe
lul nu are nici un drept eâ ocupe 
aceste teritorii — așa cum. în ge
neral, considerăm că ocuparea sau 
nexarea de teritorii pe calea lor
ii, a acțiunilor militare nu pot fi 

’ustlflcate sub nici un motiv, sînt 
îzdmlsibile.
Tara noastră a militat în mod 

,erm pentru adoptarea șl aplicarea 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1007, pentru a se 
ajunge la o soluționare politică a 
conflictului, pe baza retragerii tru
pelor Israeliene dta teritoriile ara
be ocupate, n asigurării dreptului 
la independență și integritate teri
toriala al tuturor țârilor din regiu
ne, a satisfacerii intereselor și ce
rințelor naționale ale populației pa- 
lestinene. România a apreciat ’băști 
făcuți de Republica Arabă Egipt 
spre soluționarea politică a con
flictului, a salutat propunerile for
mulate ta acest sens, anul trecut, 
de președintele Anwar Sadat, inclu
siv propunerile pjivind redeschide
rea Canalului de Suez ; am consi
derat și considerăm aceasta o con
tribuție constructivă In diminuarea 
Încordării din Orientai Apropiat. 
Ne exprimăm părerea că este nece
sar ca Israelul să dea dovadă de 
mal mult realism, să manifeste mnl 
multA înțelegere șl receptivitate In 
vederea soluționării pașnice ă con- 

„*)I|t£llctalui din Orientali‘. Apropiat.

---f"
națională trebuie să depună efor- 

Ș tari sporite pentru ca, țfaîndu-se 
■■ seama de Interesele tuturor po

poarelor din această zonă, să se 
ajungă cit mal grabnic la stabilirea 
unei păci trainice în regiunea O- 
rientalu! Apropiat

ÎNTREBARE : V-ați referit, 
domnule președinte, la poporul 
palestinean. Cum considerați 
năsuinfele naționale ala aces
tuia ?

RĂSPUNS : România consideră 
îndreptățite aceste năzuințe, dorin
ța populației palestfaene de a se 
constitui ca națiune, deci șl de a 
avea o

Desigur, cei care trebuie 
dă asupra acestor probleme sînt 
palestinenll Înșiși, popoarele din a- 
ceastă zonă.

ÎNTREBARE : Domnule pre-, 
ședințe, se vorbește in prezent 
despre bazele navale acordata 
de o țară bâlcanicâ Statelor 
Unita ; este, vorba în speță de 
portul Pireu, Care este în ge
neral poziția României față de 
bazele milUare străine, mai a- 
les in Balcani și în Medita- 
rana ?

RĂSPUNS : România s-a . 11 
nunțat întotdeauna Împotriva creă
rii de baze militare străine pe te
ritoriul altor state. Apreciem că 
orice nouă bază militară creată !n- 
tr-o țară sau alta — deci șl tasta-• 
larea de baze militare ale S.U.A. în 
Grecia, ca șl în alte zone geografi
ce — nu poate decit să accentueze apreciem ca pozitivă vizita lui Ni-
încordarea în regiunile respective, xon-in Chino. România se pronun-
sâ afecteze securitatea iniernațlo- ța, după cum g© șHe, pentru con-
nalA, să sporească îngrijorarea legi- taci© Intro toate statele, fără deo-
tlmA a popoarelor. Noi consideram seblre de orinduire socială. Dacă
că este necesar să se acționeze cu acceptăm principiile coexistentei

'' TT pașnice înire state cu orlnduiri so
ciale diferite, atunci trebuie să 
fim de acord cu oamenii politici, 
conducătorti statelor să se întil- 
iloască, să discute ■ căile pentru- 
realizarea principiilor coexistențe! 
pașnice.

După cum cunoașteți șl dum
neavoastră, la recentele întltairi 
chlno-americane s-au discutat pro
bleme privind, in primul rind. re
lațiile dintre cele două țări. Con
siderăm că înțelegerile realizata 
sfat in spiritul soluționării proble-

pro-

cea mal mare energie — așa cum 
s-a subliniat și la recenta consfă
tuire de la Praga a țărilor socialis
te participante la Tratatul de la 
Varșovia —' pentru Înlăturarea tu
turor surselor de Încordare din re
lațiile dintre state, inclusiv pentru 
măsuri de dezangajare militară. 
România consideră că lichidarea 
bazelor militare In lume șl, desigur, 
implicit, ta Europa, ta Balcani șl 
ta zona Mării Mediterane este o ce
rință esențială a păcii șl destinde
rii! De aceea, datoria statelor din

■Oi'-

tacje Intre toate statele, fără deo
sebire de orfndulre socială. bacfi

;tliuUQ..)or Interne. Biirtea chirjezfi : 
șl-a exprimat, sprijinul ferm fața

Cambodffla, față de propunerile în 
șapte puncte ale Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republleli 
.Vietnamului de Sud privind înce
tarea războiului în Indochina, pre
cum și față de propunerile în opt 
puncte pentru unificarea pașnică a 
Coreei, prezentate anul trecut de 
guvernul R.P.D. Coreene.

Desigur, rerdiz’nd ta practicfi 
ceea ce au declarat — respecta
rea. dreptului popoarelor din Asia 
de sud-est de a-și fauri propriul 
lor viitor de pace, tarii amenta- 
țflri militare — S.U.A. vor trebui 
să punâ capăt război ului dta Pe
ninsula Indochineză, să-și retragă 
neîntîralat trupele dta această 
parte a lumii, astfel ca popoarele 
vietaamez, laoțian șl khmer să fie 
lăsate să-și hotărască singure ca
lea dezvoltării lor viitoare, fără 
nici un amestec din a'fară. Spe
răm că S.U.A. vor. trage, de ase
menea, concluzii în ce privește 
eonMbuțla pe care trebuie să șl-o 
aducă kt soluționarea conflictului 
dta Orientul Apropiat Evenimen
tele vor demonstra" cupi se con
cretizează în viață rezultatele a- 
ceslel vizite. Oricum, noi apreciem 
vizita ca un eveniment de impor
tanță istorică în viața internațio
nală și așteptăm ca rezultatele el 
să exercite o Influență puternică 
pe calea destinderii și coLnbo'rării

ÎNTREBARE : Domnule pro
aste poziția 

României cu privire la confe-

”1

v1

de popoarele din Vietnam, I.acK și Dore-ac să mal adaug câ rezulta
tele anului trecut șl ale primelor 
luni din anul curent confirmă că 
prevederile cincinalului sfat realis
te, efi poporul nostru are capacita
tea sâ asigure îndeplinirea progra
mului elaborat de Congresul al X- 
lea. Aceasta va permite ridicarea 
României pe no! trepte de dvillzn- 
ție șl progres, va micșora decalajul 
care desparte țara noastră de sta
tele cu o economie avansattt,’ vn 
crea noi și noi condiții pentru bună
starea șl înflorirea continuă a na
țiunii noastre soclaJIste.

Succesele pe care România le ob
ține pe calea dezvoltării sale econo
mice șl sociale reprezintă o contri
buție la întărirea forțelor sodulls- 
mulul, la lupta forțelor antUmpe- 
rialiste din lumea întreagă șl, tot
odată, deschid no! poslbillttjl ca 
țara noastră să-și amplifice colabo
rarea multilalerală cu statele lu
mii, în spiritul păcii și conlucrării 
fructuoase dintre popoare.

în încheiere, doresc să transmit, 
prin intermediul ziarului „Al-Ah- 
rarh", poporului egiptean prieten 
u.n cald mesaj de salut .șl cele mal 
bune urtri de progres, prosperitate 
și pace.

Intre popoare.
U__=---

ședințe, care

rir.țc pentru securitate curo- ' 
peană ? î 1

RĂSPUNS : România a acționat ț 
și acționează ta. nîod consecvent t
pentru ca ta Europa să fie tastau- ’
rat un climat de securitate și cola- •
borare — și, In acest scop, pentru ‘
organizarea șl ținerea Intr-un timp ț 
cit mai apropiat a unei, conferințe 
general-europene. Apreciem că ta 
prezent stat create condițiile pentru 
a sa trece la pregătirea practică n 
conferinței. După părerea noastră, 
realizarea securității trebuie ;să șe 
întemeieze pe instaurarea în viața 
continentului a unor relații de tip 
nou 4- bazate pe respectul deplin 
o! Independenței și suveranității 
naționale, pe egalitate ta drepturi

PRESA EGIPTEANA DESPRE REALIZĂRILE 
ROMÂNIEI SOCIALISTE

CAIRO 30 — Corespondentul A- 
gerpres Nlcolae N._ Lupu transmi
te : în legătură cu apropiata vi
zită ta Egipt a tovarășului Șhcolae 
Ceaușescu, ziarul ,,A1-Ahram“ pu
blică un număr de pagini consa
crate țării noastre. Pagina apărută 
joi conține articolul „România In 
perioada societății socialiste mul
tilateral dezvoltate0 de prof. unlv. 
Miron Constantinescu, care înfă
țișează un amplu tablou al succe-

eătorii $1 consumatorii de metal In- 
irudt, la ora actuală, asemenea prac
tici nu mai pot fi admise. de tai-j 
gurarea cantitatUor de metal — eali- 
tativ. la tertnan și sortimental — de- 
pinzlnid in mare măsură realizarea 
planului In Întreprinderi construc
toare de mașini și ta alte ramuri, este 
timpul să se renunțe la discuțiile duse 
Ia nesfirșlt și să se treacă operativ 
ta soluții practice, eu efecte economi
ce Imediate. în acest spirit trebuie 
stabilite măsuri tehnice șl organlzato- 

Galați, rice ds natură ®ft permită recupera-
■ “ rea restanțelor ta livrări. Realizarea

integrala a producției planificate de 
motoare electrice pe acest trimestru, 
de plldfi, putea fi asigurata dacă „In
dustria slrmel" din Cimpta TurzJi 
livra la termen cantitatea de 700 tone 
sirmă de cupru. Metalurgia șl-a 
luat angajamentul că, piuă la fiJ.irți- 
tul lunii „marile a.c.. va expedia 
Integral cantitatea respectivă. Produ
cătorii motoarelor electrice stat hotil- 
riti să depună eforturi susținute pen
tru recuperarea grabnică a restanțe
lor la aceste produse. Rănii ne ca asi
gurările metalurgiȘillor din Clmpia 
.Tunll să devină fapte. De ce facem 
această precizare 1 Unitatea din Cim
pta Tura! funcționează In cadrul Cen
tralei industriale de țevi și trefilate. 
Or. cu toate că activitatea acestei cen
trale industriale a constituit. In toam
na anului trecut. obiectul unor am
ple analize In colegiul Ministerului 
Industriei Metalurgice, urmate de sta
bilirea unor măsuri .șl răspunderi pre
cisa In vederea respectării stricte a 
disciplinei contractuale, revirimentul 
așteptat nu «-a produs încă. De pildă, 
in cazul țevilor de construcții. con
ducerea ministerului s-a angajat ferm

. Dar,
la 2® martie a.c. rtminerile în urmă 
se cifrau la E®4 tone. Din această cau
ză., uzina „Vulcan" din Capitală <se

voca de această data existența unor 
cauze de netrecut, care să-l fl Îm
piedicat să livreze integral si la timp 
produsele pentru care s-au angajai 
prin semnătura de pe contractele în
cheiate eu beneficiarii. Nereallzarea 
ritmică, * sarcinilor de plan și, Impli
cit, a prevederilor contractuale in În
treprinderi ale Industriei metalurgice 
s-a datorai, in cea mai mare parte," 
unor deficiențe organizatorice inter
ne. repetatelor opriri neprevăzute ta 
funcționarea mașinilor șl utilajelor. 
La Combinatul siderurgic din Galați, 
de pildă, ta prima decadă a lunii 
martie"a.c.. nu s-n respectat progra
mul de fabricație la cuptorul nr. 3 
al laminorului de tablă groasă — și 
acoMta din cauza defectării motoru
lui de la ventilatorul do alimentare 
cu gaze Bineînțeles, restante respec
tivă va fl recuperată fa decadele ur
mătoare, luxă eu a determinai reala 
dificultăți In livrarea rllmlcl, con
form termenelor contractuale, a ta
blei millocli șl groase.

Din datele existente la Direcția ge
nerală de aprovizionare șl desfacere 
a Ministerului Industriei Constmcțli- 
îor de MașLni rezultă că nerezolva- 
rea unor probleme nle relațiilor din
tre furnizori și beneficiari, precum 
și menținerea unor restanțe mal miri 
«.iu mai mari In livrările de metal 
pun la ora actuală In cauză îndepli
nirea sarcinilor do plan la unele pro- 
duse Importante ale întrenrinderilor 

rose, jn conformitate cu programul de constructoare de tnașink Este oare
fabricație.- fără întreruperi dta lipsa normal să se mal poarte șl acum, ta
ur.or cantități de msstaL "Pentru'pro- prafful irimesirnlni Ii dta aceri an.

discuții Ia diverse niveluri asupra can- 
tiMțUor sau condițiilor de livrare a 
metalului pentru primul semestru ? In 
urată cu dtbvn zile, urina „23 Au- 
gusT nu aven nsrtgurate Încă de către că, pjnă la 29 februarie a.c.. vor fi
metalurgie 718 tone <»e țagle aliate, lichidate restantele fa livrări. Dar.
fapt care se poate repercuta asupra 
fabricației de locomotive DIesa! hi
draulice. Fabrica" de rulmenți din „„ Hț
Biriad, deși a primit din partea Ml- afl| împoflibllltatea de a termina
nfeteralui Jndushriei, Metalurgice - un fabricația unor cazane necesare nnu-
. . . . . mltor obiective de Investiții si con

secințele acealel stări de lucruri nu 
se limitează doar la perimetrul În
treprinderii bucureștene.

Un lucru erie cert : peniru ca nni- 
fâțile industrie! eonsirueiuare de ma
șini să-și realizeze Integral planul, 
metalurgia trebuie rt Uvreze ritmic și 
operativ metalul, conform condițiilor 
contractuale, eșaloaut rational. In ca
drul lunilor șl trimestrelor. Do altfel, 

,,, in nenumărate rlndurl e-a discutat 
problema ,,‘jtompăril0 metalului psar- 

■ tercle economiei* și tot* de âtltea ori 
Mlniăferul Industriei Metalurgice, 
centralele Industriale au dat asigurări, 
că lumirile sa vor îndrepta, că vor 
dispare „golurile* ta aprovizionare, că ‘ 
cerințele beneficiarilor prevăzute ta 
contracte vor fi onorate eu prompti
tudine la un nivel calitativ superior. 
Este drept că. in aceste luni, unele 
măsuri luate și aplicate ta practică 
și-au dovedit eficiența. Analizlnd 
Insă In detaliu realitățile din unită
țile constructoare de mașini; sesiză
rile șl reclama Jitie beneficiarilor, ce 
coMlată că metalurgia nu răspunde 
întocmai exigențelor îndreptățite ale 
acestora. Totodată, practica arată că 
producătorii de metal pol efectua o 
mai bună programare a producției, pot 
asigura desfășurarea corcspurizăloare 
a proceselor productive, desfacerea 
ritmică a oțelului și laminatelor. 
Pentru aceasta însă est 
sară intervenția mal 
a comitetelor și co:i.riil 
menUor muncii din întreprinderi și 
centrala ale Industriei metalurgic® 
pentru înlăturarea tuturor neajunsu
rilor ta arest domeniu. Tn conștiința 
metalurglștilor trebuie s.ă fie dar câ 
de modta in care ei Ișl onorează obli
gațiile asumate prin contractate În
cheiate cu beneficiarii depinde direct 
realizarea planului, intr-unui din sec
toarele holăritoare ale economiei : 
industria construcțiilor de mușini.

P ' i Comellu CARLAN
■ i

La tarapuiul acestui an, Intr-un In
terviu acordat ziarului „Sdntcta". to
varășul iN'eratal Agachl, ministrul In
dustriei metalurgice, declara : „Ne 
«străduim să sădim in conștiința lucră
torilor din metalurgie Imperativul 
respectării riguroase a disciplinei con
tractuale. înțelegem că metalurgia re
prezintă nna dintre cele mal impor
tante piese in angrenajul complex al 
economiei naționale și ne vom stră
dui să facem iot ce ne stă in putinlă 
peniru a asigura — sub aspect canti
tativ, calitativ și sortimental — me
talul contractat in 1972 cu fiecare 
beneficiar*. în co măsură acest anga
jament a devenit fapifi In desfășu
rarea concretă a activliățil de apro
vizionare cu metal a economici ?

Se poate apreria că, In aceste pri
me trei luni nle anului, unitățile con
structoare de mașini, cele de con
strucții sau din Mie ramuri, .ale eco- 
itomlal aii primit, în general, canti
tățile do laminate contrfeialis pen
tru trimestrul I a.c. Acest succes dop-, ■ 
schit a! metalurgiei are la bază re
zultatele obținute In primul trimerim 
din acest nn in îndeplinirea șl depăși
rea planului, .fnpuilcă de Ia 
începutul anului și pini ta 20 marile 
a.c. s-au produs suplimentar. Intre al
tele. 10 600 tone fontă, 8 100 tone otel, 
8”00 laminate finite ș.a. în consedn- 
țfl, in marea majoritate a unităților 
care prelucrează metalul procesele- 
tehnologice s-au putut desfășura fi-

unor cantități de metaL "Pentru'pro
ducătorii de mașini ®i utilaje, bunaa- 
provlziortare" cu metal a constituit li
nul din factorii esențiali care au per
mis atit onorarea obligațiilor contrac
tuale din aeeoslâ perioadă față de be- 
nefietaril lor, cit și recuperarea In 
mare parte a restanțelor la un pro
dus sau altul prevăzut in plan. Din 
păcate Insă, așa cum a-a desprins șl 
d!ntr-o recentă ședință a colegiului 
Mlntatemlul Industriei Metalurgice, 
nu se poate afirm* ei s-a Înregistrai 
progresul scontat in domeniul res- • 
pectăriî riguroase a clauzelor eon-

Biractuale de eâlre toate nnllățlle pro- 
dueaioaTe de metal. Chiar ®1 Combi
natul siderurgic din Hunedoara, care 
a livrat.aproape integral beneficiari
lor săi cantitățile de laminate con- 
traciate. in sortimentele șl 'tipodlmen- 
aiunllo prevăzute, a Înregistrat uneie 
neajunsuri ta privința respectării ier- 
menelor contractuale de fabricare șl Burse, d

țexpțdlere’a produselor către juiumiți ‘ ca de aclastfi datfi a cam „t 
: bLw£icuiti.,Neprtmitul ritmic țaglele lea. ursului dta pădure* ~’ 

,jjda la JHutjedoara. uzina „Lamlnoral" • ne." t-a Direcția generali 
din' Brăila (după cum se știe, tot 
dta cadru! Industriei metalurgice), 
nu și-a Îndeplinit In luna februarie 
planul la oțel beton. La fel. Uzina de 
utila] chimie dta Ploteșll, cHh cauza 
lipsei unor cantități de țevi ce trebu- ..
Iau livrate de uzina ..Republica* din fi acoperite necesitățile consumatori- 
Capltalfi. a înllmpinal. greutăți in fa- 1 o..
bricarea unor utilaje tehnologice pen
tru Industria chimică. Șl. din păcate,

- —S « —,» .. ii-'k „ fl ,1  '

rinșulttre.

acel producători de metal care nu 
?l-au îndeplinit Integral contractele ? 
Categoric nu, deoarece ei nu pot ta-

extras de program de fabricație pen
tru 345 tone profiic mijlocii șl ușoa
re; totuși nu poale primi, materialele 
respective. Cauza : Combinatul side
rurgic, din Reșița, unitatea producă
toare, reteză aă le contracteze. moti- 
vtnd că Unia de laminare nu dă incâ 
rezultatele scontate șl, deci. nu re 
poate angaja să livreze produsele so
licitate. Oricum, metalurgia trebuie să 
asigure laminatele respective, de ta ... day „ pjjpjț

„vinduf-pte- 
iu, vi.cum (te xpu-

™ Jlrecțta generală do aprovhdo- 
nnre șl desfacere din Ministerul In
dustriei Metalurgice am fost Informați 
că se depun eforturi pentru ’ca defec
țiunile de 1a Reșița să fie remediate 
In scurt timp și că. In funcție de 
rezultate, se va hoMri ta cc mod. vor 
lor interni la acesrje sortimente; Gii 
alte cuvinte. întreprinderea din Bîrino 

__  _ ___ ________ ____ nu prea ore șanse să-și fructifice tn 
cazurile de acest gen nu stat deloc curind extrasul de program de fa- 
SingUtare.________ < - )______________ hrim-Ilo hfnIPili sil nlri hrlmesscrA

Au, oare, vreo justificare obiectivă

șl-au îndeplinit Integral contractele ?

alte cuvinte. întreprinderea din Bîrlnil 
nu prea are șanse aă-și fructifice in 
brlcațîe afnfni.lt și nld ă primească 
la 'vreme laminatele cerute. fî

■ Iată așadar cit sfat de ample «apli
cațiile tergiversării soluționării unor 
probleme ale conlucrării Intre produ-

I 1
ORADEA (Corespondentul 

„SclnteU". A. Pop). — La Beluș,, 
oraș așezat la poalele Munților 
Apuseni, a intrat In funcțiune o 
fabrică modernă de mobilă. Cu 
acest prilej, tovarășii Victor X'" 
Bolojan, prlm-secretar ni Comi
tetului județean de parild Bihor, 
șl Mlhal Sudor, ministru secre
tar de stat la Ministerul Econo
miei Forestiere ri Materialelor 
de Construcții, au fellchat pe 
proleetanțll și constructorii care

nu ridicat această fabrică. înzes
trată cu utilaje de înalta tehni
citate.

Intr-o atmosferă însuflețită, 
particlpnnțJl la Inaugurare au 
trimis o telefframă C.C. al P.C.B., 
tovarășului Nlcolae Ceauțeseu, 

/ prin care colectivul noii fabrici 
se angajează sft atingă parame
tri! ^proiectați Intr-un termen cit 
inai scurt, să realizez® o pro
ducție de bună calitate.

I i ■
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LA UZINA „NEPTUN" DIN CÎMPINA
■

Măsurile tehnico-organizatorice au un singur țel
CREȘTEKE^ PWUCTIVITÂTII K30WCT

Articole ____ _ ______
stat Inserate șl In alte publicații 
din capitala Egiptului. Scriind des
pre importantele transformări so- 
clal-economlce petrecute ta anii 
construcției socialiste, revista „Al, 
Moussawar* relevă, totodată, cursul 
ascendent al relațiilor româno- 

de Fler, Combinatului petrochimic egiptene, dezvoltarea continuă a ■ 
Pitești și hotelului „Interconttaen- schimburilor comerciale dintre 
tal® din București cele două țări.

selor obținute de poporul român în 
toate domeniile de activitate. „Al- 
Ahram* a publicat, de asemenea, 
un articol consacrat activității des
fășurate tn țara noastră pentru 
continua creștere a nivelului de 
traiul maselor, precum și fotografii 
ale marelui șantier de la Porțile

dedicate tării noastre

Uzina „Nepiun" din dmpl- 
na produce in exclusivitate' în
treaga gomă do reducloare — 
acest component al motoarelor 
de strictă utilitate In nume
roasa ramuri do producție — 
precum șl toate tipurile de ’.ro
ii! pentru ascensoare. în decurs 
de ani șl ani, colectivul uzinei 
a acumulat o bogată experien
ță. n-n specialist, conferind 1 
produselor și mărcii de fabrică 
un recunoscut prestigiu.

în anul 11175, producția 
uzinei urmează oă ®e tripleze, 
iiilrudi economia are nev'oie de 
ett mal multe reductoare. ele 
fiind cerute șl Ia export. In- 
ainertil-șef nl un'.iâ?!:, Grigore 
Marinescu, ne-a înfățișat ci leva 
din direcțiile principale ale e- 
forturilor (colectivului uzinei, 
pentru ca tn acest an să se a- 
slgure un înalt ritm de creș
tere a productiviiățîl muncii;

— Anul trecut, ne «rpunea In
terlocutorul. nu puteam acoperi 
pe deplin schimburile cu mun- 
ritorl calificați dta anumite me
serii. La ora actuală no aflăm 
,într-o situație mal bună. Am 
calificat lo locul de muncă 110 
strungajL Acum, toate schimbu
rile «Ini complete.

— Aveți asigurate șl cadrele 
care să acorde asistență teh
nică 7

— Da ! înteudt nu dispunem 
de prea multi Ingineri, am In
stituit un dispecerat pe uzină.

Prln rotație; toate cadrele teh
nice dta conducere și din eer- 
vlcilie funcționale asigură n- 
slsiența tehnică in schimbul do 
noapte. Iu atar.1 de aceasta. Iu 
eehlmburile doi șl trei există 
maiștri cu multă experiență, 
caro au dovedit nu o dată că 
pot- să rezolve probleme com
plexe de. ordin tehnic.

■— în secții șl ateliere am ob
servat unele „locuri înguste*. Ce 
vă propuneți pentru a le Înlă
tura 7

— Spuneam că anul 1072 ne-a 
găsit mai bine pregătiți. Dar 
n-am afirmat că stăm pa ..roze*. 
Sfat încă multe lucruri de re- 

_ zolvat fa continuare -- șl Ie 
vom rezolva. Am început să ca
lificăm 5-0 de tineri șl tinere în 
meseria de Ificăluși-montori și 
macaraglL la caro se adaugă col 
30’ de frezori — absolvenți ai 
Școlii profesionale de la Plo
iești — care au început sfi lu
creze în uzină. Putem preciza eă 
avem asigurată forța de mun
că necesară. Țin să repet cS 
intenția noastră — și acționăm 
consecvent in această direcție — 
este să realizăm întregul spor 
de producție al anului acesta 
mal ales po seama creșterii pro- 
ductivltățll muncii, ta cadrul 

■ căreia punem accentul si pe' li
chidarea „locurilor înguste*™

— Pornind de la această sar
cini) primordială, a continuat

Idcca maistrul PompîHu Voîeu, 
avem Îndatorirea să întărim șl 
mal mult rimiul do responsabi
litate al întregului colectiv șt, 
ta primul rina, al comuniștilor 
față de munca lor și a celor
lalți oameni din secții șl ate
lier®.

— Aveți '„modele" de urmat in 
uzină, exemple pentru numero
șii tineri de aici ?

— Cea mal mare avuție @ 
noastră stat oamenii, muncitorii 
bine pregătii! profesional, care 
dovedesc pasiune și tenacitate 
ta muncă. Pe asemenea comu
niști, ca strungarii Vlrgll Co
jocarii. Iulian Bucurewu. frezo
rul Zoor Rudolf - și citi alții i
n-aș mal putea aminti ! — l-am 1
repartizat pe lîngS grupurile da l
mașini unde lucrează noii .
Strungari calificați. Sprijinul, l
dar mai ales exemplul lor , în 4
muncă vor fi de bun augur '
pentru tinerii uzinei. I

„Neptun*. o unitate Industria- 
UI puțin cunoscută. Dar Intrtad 1
pa porțile ei- am tatllnlt un i
colectiv harnic, priceput, dîrz ’
care — în cel de-al doilea an '' l
din cincinal — tșl încordează și i
mal mult eforturile pentru a 
obține din primele luni succede '
do seamă In producție. |

Constantin CAPHARU )
corespondenta! „Sclnteii* >

Moi produse 
refractari 
pentru 

siderurgie
BRAȘOV (corespondentul 

„Sdnteir*, N, Moeanu). Fabri
ca „'Răsăritul0 din Brașov, 
In trecut o unitate de cărămizi 
d@ construcții țiglă slab uti
lată, a devenit, In ultimii ani, 
una dta întreprinderile ! mari 
producătoare de materiale re
tractare dta țară. Co’ertivul 
fabric:' îșl aduce din plin con
tribuția la dezvoltarea siderur
giei noastre. An de an, Între
prinderea brașoveanfl expedia
ză combinatelor siderurgice 
din Galați. Reșița și Hunedoa
ra, un volum sporit de mate
riale refractare tatr-un sorti
ment din ce in ce mai variat.

Recent. colectivul fabricii 
brașovene a expediat unităților 
siderurgice din țară primele 
cantități de cărămizi speciale 
destinate tnzldlri! bateriilor de 
cocsificare. Noul produs a fost 
realizat pe baza cercetărilor e- 
fectuate de specialiștii Gropu
lui de fabrici de produse re
fractare Brașov, care au stabilit 
tehnologia de fabricație. Tot în 
cadrul întreprinderilor acestui 
grup au fost confecționate și 
matrițele necesare care au un 
grad ridicat de complexitate 
tehnică. O altă realizare de 
prestigiu, tot de dată recentă, a 
fabricii brașovene o constituie 
cărămizile retractare pentro 
Înzldîren schimbătoarelor de 
căldură de la furnale. Dnte fiind 
cererile mereu sporite ale side
rurgiei. In prezent aici se desfă
șoară importante lucrări do 
dezvoltare a capacități! de oro- 
du-tl».
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Sadova-Corabta, cu peste

1/....

Totul se
transformă! I

false 
ssu

unor expoziții sau biblioteci. He 
straie să fie in

la dezbateri 
pasivitate : 

■ nu stat

In învățămîntul de partid

8

cane au de amenajat sisteme
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DnpȘ cum se știe, ta toamnă și în lamă soiul a acumulat cantități 
mal mici de apă decît In anii prccedcnțL De asemenea, meteorologii 
apreciază că ne găsim la sfirșltul unui șir de ani ploioși și că în acest 
an cajilliățlle de preclplta|il vor fi mal reduse. Toate acestea Impun ca, 
alături de măsurile agrotehnice care se aplică tn vederea păstrării ume
zelii în sol, să fie Irigate suprafețe cit mal mari.

Recent, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentaro șl Apelor a 
elaborat Programul de măsuri privind organizarea campaniei de Irigații 
din anul 1972. Se prevede ca pînă la 15 aprilie Centrala de exploatare 
și întreținere a lucrărilor de îmbunătățiri fundare și gospodărirea ape
lor, prin întreprinderile din subordine, să verifice modul de realizare a 
programului de reparații in sistemele mari de Irigații, alil pentru lucră
rile din administrare proprie, dt șl pcniru lucrările din administrarea 
întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole de producție. 
De asemenea, plnă Ia aceeași dată, Departamentul îmbunătățirilor fun
dare, prin unitățile de construcții, va asigura terminarea remedierilor 
care condiționează funcționalitatea amenajărilor care sini in perioada 
do garanție.

Pentru a se putea trece la efectuarea udărilor, plnă la 5 aprilie di
recțiile generale județene pentru agricultură, împreună cu trusturile 
stațiunilor do mecanizare a agriculturii și trusturile județene ale între
prinderilor agricole de stat vor verifica in flecare unitate stadial repa
rațiilor utilajelor de pompare șl irigare, asigurarea carburanților, lubrl-

flanților șl b pieselor de schimb necesare bunel desfășurări a campaniei 
do Irigații din acest an. ■

Programul mal prevede ca Departamentul îmbunătățirilor fundare să 
la măsuri de accelerare a ritmului executării lucrărilor pentru punerea 
in funcțiune a. amenajărilor de Irigații Ia I.A.S. și cooperative agricole, 
planificate în primul semestru, astfel Incit neeste suprafețe să poată fl 
Irigate începlnd cu luna mal a.c. Vor avea prioritate la amenajări su
prafețele prevăzute a fi cultivate cu legume. Alte măsuri vizează 
Instruirea mecanizatorilor caro urmează a lucra pe suprafețele Irigate ; 
acordarea de asistență tehnică unităților agricole In vederea aplicării 
tehnologiilor corespunzătoare Ia culturile Irigate ; asigurării In totalitate 
șl eu prioritate a cantităților de îngrășăminte chimice necesare produc
ției prevăzute pe suprafețele cultivate in regim Irigat. Aceste măsuri 
trebuie aplicate încă de pe acum. Din datele existente la minister re
zultă că în unele județe amenajările pentru Irigații se desfășoară în 
ritnr neeorespunzăter. Organele locale de partid, de stat șl agricole sini 
chemate să la măsuri in vederea 'impulsionării acestor Iueriri.

Iniruclt In campania agricolă de primăvară forța de muncă din agri
cultură nu este solicitată prea mult se pot și trebuie să se desfășoare 
ample acțiuni în vederea amenajării de noi suprafețe pentru Irigat, să 
fie puse In stare de funcționare cele existente și chiar să înceapă iriga
rea culturilor insămlnțate In aceasta primăvară. Aceste probleme au 
constituit obiectul unul raid organizat în județele T“ ' ' '
și Olt.

Vaslui, Botoșani

AMdarea:. grabnică

a restanțelor

Situația impune @ intervenție energică și

executarea lucrărilor

corespunzător
In județul Botoșani sursele de apă 
: dffiblt mare fiind restrlnse, ame

najările cu caracter local care folo
sesc Izvoarele de coastă șl acumulă- 
rile-mlcl de apă pe plrale și din de
presiuni prezintă o importanții deo
sebită. Iată de ce cooperativele agri
cole din acest Județ au prevăzut #ă 
amenajeze ta acest an pentru Irigații 
in sisteme, locale, cu mijloace și re
surse proprii o suprafață de 3 8®0 ha. 
Pină acum, oficiul de Îmbunătățiri 
funciare a asigurat documentațliia 
tehnico șl proiectele de execuție pen
tru mal mult de M ta sută, din pre
vederi.

Datorită măsurilor organizatorice 
?! tehnice luate, în cooperativele a- 
gricole Vatra Hudeștl. PâlllnL^ Mie- 

. năuți șl altele au fost obținute re
zultate bune ta executarea lucrărilor 
de amenajare a terenurilor penu-u 
irigat La Păltiniș nu fost amenajate

două bazine de acumulare, captând 
izyoarale de coastă, din care vor fl 
Irigate anul acesta 39 ha. La coope
rativa Horodlștea. tot In comuna . 
Păltiniș, o-a identificat poăbiîilateaf‘ 
de a se Iriga 50 ha direct din Prut, 
fără amenajări speciale. In același 
timp sc are În vedere șl fotoalrea 
unor metode grădta&reștl de udare, 
respectiv prin brazde. în felul aces
ta, in comuna Păltiniș suprafețele 
irigate In sisteme locale vor spori cu 
IE) ha. Șl cooperatorii din comuna 

. Vatra au amenajat trei bazine, de 
acumulare, de unde vor fi Irigate 40 
ba de grădină. De asemenea, la coo
perativa agricolă din Mlenfiuțl, prin 
amenajări suplimentare la bazinul 
existent, se va extinde suprafața iri
gată cu circa SO In sulă. tar la coo
perativa din Darabani, prin 
menajarea unul vechi Jaz, se vor pu
tea Iriga peste

ple dovedesc că acolo unde problema 
extinderii suprafețelor amenajate 
pentru Irigat o fost privită cu râs- i 
pundere de către ‘ consiliile populare j 
comunale șl conducerile cooperative
lor agricole nu fost obținute reali
tate biiue. '

Numai că ta unele locuri consi
liile de conducere ale cooperativelor 
agrlcote, organele comunale mani
festă pasivitate față de transpunerea , 
ta practică ■ a programului tocai de 
Îmbunătățiri funciare. Pe ansamblul 
județului, cooperativele agricole nu 
și-au prevăzut mijloacele necesare ta 
planurile de producție pentru ame
najarea unei suprafețe de aproape 
1 MO ha. La aceartă situație s® a- 
dnugă șl faptul că din unii trecuțl 
există unele sisteme de irigații care 
n-au tost puse încă la .funcțiune. La 
cooperativa agricola din Cot-ijce." de 
pildă,’- din 1060. un bazin de aeurhu-' 
tare care urma să asigure 'apa de 
Irigat pentru 70 ha, pentru care s-nu 
cheltuit aproape 209 (B0 de lei. nu a 
fost terminat nici plnă ta prezent. 
Aceasta se dntomște atlt conducerii 
cooperativei, cit șl Oficiului de îm
bunătățiri funciare Botoșani Aici 
tehnicienii nu fost schimbați mereu,

deschis că lucrarea s-sr fi putut tar 
mina ta scurtă vreme «iacă membrii 
consiliului de conducere șl organiza
ția de partid s-ar H Îngrijit de or
ganizarea inund! șl de mobilizarea 
oameni tor. iar O.I.F.-ul ar fi acordat 
asistența tehnică necesară. Aces
ta nit-1 alngiirul caz clnd oficiul 
județean do Îmbunătățiri funciare a 
împiedicat realizarea acțiunilor de 
Irigații. La cooperativa din Craana- 
leuca. după ce s-a amenajat un sis
tem do lrlgațlL scoțindu-so circa 5 hn 
din cel mal bun teren din circuitul 
agricol, dta suprafața ame:iajală de 
3®0 ha nu s-a putut Irige nici un 
hectar. Acesta se da‘ore.ș!e proiectă
rii : soluția de execuție nu a avut în 
vedere că nu se poate asigura curen
tul electric la stația de pompare.. Ase-

. Sorfea „amănunte" nu trebuie să fie 
trecute cu "vederea; atunci rind > se ln-

■ v-esfe.se mite do.mli ;de M.
Lucrările la sistemele de irigații 

«sire trebuie făcuta anul acosta au 
demarat lent. Cooperativele agricole 
Păun, Mu.țent, Buimăceai, Dorneșt! --- ------ --------------------- nlaj 
mari, cuprinși intre 73—140 ha, n-au 
întreprins nimic pentru a începe lu- 

ceea ce a determinat șl dese sehlm- rcările. în această privință nu gini
bări o soluției tehnice, soldate cu - scutite de' răspundere nld organele 
cheltuieli suplimentare. Comitetul comunale da partid și dc stat care
comunal de partid. ccsulHul popular, trebuiau să se ocupe serios de reâll-
®i consiliul do conducere al coopera- zarea Inioanai a prevederilor la , &-
tlvel agricole nu s-au ocupat de a- menajările locale pentru lrlgațlL
«renală problemă. De altfel, pre
ședintele cooperative! agricole Co- 
țușca, VnsJle Urshche. recunoștea

i DIVERS'
Varza
de...

în județul Vaslui, datorită confor
mației terenurilor, pot fl realizate 
sisteme de irigații prin crearea de 
baraje pentru acumularea apei pro
venite din precipitații sau utilizarea 
celei din sursele de apă do supra
față. Cit toate acestea, In județ nu 
se Irigă docil circa B 3ftO de hectare. 
Este puțin, dacă avem In ve
dere că suprafața ațabllă a județului 
este de aproape ‘HO 000 ha.

Anul acesta, după cum nm aflat 
da la oficiul județean de îmbunătă
țiri funciare, so vor amenaja i 800 
de hectare In sisteme locale. Intrarit 
în județul Vaslui nu există o rețea 
hidrografică densă. Iar debitul ape
lor. exceptînd Prutul, este mic. tre
buie efectuate mici acumulări pe fi
nii văilor pentru valorificarea rațio
nală a resurselor do apă existente. 
Potrivit programului județean, anul 
trecut trebuia să fie amenajată pen
tru Irigații, in sisteme locale, o su
prafață de 1 000 hectare, plan nelnde- 
pllnlt din cauza «tabel preocupări a 
cltorva cooperative agricole ca Po- 
găneștl șl Plseștl, precum șl a orga
nelor agricole județene care nu nu 
sprijinit suficient aceste unități. Pen-

ini acest an, pe lingă planul de stat, 
cooperativele agricole șl-au prevăzut
să amenajeze, prin muncă patriotică, 
o suprafață de 530 de hectare. Plnă 
în prezent Insă cu excepția dtorva 
cooperative agricole — Berezeni, Zor- 
neienJ, Coral, Lipdvăț etc. — alte 
coopcrntvle din Lunca Prutului, din 
zonele limitrofe unor acumulări ca 
Sulciea, Clrjfl șl Dumeșll nu au În
treprins acțiuni serioase In acest 
sens. Felul cum au Început șl se 
desfășoară acțiunile de amenajări 
locale pentru Irigații In județul 
Vaslui nu dă garanția efi în acest 
an se vor realiza sarcinile șl anga
jamentele asumate de unitățile agri
cole de stat ș! cooperatiste.

Aceasta situație, care se repetă de 
la un an la altul, trebuie să fie te
meinic analizată la nivelul conduce
rilor cooperativelor agricole, al orga
nelor județene agricole șl să se în 
măsurile corespunzătoare care să 
permită realizarea întocmai a sar
cinilor șl angajamentelor asumate.

aprilie!
Publicam nu de mult ta ca

drul acestei rubrici („Sdntela" 
nr. M5C) o notă in care relatam 
că In I.L.F. Alba ®-a stricat o 
însemnată cantitate de varză 
albi La citeva zile după 
aceasta. inginerul j agronom, 
acum pensionar, Ion Constnnlî- 
nescu din Orăștle, str. Unirii 
nr. 23, ne-a invitat In el acasă 

1 pentru a ne convinge că varza 
proaspătă se poale păstra chiar 
șl plnă ta luna maL Am dat 
curs invitației șl nc-am convins, 
„încă din toamnă — ne spunea 
gazda — scol din grădină varza, 
cu rădăcină cu tot, șl o plantez 
dîn nou In pămlnt (30—40 buc. 
po un metru pătrat).’ astfel in
cit cfipățlna să nu fie In con
tact cu păjmlntul După aceasta, 
o acopăr cu un geam. Este, 
după cum vixlețl. un fel de ră
sadniță. «Iar nu închisă ermetic. 
Pentru că varza nu trebuie fe
rită de aer. el de... umiditate. 
Acesta este tot .asccrctxȘ". Pof
tiți. varză proaspătă 1

I

I Declarații
Vaslle IANCU 
corespondenlul „Sclnleii

...asigurarea

motopompiștilor
tn județul Olt există pesto 42 0®0 

ha amenajate pontru irigat. Anul tre
cut insă o parte din această supra
față nu. a fost . udată. Tn sistemul 
Stocneșll-Vlșlna 'udarea talii s-a! exe
cutat pa 11 3132 ha, din cele 16 07B ha ; 
a doua — pe 8 226 ha. a treia — pe 
3 Ml ho, iar a patra — pa 3 589 ha. 
în atare situație, evident nici produc
țiile n-au fost la nivelul planificat Ca 
a determinat noefectuaroa udărilor 1 
La această InJtrelMre primești, intre 
altele, șl următorul răspuns : nDin 
llpafi de moiopomplști”. Intr-adevăr, 
lipsa motopom piști lor constituie cau
za principală a folosirii Ineficiente a 
npal pentru Irigat, a agregatelor de 
aspetalune existente ta unități:’ Din- ' 
tr-o eititațle întocmită'la TEILIFGA 

; rezultă că pentru edemul 'Stderieșb- 
Vișlna, ta anul trecut din cel 339 mo- 
topompîștl necesari, au fost asigurați 
inițial' 420. Inițial, pentru că po par
curs numărul acestora în loc să

■ crească a scăzut
în ce măsură n-au schimbat lucru

rile ta acest an ? în curind va Incepo 
Irigarea culturilor. So pune din nou 
întrebarea: etat asigurați moto- 
pomplștll necesari pentru efectuarea 
udărilor pe toata suprafețele amena
jate ? tag. Vaslle Clucluț director ad
junct al direcției generale a: agri
culturii județului, ne spunea că aceas
tă situație n fost analizată șl că au 
fort luate cltava măsuri. Penlra sta
bilitatea motopompișiilor o-a • reco
mandat cooperativelor agricole un sis
tem corespunzător de retribuire, apoi

au fast școlarizați nproape 1G9 de <xx«- 
paratori caro au devenit motopompiștl. 

Totuși extatâ Încă un mare dofi- 
cli de moiopomplștL Din aeeastă cau
ză, In unele cooperative agricole u- 
nul motopojnplst 11 revin cile două 
agregate de ospepslune. Aceasta este 
insă o Improvizație și nu o «oluțle. 
Co ie Inllmplâ dacă va fl necasar mă 
ea Irige In <touâ schimburi ? In une
le unliățl slnt.P9-l drept, ciilvn moto- 
pomplștl de rezervă, dar problema nu 
osie soluționată definitiv. Se susține 
că, lti caz de nevoie, se va apela ta 
cooperatorii care au devenit mecani
zatori prin cursuri ic do scurta dura
tă. Este o soluție,’ dar vara numărul 
lucrârjio- mecanice este destul de

1 mare,” ușa . lhdt,1®'Lm<5canlzatorif' vor-11." 
lucra In două schimburi.
" Asigurarea număriilul' necesar de 
molppomplștl — atlt pentru amenajă
rile existente, cit șl pentru cele ce 
vor fi dale In folosință anul acosta In 
sistemul 
110OT ha, vor fi necesari alțl dres 
Gao de motopomplșll — este o pro
blemă de care trebuie să se ocupe cu 
cea mal mare răspundere organele ju
dețene de “ii 
lor agricole._____ «JU—
nul program strict de școlarizare a 
cooperatorilor și aceasta cit mal ur
gent posibil, pentru ca întreaga ca
pacitate a sistemelor de Irigat ®§ fie 
folosită șl astfel să se poată obține 
recolte mari.

EmlUan ROUĂ 
corespondentul „Scînieii'

Eleonora Start, din tuu,m<u y 
StarcMojd (Prahov-a). reclama I 
organelor de miliție că a pierdut I 
„tatr-o aglomerație^ buletinul 
de identitate. Același lucru te 
părea că i r-a înilmplat șl Mă
riei Btueo din comura Gura 
Vitloarei. Cu prilejul unor an
chete efectuate de Inspectora
tul de miliție din Prahova a 
reieșit In.sil câ (nu numai In a- 
cestc două cazuri) situația era 
cu iotul alta. Buletinele respec
tive erau abandonate cu bună 
«fiinfd pe Ia diferita îniflîi 
întreprinderi, rertaurante 
penoane particulare, fiind 
sate drept zălog pentru diferite 
sume de bani. între timp lard 
unii, cdrora nu la mai da mina 
rd-jî achite datoriile contrac
tate, s-au grăbit „să-și anuleze’ 
buletinele itaite gaj prin decla
rații false. Asemenea declara
ții înzâ, departe de a fi solva
bile. in clipa clnd adeedru! este 
scos la iveală decin penala I

| Completați
I testul!

, - f. -.-o ■’ ' »<■'
In urma mal multor sesizări.

I privind unele dereglări, ta 
transportul In comun din Capl-

I tuia, in ziua de 29 martie a.c..
I am ejfoctunt un sondaj pe a- 

ceMtă temă, lulnd ».ib observa
ție toate autobuzele șl troleibu
zele ce trec prin stația „Instl-

I tutu! medico-legal" (7 mijloace 
do transport) Intre orele 11 și

l 12. duci LT.B.-ul nu are pro- 
I bleme de aglomerație. în acest 

interval nu" trecut prin stație : 
po linie 31 — 10 mijloace de 
transport ; 34 —18 ; 35 — 12 ; 
42 — 9 ; 83 — 10 ; 9-1 — 22 ; 
95 — 4 ( 1 ?). Cum se vede, nu-

1 mărul mijloacelor de transport 
‘ a fost (excepție liniile 95 și 42) 

„ . i toata acestea,
timpul do așteptare s-a dove
dit mal mult decit Imprevizibil 
de la citeva— ©scunde, plnă Ia 7. “ 
10 șl chtar 29 de minute 1 $1, să 
nu uităm, toate acestea — In o

I oră și In condiții clnd conducă
tori! auto nu puteau invoca nici

I aglomerația orelor do vlrf șl 
i nld diverse intemperii. Ar £1 nl-
I merit dacă..oraflcele de clrcula- 
| țle de pe flecare traseu ar fi afi

șate in etății. Ca să le cunoască 
și să le controleze și— nubil cui 
călător 1

I
I
I
I

re răspundere organele Ju- |
stat, conducerile unități- .1

î. Se impune stabilirea if- I
.................... (

i

Ia fost (excepție 
acceptabil. Cu 
timpul do așt<

409 ha. Aceste exem-
Nlcolae ZAMFIRESCU 
corespondenlul „Sclnleii

rea-

Este binecunoscut rolul excepțio
nal cc revin®, ta ansamblul muncii 
de formare a omului nou, tnvățămln- 
tulul de partid ca Instrument de 
propagare largă în mase a ideolo
giei șl politicii marxlst-lcnlntate a 
partidului, de educare partinică, rc- 
voluțfonarO. Valori flcarca deplină o 
valențelor educative ale tavățămln- 
tulul, prin legarea indisolubilă de 
viață, prin întărirea caracterului Iul 
partinic, militant, constituie^ un o- 
bleeiiv do seamă ni programului da 
măsuri adoptat de partid ta vederea 
îmbunătățirii activității Ideologice.

La capătul color (1 luni caro au 
trecut dta anul do Invățămînt In 
cura, desfășurat cub semnul acestor . 
exigențe sporite, un tur de orizont 
asupra activității depuse este, fără 
îndoială, util, dfndu-ne posibilitatea 
să marcăm incontestabile progrese șl 
experiențe valoroase, cit și unele ne- 
împllnlri, spre a căror înlăturare tre
buie să-șl îndrepte. In continuare, 
eforturile organele și organizațiile 
de partid.

Intro elementele pozitive se cuvi
ne să reținem, ta primul rind, bu
nele rezultate pe care le-a dat mo
dal nou do organizare a învățămla- 
ttiloi — pe organizații de bază. A- 
ceasta a permis, pe de o parte, ex
tinderea «sferei galo de cuprindere — 
în acest an stat înscriși în formele 
de studiu aproape 2 GSă 030 de co
muniști, ccca ee reprezintă 9L9 la 
sută din activul partidului, cu 157 000 
mal mulți decit in noul precedent, 
precum șl pitste 530 C®0 do alțl oa
meni ai muncii — utcclșll. activiști 
șl membri a! altor organizații de 
masă șl obștești ; pe de altă parte 
— a facilitat cunoașterea mai pre
cisă a opțiunilor, neecsitățitor si 
preocupărilor oamenilor și organi
zarea, ta acord cu acestea, u forme- 
tor da studiu.

Dimunotuni noi a conferit acest 
mod de organizare șl răspunderii or
ganizațiilor de partid pentru bona 
desfășurare a tavățăinîntultil politie. 
Atesiînd înțelegerea deplină a aces
tei răspunderi, numeroase organe 81 
organizații de partid au gupua perio
dic analizei tavățămintul de partid, 
conținutul lecțiilor șl al dezbateritor. 
E3o au procedat la îmbogățirea te
maticilor de studia prin integrarea 
problemelor noi reieșite din docu
mentele de partid sau pe care prac
tica, realitatea le-an impus Intre 
timp. Astfel; ta cursurile Invălămln- 
tuluj de partid s-au organizat dez
bateri asupra documentelor plenarei 
C.C. al P.C.1L din noiembrie 1071, 
asupra prevederilor legii pentru a- 
doptaroa planului cincinal 1971—1975 ; 
cercurile de studiere a problemelor 
economice au Inclus în programele 
tor problemele nbordate la conferin
ța pe țară a cadrelor dc conducere 
din întreprinderi șl centrale indus
triale și do construcție. în judeiele 
Sibiu, Gorj și in multa alte județe, 
Ideile cuprinse în cuvîntarile tovară
șului Nicolao Ceaușescu la prima

conferință pe țară a «secretarilor co
mitetelor de partid și a președinților 

, conslUltor populare comunale șl la
Congresul al îl-lea al Uniunii Națio
nale o Cooperativelor Agricole de 
Producție au fost reluate șl aprofun
date in numeritase lecții șl dezbateri 
In Învățămîntul do partid de In sate. 

O influență deosebit de pozitivă 
asupra întregii desfășurări a Invtt- 
tămîntulul are faptul că, în cele mal 
multe organizații de partid, sarcina 
de propagandist a fost încredințau 
activiștilor, cadrelor de conducere 
din economie sau 
din aparatul dc 
siat. In felul n- 

, costa se realizea
ză o antrenare 
mal directă n ca
drelor la dezbate
rea sistematică a | 
problemelor teo
retice șl practice _ ;
ale politicii par'd- '■ 
dului — experien
ța șl maturitatea 
lor politică, Cu
noștințele tor fiind 
valorificate șii in 
activitatea teleolo
gică, educativă 

La ridicarea ni
velului lnvAțhmln- 
tului contribuie 
șl măsura luată 
ta unele, județe, 
ca membrii birou
rilor comitetelor 
județene, munici
pale, orășenești și 
comunale să răs
pundă, pe inireg 
parcursul anului, 
de o anumită for
mă de studiu, a 
cărei activitate s-o 
îndruma și s-o 
controleze. Comi
tetul județean de 
partid Brăila, de 
pildă, a repartizat pa 50 dintre 
membrii săi In comune 51 uni
tăți eponomice de la sate pentru 
a sprijini învățămîntul da partid, tn 
același Ump, organele de partid 
s-au preocupat de atragerea cadre
lor do conducere la desfășurare!, 
studiului politic ta chior unitățile 
unde activează.

Partidul nostru conexe Invăță- 
mlntul de partid ca un Instrument 
de stimula re-a glndlrll politice a js- 
menllor, de dezvoltare a capacității 
tor do a interpreta, din punct de 
vtftlere parlto.c, orice fenomen sau 
proces din viața socială. Ajutați de 
o problemnilcă ancorată in preocu
pările de acluniltote ale partidului și 
stalului, mulți propagandiști con
cep șl realizează activitățile în cercu
rile «Ie studiu ca discuții vil, menite 
să. dea răspuns «mor probleme po
litice ee-i preocupă Pe oameni și-n 
«xcocași- măsură ca pe un îndemn In 
meditație asupra atitudinii și compor. 
tării lor generale.

Constatările făcute în județe ara
tă Insă că nu peste lot există sufi
cientă claritate In ce privește utlil- 
zsiren formelor celor mal eficienta 
de desfășurare a tavățămlntulul de 
partid. Astfel, tn multa locuri re 
manifesta tendințe de uniformizare, 
de reducere a conținutului acilvitalU 
la prezentarea onor expuneri. Fără 
îndoială, expunerile axate pe pro
bleme teoretica șl politice esențiale 
stat utllo șl necesare, își nu rolul 
lor bine definit tn propaganda de 
partid. Dar folosirea lor cu exciu-

aorale, repetate ta mod tmccan’.c, 
dacă nu sfnt stimulați și ajutați 
si-șl exprima părerlto lor proprii in 
iegăîură cu o chestiune sau alta. Ob
servație In sprijinul căreia am, si- 
mint! situația înltlnllfi la cursul de 
studiere a politicii, economico o 
P.C.R. do la Fabrica de hlrtie din 
Bușteni, de plklă, undo maniera pro
pagandistului de a pune întrebări 
rigide, schematice a determinat 
răspunsuri da același fel : de fapt, 
aci p-a avut toc o dezbatere, d un 
seminar școlăresc.

caz nu în colectivul In cauză. Nu e 
do mirare dacă si In un curs ți la 
celălnlt discuțiile nu fost anemice, 
șl, In rood evident, fără ecou in con- 
ștjlnțfs Se confirmă încă o dală că 
cheia stimulării dezbaterilor o con- 
slitule apelul la fapte, la aspeetcle 
care-I preocupă ți il Interesează, pe 
cursanțl șl mai ales la acele pro
bleme care încă nu și-au găsii so
luționare» Este evident că nu
mai in măsura in care tnvățămin- 
tul de partid este eirîna legal de rea
litățile vieții, de
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treprinderi, școli, comune -r- o «ta
binetelor de științe sociale șl de răs- 
pimlirc a cunoștințelor științifice. 
Avind o concepție clară asupra aces
tor cabinete, comitetele județene de 
partid Suceava, Tulcen, Timiș. Bi
hor, Alba au reușit să le confere, de 
Ia început, «xtraclerul unor organis
me vii, adevărate centre de atracție 
pcniru propagandiști șl eursanți. A- 
ceștia găsesc aici nu numai o docv:- 
montare variată, pa probleme gene
rale șl locale, bibllogrofil, tematici, 
dor și un bogat registru de activități 
care-i Interesează — consultații, 
schimburi de experiență, tatllnlrl cu 
activiști, «Hidro de conducere dîn dl- 
verse sectoare care răspund la în
trebări etc. Nu este însă mai pufin 
adevărat că ta unele locuri există 
Încetineală ta organizarea cabinete
lor și — ceea ce este Încă șl mal rău 
— ne consilieră că organizarea lor 
sa reduce in îngrămădirea pe pereți 
a tot felul de planșe. Or, menirea 
cabinetelor nu se confundă cu aceea 
trebuie să fie instrumente active de 
propagare n Ideologiei și politicii 
partidului, de răsplndire a cunoștin
țelor șilinținee, ceea ce le obligă la 
desfășurarea unor multiple și va
riate activități, cu concursul celor mal 
«xwnpetente cadre șl. firește. In pri
mul rind al membrilor birourilor co
mitetelor județene, municipale șl o- 
rfișeneșli de partid.

Am notat aici doar citeva obser
vații oii caracter mal general, piue 
ta evidență de Investigările In, cî- 
tevo județe. Ridicarea muncii de 
propagandă la cosa înaltelor exi
gențe puse de programul de edu
cație comunistă implică desigur 
multe alte aspecte. Este vorba 

- de o activitate' de largă perspectivă, 
care In nici un caz nu poate îm
brăca caracter momentan eau da 
campanie. Esențial pentru reușita 
ei nl sc pare a fl conducerea per- | 
manentă, responsabilii a Întregii ac
tivități educative «Ic citre organele 
șl organizațiile de partid. După cum 
60 șubltoîa In planul de măsuri pen- 1 
tru Îmbunătățirea nct.i vită ții politico- i 
educative adopta, de Comitetul 
Executiv in propunerea tovarășului | 
Nlcolne Ceaușescu. ..hplărilor In lu- 
făpluireă acestor obiective este ri
dicarea continuă a rolului conducă
tor al partidului In toate domeniile 1
activității politico-educative, crește- |
rea răspunderii șl exigentei organe
lor și organizațiilor de partid In în
drumarea întregii munci de educare 
a maselor, desfășurată prin Interme
diul mijloacelor . de Influențare po
litică șl al Tactorilor de culturali
zare de care dispune societatea 
noastră". Numai tn acest fel se poate 
Imprima.lnvățămlntulul de partid, în
tregii activități educative spiritul ml- 
lltant-partlnic, întruchipat magistral 
in programul de educație comunistă.

Ada GREGORIAN

Rădăcina 
fatală

Un grup de copil din Cerche- 
zu (Constanța) se jucau lritr-o 
grădină de-a „culegătorii". Prin
tre ei 
vlrsta 
felul 
Ionel . ,, ___
rădăcină de cucută — plantă, se 
știe, toarte otrăvitoare căreia ’ I 
i-a încercat gustuL încercarea 
u fost fatală, mal ales că părin
ții nu au înțeles de la început f i 
despre ce era vorba. Cu tonte in- I 
grljirile date apoi de medici, 
copilul șl-a pierdut viata-

problematica cu 
care se confruntă 
colectivul respec
tiv, el poate fi ■ 
realmente eficl- 

S ent. poate sluji
a rezolvării proble-
I meior pe care Ie
3 ridică aplicarea

la flecare Ioc de 
muncă a politicii 

1 partidului, 
fl Realizarea unul 
| asemenea In-
■ vățămlnt solicită

o bună pregătire 
a propagandiști
lor, înarmarea lor 
cu prieeperea do 
a stimula discuții
le, gindirea crea
toare a cursanțî- 
lor. Merită rele
vată, in acest 
sens, strădania u- 
nor comitete ju
dețene de partid 
— Gorj. Hune
doara. Brăila, Ga
lati ș.a. — de a 
ridica nivelul In
struirii propa
gandiștilor la ca
binetele de par
tid. do a trans
forma aceste In
struiri in acțiuni 
complexe, indu- 

rind Ht't clarificarea teoretică a unor 
probleme cit ajutorul unor cadre 
de Înaltă calificare, dt șl activi
tăți metodice, caro oferă propagan
diștilor modele de activități — dez
bateri, mese rotunda. Generalizarea 
unor asemenea experiențe este , cu 
atlt mal necesară, cu dl In -mulls - 
cazuri Instruirea propagandiștilor pb 
reduce la audierea unor expuneri. 
Se impune, de asemenea, generali
zată practica unor comitete de par
tid din întreprinderi. instituții, co
mune care-I Informează sistematic 
pe propagandiști asupra problemelor 
și sardnllor concrete ale unităîsi 
respective. 1J invită ia plenarele 'or 
sau la alto ședințe mal Importante, 
aceștia nvlnd astfel posibilitatea să 
lege mal string Invătămlntul de prac
tică. de viață.

Activitatea Ideologică. propagan
distică n dobtadil un puternic ra
port prin organizarea In acest nn 
pa plan județean si local — ta tu

se jucau
________ legătorir

și Ionel Mocajanu, In 
do 7 noi. Culeglnd tot 
de rădăcini de plante, 

n smuls din pămint si o

• 1

IF1

„ naamaa m r m w
■ i -1

slvitate, renunțarea
Încurajează o anumită pi 
cursanțU doar ascultă, dar 
solicitați să-și «pună părerea In le
gătură cu ! problemele abordate, nu 
are loc o confruntare de idei. în to
iul acesta; invățămtalul nu contri
buie ta măsura cuvenită la clarifi
carea problemelor. Aceste sco
puri pot fi cel mal bine atinse pe 
calea dczbalerlL Da aceea, dacă

■ vrem să realizăm un Invățămint viu. 
realmente enrienl, trebuie să asigu
răm ca dezbaterile să devină prin
cipala lui modalitate de desfățnrare. 

Desigur că simplu opțiune pcniru 
dezbateri încă nu rezolvă problema. 
Chiar șl o asemenea formă ido Iși 
pierde avantajele dacă oamenii nu 
te desprind da anumite formule ge-

lată șl o altă ipostază a unor 
dezbateri : la rafinăria Teleajen __
ta nodul C.F.H. sectorul L 4, județul 
Prahova, au fost puse In discuție 
teme ca valoarea educativă a mun
cii, rolul opiniei publice In socialism 
— care prin însăși natura lor Invi
tau la un schimb viu de idei, ta ana
liza si comentarea unor fapte din 
viața colectivelor respective, din care 
să se desprindă Mei, propuneri, su
gestii pentru activitatea educativă 
concretă desfășurată aci. In primul 
curs amintit Insă, propagandistul s-a 
limitat, să pună în discuție proble
mele atitudinii fată de muncă Id.„ 
capitalism, tar ta al doilea, despre 

' “ ' ca despre
acționează 
ta nici un

Gestionar la fabrica de me- 
teluri a întreprinderii de indus
trializarea cârnii din Focșani,, 
dh. Stafie'era preocupat de mai 
mulfd creme de transformarea 
mezelurilor devenite improprii 
pentru consum (trecuta, -■ iron- 
form normelor comerciale tn ci-, 
poare, ta capitolul „scdrflratnte 
șl perisabilUdfi*) în produse 
bune da nlnzare I Șl nu dupd 
multe căutări a descoperit câ a- 
ceste tcăzăminte pot fi prefăcu
te foarte ușor In... surplusuri! 
Pentru început a obținut, (n 
felul acesta, MS kg mezeluri. Cu 
ajutorul lui Teodor Iliescu, a- 
gent primitor-expeditor al O.C.L. 
Alimentara, ji al gestionarilor 
Traian Peșta ți Elena Vătăjelu, 
.acest „plus" a fost' transformat 
apoi In 16 340 lei. Acum. In fața 
instanței de judecată, ca acea 
loc ultima... transformare. Din, 

dobtadil pe această 
cale vor ieși ani grei de Inchi- 
ioare. Ca să vadă și ei cd. In 
ari/gl de situații, nimic nu ră- 
mlne nedcscopent ți, prin ur
mare, totul se transformă.

cfipltai&sm, Iar la ai doal< 
opinia publică s-a vorbit 
un fenomen social care 
undeva in eodetale, dar

Rubricd redactor do : 
Dumitra TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Seîntcii"

esfe.se
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junct de" jaf de secție la , C.C. al . Viața gre; 
P.C.IL. Tamara Dobrln. viccpreșcdln- vremuri e

Plecarea delegației P.C.R
Cronica zileila Congresul P. C. Finlandez Republicii Socialiste

Marcu Wlta- 
de conducere 
central, aetl- 
Arbltrajul de

COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

dlie. de ponorul român In anii con
strucției socialiste.

Z. NICOLAE

SC1NTEIA — vineri 31 martie 197

CELUI DE-AL XXIII-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ^AUSTRALIA

V SYDNEY
Dxagl tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Comunist Romfln transmite delegațllor 

la cel de-al XXIII-len Congres al Partidului Comunist din Australia, co- 
munigtllor șl oamenilor muncii din țara dv. salutul călduros de prie
tenie frățească nl comuniștilor români.

Urmărim cu . vie simpatie activitatea desfășurată de comuniștii 
australieni pentru apărarea Intereselor fundamentale șl împlinirea aspi
rațiilor ds progres social, independență națională și democrație ale 
maselor muncitoare, împotriva polltidl ■ agresive a imperialismului, 
pentru pace și înțelegere între popoare.

ReafinTiftrn, șl cu acest prilej, «învingerea noastră că retațille tovă
rășești statornicite intre Partidul Comunist Romfln șl Partidul Comunist 
din Australia vor cunoaște o continuă dezvoltare, slujind astfel prieteniei 
Intre cele două popoare ale noastre, cauzei unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Vfl urăm, dragi tovarăși, succes în desfășurarea lucrărilor Congre
sului, în întărirea rîndurilor partidului în lupta pentru triumful Idealu
rilor nobil© ale progresului, socialismului și păcii în lume.

’ ■

1

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Sțat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

VS rog să primiți mulțumirile noastre călduroase pentru felicitările 
p* care ni le-ați transmis.

GHEORGHIOS PAPADOPOULOS

Dineu la ambasada
R. P. Ungare

IETOL CELEI DE-A 27-A ANIVERSARI A ELIBERĂRII
rescu, Octavian Groza, Nicolas Boz- 
dog — miniștri, Ioan ursu. președin
tele Comitetului de Stat pentru ener
gia nucleară. Nlcolne Nlcolae. mlnla- 
tru secretar do stat La Ministerul Co- 
merțulul Exterior. Nlcolae Ecobescu. 
adjunct al mintatruiul afacerilor ex- . . .. . . ...

RepubllcH Populare 
la București. Ferenc Martin, 

oferit joi un dineu in saloanele 
I cu prilejul celei de-a -27-a 

aniversări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist.

Au participat tovarășii
RMuIascu. membru _____ ..._ ..
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. v al
Consiliului de Mini . Comei Bur
ticii secretar al C. ai P.C.R.. Teo
dor Marinescu, șeful secției relațiilor 
externe a C.C. al P.C.IL, Mlhail Fto-

Gheorghe 
al Comitetului terne. Ion Brad, vicepreședinte 

Consiliului Culturii șl Educației So
cialiste. alte persoane oficiale.

Au luat parte membri al ambasadei 
R. P. Ungare.

Dineul «-a deafâșurat Iiilr-o atmos
feră caldă, prietenească.

întoarcerea delegației parlamentare
l

I
române de la Viena

itelejația parlamentară condusă de
Md. Athanasa Joja, președintele 
irapuiui parlamentarilor romiâni pen- 

X. / _ru prietenie și cooperare tn Europa,
■ •.‘care a luat parte in tntllnlrea da ta 

i’ Viena a parlamentarilor din unele r . _ _______________
europene, unde s-au^ discutat;,p-o- ria Groza, vicepreședinte al

femelă securității și cooperării In Adunări Naționale, Etigen Jebeieanu.
,QA«ropa,.'s-a. înapoiat joi seara tn Ca- <>vicepreședinte nl Grupului ■parlamen-

tarilor români penira prietenie șl 
cooperare fn Europa, de dcputațl al 
MJLN„ membri al grupului!

(Agerpres)

j pitoia.
Din delegație au făcu: porte depu

tății Ludovic Takncs, acad. Ștefan 
Bălan, lulla Pașoa, membri al Grupu- 

peritru
tații I - . . MMM
lui parlamentarilor români

Inaugurarea muzeului 
Răscoala țăranilor din 1907“

Președlntele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe, Maurer, a 
primit, Joi la amiază, pe ministrul 
federal al justiției | din R.'F. a Ger
maniei, Gerhard Jahn, care face o 
vizită in țara n

La primire, core s-a desfășurat 
Intr-o atmosfera cordiala, au parti
cipai Teodor Vaslllu, ministrul 
justiției, precum șl Ertvln Wickert, 
ambasadorul R.F. a Germaniei la 
București.

■fl DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMUNIST
9

Joi după-nminzfi s-a înapoiat in
Capitală delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 

, Dumitra Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar ni C.C. 
al P.C.R„ care, ta Invitația Partidu
lui de Stingă — Comuniștii din Sue
dia, a făcut o vizită In această țară. 

Din delegație au făcut parte to
varășii Traian Dudaș, mem

pioant al CC. al P.C.IL, prlm-sccre- 
tar al Comitetului Județean Mehe
dinți al P.C.R., șl Geza Dom olt os, 
membru supleant al CC. al P.C.IL 

La sosire. pe 
delegația s fost 
Come! Burtică. 
P.C.IL, Teodor 

șefi de 
de activiști ide partid.

Otopenl, 
tovarășii 
CC 

Marinescu și 
ecțle ta CC

aeroportul 
salutat® de 
secretar al
«ecțle

Comisia juridică ■ Marii Adunări 
Naționale, Întrunită sub președin
ția pro" unlv. Troian Ionașcu, 
a analizat din Însărcinarea Con
siliului de Stal. In prezența pri
mului arbitru de stat, Marcu Wltz- 
man, și a unor cadre 
din Arbitrajul do stat 
vltatoa desfășurată do
Stat tn cursul anului 1071, In înde
plinirea atribuțiilor șale. Grupe de 
deputaU, membri o! Comisie! juridi
co. au examinat. In prealabil, aceas
tă activitate la Arbitrajul de stai 
centra] șl la arbitrajele interjudo- 
țene.

Discuțiile care au avut loc In șe
dințele comisiei ou relevat realiză
rile obținute și lipsurile constatate : 
totodată, au fost tăcute propuneri 
menit* să asigure îmbunătățirea as- 
Hvitâțll Arbitrajului de stat.

Raportul Comisiei juridice, cuprin
zând concluziile șl propunerile sale, 
urmează să fie înaintat Consiliului 
de Stat.

(Agerprca)

prietenie șl cooperare In Europa, ,«1 
Alexandru Ionescu, secretar al Co
misiei pentru politică externa a 
Marii Adunări Naționale.

La sosire, pe aeroportul OtopenL 
delegația a fost Inllmpinatfl de Ma
rin Groza, vicepreședinta, al Marii, 

igen Jebeleanu,

Joi dimineața, a plecai ta Helsinki 
delegația Partidului Comuntat Ro
mân. condusă de tovarășul Jnrtos Fa- 
zekns. membru ol Comitetului Execu
tiv a! C.C. al P.C.R., pentru a partici
pa In lucrările celui de-al XVf-lea 
Congres ni Partidului Comunist Fin
landez.

Dk) delegație fac parte I _ " ' 
Ghlzela Vatss. membru al C. C. al' 
P.C.IL, șef de secție lo C.C. al P.C.R., 
George Hbmoțlcan. membru al 
C.C. al P.C.IL, prtm-secrctar rtl Co
mitetului județean Alba al P.C.IL

La plecare, pe aeroportul OlopenL 
doleaatia a fost salutata do tovarășii 
Emil Drâgănttreu. membru al Comi
tetului Executiv al C. C. al P.C.R., 
Teodor Marinescu și Aurel Duma, 
membri al C. C. al P.C.R., șefi de

secție ta C.C. al l'.C.R., de activiști 
de partid.

★
în aceeași z:l. deiegațla P.C.R. a 

cosit la Ileirinki. Pe aeroportul din 
capitala finlandeză, oaspeții români 
au fost salutați de Oiawl Hannlnen, 
vicepreședinte nl P.C. din Finlanda, « 

tovariștl ■ Arvo Anlto. secretar general al
P.C.F.. Herta Kuusinen, membra nl ■ 
Biroului Politic al C.C. al P.C.F.. 
Olavl Polkolalnen. șeful nccțlel rela
ții internaționale a C.C. al P.C.F.. 
Matti Mnlmberg. președintele Comi
siei de revizie șl control al C.C. al 
P.C.F. Au fost de față, de aseme
nea, Mlreea Bfilânescu. ambasado
rul României Ia Helsinki, membri ol 
ambasadeL '

. (Agerpres)

România in Republica 
Democrată Germană

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Vttslle, Vlsd o fost numit 
tn calitate de ambasador extraordi
nar șl plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România In Republica 
Democrată Germană, In locul, lui 
Nleolae Ghenea, care a fost rechemat 
in centrala Ministerului Afntwrilor 
Ex terne. î

Dineu oferit de ambasadorul R. D. Germane 
- la București

Ambasadorul R. D. Germane ta. oficială in acea®lâ țară. Intre 20 wl 
București, dr. Bans'Voss. a oferit ■ 27 marile.
Joi un dineu In onoarea delegației Au participat tovarășii Paul Nlcu- 
■* " ■ __:_____ : _j’ -,G lescu-Mlzil,,.membru âl Comitelului
tovarâșul Ștefan Voltoc. membru ol Executiv, al Prezidiului Permanent. 
........ * —**■—' secretar aLG.e.-'al-*'“'

București, dr. I 
Joi un dineu |
Marii Adunări Națlonalo.-condusă de 
tovarășul Ștefan Voltec. membru oli . iu <-kuuuuuu■ rormaneat.
Comltetulur ESecuîIv ■“al*‘ CC "al ' secretar- aLC.C.->al- PjCILWlte -Mur- ' 
P.CR.. președintele Marii Adurtarf vi~SnH Su “a8/*0
Naționale, (tare la Invitația Prezidiu- GrOM- vicepreședinți al Mari! Adu- 
lul Camerei Populare a Republicii 
Democrate Germane a ffleut o vizita

r =■ ' ' " < •' H ' ■'> '■ ‘ ' -1 - - 1

„roza, vicepreședinți al MarL! Adu
nări Naționale. Constantin Stătescii, 
secretarul Consiliului de Stal.

(Agerpres)
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HEVAMMA? 
"W CINE VA RETROGRADA?

REZULT AȚELE DE IERI i R.D.G.—ROMANIA 8—3, POLON1A- 
JGOSLAV1A 5—3, S.U.A. — NORVEGIA 5-1, • ASTĂZI, ZI DE 

ODIHNA • MILNE SEARA, MARELE DERBI i S.U.A. - POLONIA

Cea de-a 7-â zl a turneului grapei 
B a „mondialelor” de hochei de ta 
București a confirmat tntrulolul 
pronosticurile, «șchlpelc favorite ob- 
țtatnd victoria, deși In unele ca
zuri ta scoruri relativ strintio. Total 
apare firesc, pentru că, de fapt, a 
fost vorba de IntILnIri intre echipe 
rcprezenlind cele două grupe valo
rice bina conturata. Cele mal bune 
trei formații — aîe Poloniei, S.U.A. 
și R.D. Germano — au primit re
plica echipelor din eșalonul secund: 
reepecțlv. Iugoslavia. Norvegia. Ro
mânia.

în „deschiderea” programului, ho- 
' cholștll români aveau eă no dove

dească Iarăși că ori da cita ori se an
gajează soriofl tn luptă, Indiferent cu 
ce adversar, pot reuși faze de cali
tate, pot menține chiar un scor ono
rabil Ieri dimineață. In compania 
echipai R.D.G., jocul din repriza1 se
cundă, parțial șl fn prima, nu an
ticipa deloc scorul destul de net cu 
rare aveau b& piardă meciul. Mo
mentul de vlrf. speranțele unul e- 
ventual rezultat egal (ceea ce ar fl „„

fantastic, Varga n redus la mini
mum avansul adversarilor (3—4). In 
continuare Insă, o fiullă do erori de 
apărare, neatenție la pase sl ta șu- 

< tari, toate acestea ușurînd sarcina 
echipei R.D.G. : au urmat 4 goluri 
In poarta noastră.» șl nici unul In 
poarta adversă.

Sportivii iugoslavi, ssinguril caro 
nu au acumulat plnă acum nici un 
punct (deși valoarea echlimi este 
subliniată de numeroși specialiști), 
s-au văzut tn Imposibilitatea să rea
lizeze ceva Ieri, fn meciul cu 
Polonia, echipă aflată direct ta 
cursa de promovare In grapa A In
teresant este că. după o repriză 
.talbă", fără goluri șl cam anostă, 
scorul l-nu deschis Iugoslavii. Deși 
egalați Imediat, ap avut posibilita
tea să la din nou conducerea. For
țele s-au atins pentru cilevo minute. 
Suficient insă ra polonezii, chiar și 
fără a insista, să se distanțeze la 
două goluri, avana cu care nu înce
put apoi repriza a Irela. în aceasta 

, ultima parte.- fazeic la poarta au 
/abundat, dar apărările «-au dovedit 

Intransigente. Egalitate vizibilă In
tre douâ echipe care, poate, ta anul 

i sa vor afla — urmare a turneului 
de acum, de la București — in gru
pele extreme alo campionatelor 
mondiale : Polonia în A. lugoslav’a 

: Tn C. Am spus poate, pentru că 
«Îmbăta sl duminică polonezii au de

tnfflnjț echipele S.U.A (șl ea neîn
vinsă) șl R.D.' Germane, iar ‘ iugo
slavii formațiile Norvegiei șl Japo
niei.
.Medul do.asaară cu Norvegia se 

■ părea că nu va pune deloc proble
me echipei nord-amerlcane. Victo
rioși, e adevărat, tiochelșlii din S.U.A. 
au manifestat totuși un foarte mic 
plus da oflcacitato față de adversari, 
scorurile pe reprize (1—0, 2—1, 2—0) 
ară tind In bună parte aerai lucru.

Ziua de astăzi — zi liberă — vu 
presupune doar In aparență odihnă 
pentru sportivi șl pentru antrenori. 
Antrenamentele și căutarea soluții
lor tactice adecvate nu ș-or lipsi 
nicidecum din programul zilei : fia-’ 
care echipă trebuie să se pregăteas
că pentru ultima tentativă.

Ion DUMITRIU
*■ .

O La Lyss (Elveția) au luat sfir- 
ș!t Întrecerile pe grupe ale campio
natului european de Iwchel pe 
gheață rezervat echipelor de juniori, 
în ulUmalo meciuri s-au înregistrat 
----------- — ---------- > : grupa A : 
Polonia—Austria 0—0 ; Iugoslavia— 
Italia 5—4 ; grupa B : România— 
Franța 7—2 ; Elveția— Ungaria 3—2.

Finala competiției • se va disputa 
intre selecționatele Elveției si Polo
niei

t Pentru amatorii / 5

de pronosticuri sportive
il „Pronosport" nr. 14 cu- v&zut dac» vor ști sâ profite di 
rte meciuri din divizia A a tajul terenului și al publicului ;

Concursul „Pronosi 
prinde șapte meclUL __________ _ _
campionatului nostru șl șase din cam
pionatul Italian. Amatorilor de pro
nosticuri de lurnlzflm clteva lato (unele 
primite de la redacția „Programul Loto- 
iToncspart") cu privire la sltua’Ja ac
tuală a echipelor fl la „pretențiile" ea 
le pot emite In partidele de duminică.

L Dinamo — Rapid. ' Primul derbi In- 
terbpcureștean. „Cete două mari" nu au 
o poziție de invidiat ; In clasament se 
im, pe undeva, pe la niljlac. Chiar șl 
țâră miză oHclală. meciul ie anunță 
extrem de pasionant,,In joc afitndu-se 
ambițiile respectivilor fotbaliști, ca șl 
ale antrenorilor lor... In tur : I—I. Pro
nostic1: 1, x, z.

IL A.S.A. Tg, Mureș — U.T.A. Două 
echipe din primul pluton. Starea lor 
psihică este diferită — mureșenii re
greta eșecul de la Sibiu In fața divizio
narei D Metalul București (miercuri, tn 
„Cupa României*), arădenii se simt mal 
alguri clnd din- nou s-au dtetanțat in 
fruntea clasamentului. In tur. scbral a 
foit 1—3. Pronnrtlc i î.

III. 8. C. Bacăn — PetroluL Echipa 
antrenorului emerit iile Oană șl-a regă
sit lntructtva moralul, dar, acum, In 
deplasare, este prea greu să realizeze 
o victorie tn fața unei echipe „otăplita* 
pe teren , propriu, tn tur : 1—1 Pro
nostic t I, L

IV. C.F.B. Cluj - F.C. Argeș. Nici una
dintre echipe nu se 'poale declara sa
tisfăcută de forma ce o are la aceasta 
oră. Partida de scum o privesc de pe 
poziții diferite : pilcștenll se află ta ve- 
rtnătaten liderului, ceferiștii clujeni Un
gă „lanterna roșie*. Interese mari- de 
ambele părți. în. tur : 1—îi Pro
nostic : x.

V. S'te agul
plita șl cel , __ _ _ ______ _____ ,
suporteri al fotbaliștilor constanțeai nu 
nădăjduiesc prea mult de la acest meci 
cu echipa brasoveană. lansata In curea 
pentru titlu, șl care, po deasupra, are 
șl avantajul terenului, tn tur : 0—3. 
Pronostic : 1.

VI. Crișul — Universitatea CInJ. Ce 
poate să-șl dorească maJ mult orădenti 
dedt o victorie, duminicii 7 Mmlne de

...

F il
roșu — farul. Credem că 

mal Infocaț 1 (dar realiști)

„ de avan- 
. ,, —, _____ _____ „„-------- ilul propriu,

precum In toamnă a făcut ..U* la Ciul. 
In tur : 0—4. Pronostic i I. x.

VIL l’oîltdinlca lași — Universitatea 
Craiova, Pentru Gll MărdSrescu, „diri
jorul* echipei Ieșene, nimic nu pare mal 
dificil <lcc.fi . întronarea unrt «tari tla 
calm ți tiguranța. Dacă acum, acasă, 
nu vor fi nervoși (pentru te miri ce I), 
cralovenll - ehiar (fl eu golgeteral O- 
blcmenco tn cea mai bună formă — nu 
pot pretinde prea mult in tur : •—s. 
Pronostic : 1, x.

VIU. A ta tan ta — Verona. Echipe de 
valon (modeste) aproplaie, dar ambi
țioase... pentru că re află, «pre subsolul 
clasamentului. Atalnnla are prima șart- 
eă. tn tur : 2—1. Pronostic : 1.

IX. Cagliari — Ihternaxlonalc. Rtva 
sau Bontscana I Cam la acenala se re
duce partida. Cine reușește ta albă du
minică'o formă mal burta șl ta iea. fi
rește. goluri — decide dacă gazdele 
snu.„ oaspeții vor avea cale liberă spre 
titlu. In tur : 5—0. Pronostic t x.

X. Catanzaro — Torino. Echipe de va
lori diferite, plasate :am la poill opuși 
al clasamentului. Torinezli. deși ta de
plasare, păstrează - prin calitățile de 
ansamblu ale echipei — țansa princi
pală. tn tur : 3—t Pronostic: 2.

XL Lanerossl - Florentina, tn ultl- 
rnele trei campionate, echipa din Firen
ze n-a pierdut niciodată tn fața Iul La- 
rierossl : un med nul șl natra victorii; 
în tur : I —l Pronostic 1 L

XII. Milan — Bologna, Derbiul etapei. 
Pentru gazde se pare că va fl slmolu. 
căd In tur au cfțilgat cu I—e. . Pro
nostic il.

XIII. Roma — NapolL Un duel fără 
consecințe pentru clasament La mijloc 
rămlpe tnaă tradiția șl — de aceasta 
dată parcă mol mult - dorința de re
vanșă. In tar : 0—4. Pronostic s L

f
1

(Agerpres)
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Ieri In țară : Vremea •-■ încălzit tn 

cea mai mare parte a țârii. Cerul a fost 
variabil, cu înseninări mal persistente 
tn Oltehla. Muntenia șl Dobrogeâ. Cu 
toiul Izolai, a plouat In Maremuj-eș. Iar 
In zona masivului ItarSu a nlrts. viatei 
a suflat moderat, cu Intensificări tn 
nordul Moldovei. Temperatura aerului 
la ora 17 oscila Intre 8 grade la Topllța 
ți 91 de gratie la QfilleșU. La București i 
Vremea a fost frumoasă, viatul s su
ria1. moderat. Temperatura maxima a 
fost de H de grade.

Timpul probabil pentru zilele de L L 
I aprilie. In țară i Vremea va ti th ge
neral frumoasa, cu cer variabil.
Izolate sa vor semnala tn nordul, țCril. 
VInt slab ptnă ta potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre —I jl 
7 grade, tar maximele Intre 14 șl îi de 
grade, loca! mal ridicate tn sudul țării. 
In București s Vremea va H frumoasă, 
cu cer variabil, mal mult senin noaptea. 
VInt slab plnfi la potrivit din vest. Tem
peratura In creștere ușoară.

Ploi

o ,.Am venit cu plăcere să 
jucăm ta campionatele mondiale 
din România, fiindcă no! credem 
in colaborarea dintre echipele 
participante, in folosul general 
al hocheiului. Ca oricare dintre 
echipele participante, echipa 
S.U.A. deși oaa mal tînără din 
cita au fost vreodată ta Jocu
rile Olimpice sau ta campiona
tele- mondiale, dorește să dștlge 
grupa B. Turneul este In 
general tare. Echipele se pre- 
zJntâ In vădit progres, dovedind 
dezvoltarea hocheiului In. țările 
respective. Cred că multe echipe 
din grapa B pot fi incluse In 
prima grapă a campionatelor' 
mondiale. Românii rint gazde 
excelente". (John Kelly — an-, 
trenorul echipei S.U.A).

e „Turneol a fost șl cămine în 
continuare viu disputat. Echipe
le României șl 'Iugoslaviei, gra
ție speciatorltor. pleacă favorite 
tn orice meci pe care 11 susțin. 
Dacă Iugoslavia'ar fl jucat mal cu 
Inimă, ca românii, am fi obținut. .
alte rezultate (știți că. de Ia V 
3—0. In meciul cu R.D.G., am 
pierdut cu 3—4). Organizarea e 
foarte bună". (Alexander Alim- 
plevlcl, ziarist iugoslav).

• „Totul este excepțional aici.

1 
ț

mal puțlnitr ijocuk^chipci Nor-- 'li 
veglel. Aveți spectatori enlu- l 
zlnștl care, ca jl ai noștri, vin /
cu miile să-șl . susțină echipa. ț
Turnau! a „tare* ; cred că Po- t 
Ioni a va i'
(Leif Nielsen,____
posten“-Norvegîa).

' ■ ‘ " -1 i ■ ’

cl.ștign primul Ioc.
i, redactor la „Aften-

I KCpUOHCl
I (10—12) ;■

~—U (7—8).

În cîteva rînduri
• Tenismanll români file Nâstase 

și Ion Tiriac s-au calificat pentru 
sferturile de flnalâ ale probei do 
simplu din cadrul turneului Inter
național da la Monte Carto. Joi, 
nie Nfista.se l-a invina cu scorul de 
0-—3. S—2. 0—2 pe austriacul Han." 
Karry, tar Ion Tiriac a dispus cu 
S—3. fi—fl, 3—1 cte belgianul Pat 
Hombergen. z

PENTATLON MODERN. - Proba 
de tir din cadrul concursului Lnter- 
națlonal do jientajlon modern de la 
Fontainebleau a fost câștigată de 
Kalsev cu 1 06S puncte, in clasamen
tul general individual, după dispu
tarea a trei probe, conduce Balczo 
(Ungaria) — 2 074 puncte, urmat de 
compatriotul său Kelemen — 2 815 
puncte ?! Gorlov (U.R.S.S.) — 2 SW3 
puncte. Primul dintre sportivii ro
mân! este Dumitru Spirlea. clasai po 
tocul 7 cu 2 705 puncte.

HANDBAL. — Rezultate înregis
trate in turneul preotimplc de hand
bal masculin de la Tunis : Tunisia— 
Camerun 17—15' (D—8) : Algeria— 
Republica Arabă Egipt 10—19

; Senegal—Maroc 10—15

Faptele care l-au determinat pe 
flămÎMenJ să se răscoale sini su
gestiv înfățișate ele numeroase expo
nate riiuate In primele două săli ale 
muzeului. Atrag atenția vizitatorilor 
contractele înrobitoare de Învoieli a- 
gricolc cuprinzlnd nenumărata șl 
Istovitoare obligații ale țăranilor In 
preajma anului 1M7, jalbele adre
sate prefectului de către țărani, prin 
care cer micșorarea obligațiilor, 

ia a țăranilor din acele 
este Uustrată convingător de 

diverse obiecte de etnografie, upar- 
ținlnd unor participant! la răscoală : 
pluguri de lemn, chlrosleli, străchini 
de lut. linguri, fmbricămlntea zdren
țuită a țăranului răsculat Romon 
Trifan Grosu. Uimind firul adevăru
lui Istoric, muzeul consemnează, prin 
documente zguduitoare, forța răs
coalelor țărănești, energia revolu
ționară a țârilnlmll. ' apoi măsurile 
represivo luate de cercurile guverna- 

' mentale ole României burghezo- 
moslereștl Împotriva răscutatJlor din 
Întreaga țară, soldate cu moartea ce
lor 11 (NN) de țărani. Numeroase do
cumente atestă solidarizarea clasei 
muncitoare, a Intelectualilor «ațelor, 
a unor personalități de seamă din 
domeniul artei șl literaturii cu cauza 
dreaptă n celor ridicați, pentru o 
viață mal bună. Ultimele două încă
peri ale muzeului înfățișează prin
cipalele momente din istoria patriei, 
a partidului, a mișcării revoluționa
re șl democratice din România din 
perioada ce a urmat răscoalelor 
țărănești, culmlnlnd cu prezentarea

La Flâmlnzl județul Botoșani. loca
litate cu ndlnci rezonante l.n Istoria 
șl conștiința poporului român, a avut 
loc, joi. un eveniment de o semnifica
ție deosebita : Inaugurarea muzeului 
„Răscoala țăranilor din 1007".

La festivitate au luat parte tova
rășii Constantin Vlnd, membru su
pleant al CC al P.C.R.. vicepre
ședinte al Academiei de științe so- 
cial-politlce. Alexandru Szabo, ad
junct de’ șuf de secție ta C.C. al f" " . ™:____ ...... ..
!A a CoMfilulul Culturii sl Educației ■ 
Socialista, reprezentanți ni organelor 
județene si locale de partid șl tic atât, 
locuitori al comunei Flămlnzl ui 
al comunelor învecinate, urmașii 
celor răsculațl. Cuvlntul inaugural 
a fost rostii de tovarășul Gheorghe 
Glil.’iea. membru al CC’al P.C.R., 
prlm-secretar al comitetului județean 
Botoșani al P.CR. care, relle- 
flnd semnificația tatorică a eve
nimentelor eroice petrecute cu 
șaw decenii șl jumătate In urină, 
■ arătat că răscoala din 1&37 
cons tl ta le una dintre cele nuri 
do seamă bătălii sociale Îndreptate 
Împotriva silnicie! șl asupririi moșie
rești. iwniru eliberarea de exploa
tare șl împlinirea năzuințelor spre o 
viață ma! bună, pentru progre
sul României. Idealuri pe cure po
porul rwrtru aven să le Înfăptuiască 
sub conducerea partidului, făurind 
astfebo societate a dreotățll șl dem
nității umane.

Amenajat In Incinta fostului conac , 
al moșierului D. Sturdza. muzeul in- ------- ------------
fâîlșează prin semnificative expo- succintă n marilor înfăptuiri dobln- 
nate o Imagine elocventa șl emo- 
țlonnnta a ceea ce n însemnat In is
toria patriei anul singeros si zguduitor

Plastici șl Comisiei naționale române 
pentru UNESCO. In București n avut 
loc. Joi după-aminzâ. o manifestare 
dedicata centenarului nașterii picto
rului Oetav Băncllâ.

Cu neest prilej, criticul de urlă 
Amelia Pavel a evocat viața și acti
vitatea artistului, reprezentant da 
seamă al picturii militante d!n țara 
noastră. In contextul mișcării artistice 
progresiste do la începutul secolului 
ai XX-lea.

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. jo! ta amiază n avut loc in 
București vernisajul expoziției docu
mentaro de fotografii Intitulată „Co
mori de artă ale Finlandei". Cele 
peste 3-W de fo-tografll relevă, tn Ima
gini grâltoare. aptitudinile artistice 
ala poporalul finlandez, materializate 
de-a lungul telorlel. In opar„ de urlă 
do o deosebita frumusețe șl origina
litate.

La vernisaj au luat parte oameni 
de artă șl cultură, un numeros pu
blic.

Au-fort de față Kaorlo Veikko Mfi- 
kolfl, ambasadorul Finlandei la Bucu
rești. șl membri ai ambasadei. Erou. . ------ — —. - - . .
de: asemenea, prezențl șefi al tuior Arad. Expoziția, cuprinzlnd o eelec- 
mlslunl diplomatice acreditați In Ue din opera sculptorului, a stlmlt
București și membri ni corpului dl- un viu Interes In rinduJ publicului
plomatlc.

Au rostit alocuțiuni Oclav Live- 
zennu. vicepreședinte ol I.R.R.CLS.. 
șl ChrLrtlne Cleve. reprezentanta Mu
zeului național din Helsinki.

*
Sub egida Comisiei de rndlobiologie 

a Academiei Republicii Socialisto 
România, joi s-nu desfășurat la 
București lucrările colocviului cu 
tema „Metode de dozlmotrie blo- 
toijlcă".

In cadrul dezbaterilor au fost n- 
bortlate probleme actuale ala orientă
rii cercetării tn dozlmelrle sl a a- ..... ... __ ___
pllcflrll metodelor dozlmelrlce In ra- prc-’ 
dioteraple. ‘“râtliogeneilcă. medicină ^duWKIT^/ecțloharcâ^TaitiuIui-Tie’

★
în holul Teatrului de stat din Arad 

a fost deschisă expoziția retrospec
tivă a sculptorului Romul Laden, or- 
ganlzalâ de Muzeul de Artă din Cluj 

î colaborare eu Muzeul județean

*
Joi au ! început In Capitală lucră

rile «alunii științifice a cadrelor dl- 
daelleo de la Institutul Agronomic 
„N. Bălcescu". în cele trei zile desti
nate lucrărilor sesiunii vor fl prezen
tate 242 do comunicări șl referate 
științifice, care acoperă o ario vastă 
de probleme actuale privind cultura 
plantelor, combaterea eroziunii solu
lui. irigațiile șl hldroamellorațille, 
creșterea și îngrijirea animalelor, efi
ciența economică a cheltuielilor mate-, 
rifilehkj-'OOOMaLivola——da-

nucleara. Îmbunătățirea șl lărgirea indicatori a activității economice Iii 
Bferelor.de utilizare. > aceste unități șl alte teme strlns le-

* gate de problemele majore ale pro-
Institutul de Istorie șl arheotoglo ciuctial agricole.

„A. D., Xenopol*. al Aeademlei de 
științe sociale șl politice. Unlversl-- - ■ - - - ■ -................. | joi dimineața au Început lușră-

î -.rile Sesiunii anuale da referate și 
comunicări științifice a Institutului 
de cercetări pentru creșterea tauri
nelor. La sesiune sini prezentate noile 
rezultata ale activității de cercetare 
privind ameliorarea unor rase dej 
taurine In scopul sporirii producției 
da tapte și carne, tehnologiile de creș
tere și exploatare In alslcme Inten
sive și semllnienslve și referate In le
gătură cu îmbunătățirea indicilor de 
reproducție In vad si Juninci. Slnt 
expuse, de asemenea, rezultate cu 
firivire la mărimea optimă'a terme- 
or de vaci ele IflPte din unitățile a- 

grlcole socialiste.

tnten „Al. L Cuza“ șl Filiala din ia?l 
a Societății de istorie din Republica 
Socialistă România au organizai 
joi după-amlază un simpozion oma
gial consacrat împlinirii a 125 de 
nnl de la nașterea Iul A. D. Xe- 
nopol.

După cuvlntul introductiv rostit 
de prof. dr. C. Clhodara. decanul Fs- 
cultâtll de Istoria, au vorbit despre 
personalitatea marcantă șl activita
tea științifică prodigioasă a marelui 
Istoric cercetători și cadre didactice 
universitar?.

*
Sub auspiciile Consiliului Culturii șl 

Educației Socialiste. Uniunii Artiștilor

cinema

Exâ^loil
' L®,3©; = îtMS. 1 

13.3^: îs: 18,i

ara rlde, fini* șl
CINEMATECA (sala

o Pentru că se iubesc ; PATRIA
- io: 1X2®: 19:.. IM®; n. GLORIA
- î; u,W; UJ0; i«: Urtă: SOJO, 
FEROVIAR - 9: 11.13: 13.S3: 19: 
18.-3:34.15.
a Tată eu de-a sila ; VICTORIA
- 9; 11,15: 13.29: ÎS; 18,33: K.U.
a Intrare» liberă ta oficiul startI 
civile î LUMINA - 8: tl.13: 13..»: 
ÎS: 19.13: 29,S3
o Mary Poppins t SCALA — 8,S3; 
ii.ia: iW: i7.w: aa.ra. festival
- 9,®3; 19: 19.33: io.m
Q Pădurea pierdută 1 CENTRAL
- J: (1.15; U.w; 19,43: 19: n.15.

I - 11.13: U.M; 19;
FLAMURA,- «:jU.13; 

I3.n:'ia: ib.i-3: S9.®x -
o Adio, domnule Chips t CAPI
TOL - 10; 1X43: 1'8.3®: 10. FAVO
RIT - M3: 13: ia,ta: wjo.
a Puterea ș! Adevărul ) DRUMUL 
SĂRII - 18: IBJSa. CIULEȘTI - 
ts.ss: ie
e Fericit cel rare ea Ullse— : 
BUCUREȘTI - MS: 11: tj.33î 16: 
1M3S 21.a Program de desene animate 
pentru copil i DOINA — 10.
o Atunci l-am condamnat pe toți 
ta moarte : DOINA - ll,S3: 19.45; 
IS; 1S.13: 20.30. PACEA - 13.4J: 
18; S3.
e Inddentul i SALA PALATULUI
- 17.13 (scria de bilete — 45®3): M 
(scria de bilete — 4091). MELODIA
- 8: 11,13: is.M: t«: tija; ss.«, 

’ MODERN - 1: 11,10: 1KTS; 16:
19,13; SJtaO, LUCEAFĂRUL — ȘJO: 
u: 13,î3: 16: tB.ia: sl
o CnraJoșU i MOȘILOR - 1B.M: 
17.43: 33.
a Toată lumea 
dans ează î (___
Union) — 30. , . r
o Steaua Sudului : GRIVITA — 
9: u.iB: 13.33: îs; it.i3; :.".1.3. AU
RORA - 9: 11,13: 13.M: 13,49; u; 
n.U. VOLGA - »: 11.13: 13,30: 
13.43: 18,15: 35.33.
• Nu-ml place ziua de luni : 
CARA - 13,W): 17.43: îJ.
GREȘUL - is: ia: w.

RMleul scăldălor : BUCEGI - 
.45: 18: DM3, tomis - 8: udă 

13,33: 19: 19,15: W.30.
o Torentul de fler i
13.35: 17.43: 2®. 1
o Sacco șl Vanzetti : MIORIȚA — 
ia: 19.33: 13: 17.30: M.
o> Pe poteca nețărmuritei Iubiri : 
S—1S.33 In continuare : Program de 
filme documentare — ta.13 : TIM
PURI NOL 
a Olesk i BUZEȘTI 
M.1Ș,
a Aventuri In Ontario ) MUNCA 
- 14; ii: M.

FLA- 
PRO-

VTTAN

ie,S3; 11;

ntllo, Dolly ! ! UNIREA 
o: ia.
Douăsprezece «raune s KAHO- 
- 13.23; ie.

)sceola : LIRA — IS.W: 18; MI.1S. 
o II. D. Io munte șl la mare i 
CRINGAȘI - ia.M: tB; Î0.1S.
a Mirii anului U 1 VIITORUL — 
18: is: M. popular•— ia.»; ia; 
as.ia.
o Love Stary i FLOREASCA — 
13.W. IB: rsM
s Locolenenlul BuUltt s ARTA — 

ia: ®3.M.
• Copacii mar tn picioare I LA- 
UOMET - 1SJ8): 1743: 19JH.
a Articolul «ks : FERENTARI

. IRilSJOIl».
■ Ultimul rizbolnle i COSMOS 
13.S5: IB: K.IB.

• Filarmonica ae stat „George 
Enescu" (Ia Ateneul Român) : 
Concert simfonie. Dirijor : Ernst 
Mănzendorrer (Austria). Solist i 
Ștefan Gheorghiu — ss,
• Conservatorul de muzică „Cl- 
prian Porumbescu” (sala G. Enes- 
cu) : Muxlcâ de cameră — Bă.
■ Opera Romănfi : Tosca — 1B.3& 
a Teatral de opereta : Vini de II- 
17uri ale —
• Teatrul Național .J. L. Cara- 
glale" (sala Comedia! : Bechet — 
M: (sala Studio) : Părinții, teribili
- ta.
• Teatral da Comedie : Nlcnle
- M.
• Teatral „Luda Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
2-a: (sala din str. Alex. Sahla) : 
Vicarul — 19,M.
Îl Teatral Mic : Balul absolvend- 
or — t®.ra>.

S Teatral „C. I. Nottara" (aala 
agheruj : Bună seara, domnule

Wllde - 1«,M: (sala Studio) : Vi
novatul — premieră — 13.
a Teatral Ciulești : Comedie cu 
olteni — 16,3.3.
n Teatral ..Ion Creangă" : Școala 
din llumuleșil — șja.
a Teatral - ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victorie!) : Nlnlgra șl Allgru 
— 15: (sala din str. Academiei) : 
Ml sl nătărăi - 15.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescti* : Fetele Didlnel 
- 18.TO.
• Teatral utlrie-muzlcnj „C. T&- 
nasa" (oala Havoy) : Blriiblrlr.t — 
19.M; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,33.
• Ansambiul artistic „Rapsodia 
Romană" : GhloceL- mărgăritare 

" - it J®.
a Circul ,,Globus* : Planetele rid 
sub cupolă — 1S.Î5.

l>no<;nAM(.;i. ■ i o.w — Deschi
derea emisiunii • Telex. 6,03 — 
Mal aveU o Întrebare 7 Antlmate- 
rie — Aniigraviințle — viteze su- 
perlumlnlce 7 6,43 — La poalele
Tltnpel — program de melodii 
populare. 10.03 — Curs de limba 
germana, lujcțla a B-a. i«.3a — Film 
serial : Sebastian șl secretul epa
vei. Episodul „Morsan nu răspun
de I". 11.63 — Pagini de umor : E- 
poca Ce plalrO. 11,13 — Teleunlver- 
sltato. 13,10 — Telejurnal. 19,03— 
17.03 — Teleșcaală a Vechi cotăU 
de scaun (Istoria Romfinlei) 
o Mișcarea dreutară. Oscilații ar
monice. Prezint® : coni. dr. Cor
nelia Moțoc de la Intitltuiul poll- 
tehnlc din București (Fizică. In a- 
Jutoral candldaiilor la concurxul 
de admitere). 17.33 — Deschiderea 
emisiunii de dupâ-amiazA. Satul 
contemporan. Reportaj de CrtsUn 
Martlnlue. 18.03 — Frumos curgi 
Argeș la vale. Program susținut 
de ansamblul artistic „Dada" ol 
Blndlcatulul Uzinelor de autoturis
me din Plteț'J. 1S.33 — Arta p!as- 
lleă. Expoziția consacrata semicen
tenarului U.T.C. IB.U — Stop-ca- 
dru. 19.M — Oameni șl fapte : 
FrațU Petrescu — reportaj de 12- 
vlu Tudor Samoha. 1®.13 — Tra
gerea Loto. 1S.W — 1031 de seri : 
Fabule do La Fontaine — „Broas
ca țl șobolanul”. 19.35 — Telejur
nal a Ediție specială. Lucrări a- 
gricole de primăvară. îî.w — Cu
noașteți legile 7 M.1S — ETlm ar
tistic : ..Cocorița” — o producție 
sovietică după o povestire de. Mi- 
hall Alexeev. Regla : Nicolai Mcra- 
kalenSro. Cu :■ Ludmila Cluraina, 
Nonna Morgluhovn. Tatiana Pcl- 
rzer. 31,43 — Revista literară TV. 
Participă : acad. ZahHria Stancu, 
acad. MJhal Beniuc, George Maco- 
vescu. Ana Blarmiano. Adrian 
PSunescu. Fănitș Neagu.- Szemler 
Ferenc. Nlcolae Balota, Gabriela 
MeUnescu. Ioana Crcțuleacu. Emi
siune de Cornelia Mdulescu. H.J3
— „34 de ore". Z2.43 — Din tarile 
socialiste.

programul U i :a.M - rtere- 
ne animate pentru copil : „Aven
turile Prlchlnduței”. Z3.IS — Teatru 
scurt : Ursul de A. P. Cehov. In
terpretează : Dora Cherteț. Buris 
Ctomel. Candid Stoica. Regla : 
Lucian Mardare. Wta5 - Agenda. 
11.65 — Seară de operetă-: Arii șl 
scene din opereta „Sinse vleriez" 
de J. Strauss In Interpretarea an
samblului Operei din Timișoara. 
21.33 — Viața economiei a Capita
lei. 11,5'5 — Film documentar. ELC3
— Dans si muzică de pretutindeni, 
Fo'cior din R. A. Egipt prezentat

; de snsarablul Reda.

ț 
ț 
ț
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față de ritmul de _■
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cu U. R. S. S. și Polonia
Ipa- ©am-?,

PEKIN

PARIS
Salvador Allende a primit

)

■1

*1

care au activat voluntar
ai RepubliciiI

Vietnamului de Sud

modalelor de dez- 
In cadrul dezlra-

încheierea dezbaterilor, gaz- 
■prezeniat' tovarășului Manea

al
s-a

In
ia

propunerilor sole sl ale GuvemujJ 
Revoluționar Provizoriu a! RopubU. 
Vietnamului de Sud.

Vietnam din 28 martie me.—lfl-x- 
blerna vietnameză. Totodată, el a 
reafirmat că R. D. Vietnam este lnt-

Angolas,; tovarășul Manșa

la oficiile poștale șl <5‘.furorii din întreprinderi șl Instituții. Pentru străinătate, abonamente prin «JiOMPBBSFILATEUA'i Bjcuresu 
Box 1'11. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH

*

ai populației dlr 
generalul Josap! 
la 3) mările. in? 

reluat.' d?

pe care am avut-o cu .
ae Biecironica; ș> sen- cîtaca ore înainte .-de ’
nica vidului, din Bucu- închiderea expoziției, a i
reții: elemente alee- spui: „Exponatele ?

(fin domeniul aparate- ț

conducato-
Sudanului.
a declara 
nxmaj radiodifuzat, r

& ututuum& vu Ar** iliw- "I >■
daauna gata să reglementeze în ' răi 
pașnic problema vietnameză petal ----------- 1.--- 7 r,-------- |

1

in Chile \

Crearea de zone denudearizate
ar influența pozitiv 

realizarea dezarmării generale
COMENTARIUL ZIARULUI „VJESN1K' DIN ZAGREB DESPRE 

PROPUNEREA ROMÂNIEI PRIVIND DENUCLEAR1ZAREA 
BALCANILOR

BELGRAD 30'—, Corespondentul 
nostru, G. lonascu. transmite : Kc- 
ferindu-se la propunerea României 
privind crearea unei zo®e denue.earl- 
zaie In Balcani, ziarul ..Vjasnik” dîh 
Zagreb publică un amplu comenta
riu, fn care menționează că Ideea 
creării de, zone denaclearîzaie, ori
unde s-ar găsi ele ta lume, a fort 
riintoldeauna sprijinită de Iugoslavia, 
Amintind că Iugoslavia a aproba l 
fără rezerve șl . documentele referi
toare la denudearizaroa Africii, A- 
merlcli Latina si a Oceanului In-

d;ah. ziarul menționează că Iugosla
via’ a susținui și rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. eu privire Ia denu; 
clrârizarca fundului mărilor și el va 
este șl Iniiiaioarea propunerii pri
vind neadmiierea turnelor nucleare 
in Mcdlterana. Dcnuclearlzarca anu
mitor zone in Inme are influență, po
zitivă șl asupra realizării Ideii de 
dezarmare generală. Este deci logic, 
scrie In Încheiere darul, ea ți pro
punerea românească privind denn- 
elearizarea Balcanilor să fie spriji
nita de Iugoslavia.

i' •' >

Problema protecției ziariștilor 
aflati in misiune în zonele de conflict armat 

intervenția reprezentantului român
NEW YORK.30 (Agerpres). — Co- riune in zonele de conflict armat, a 

misia O.N.U. pentru drepturile or.r.i- arătat că in iusiruiucniul preconi-' 
lui discută problema proiecției:zla- ' - ■ ■ » .. . .■>
riștllor aflați ta misiune pericutoasă 
Ija zonele de conflict armat Cu a- 
ceostfi ocazie delegația Franței. ■ îm
preună cu delegațiile altor cinci țâri, 
a prezentat un proiect de convenție 
internațională spre a fi adoptat de 
comisie șl trannmis Adunării Gene
rale a O.N.U.

Lulnd cuvintul lu dezbaterile la 
acest punct, reprezentantul țări! 
noastre. Dumitru Ceaușii, sprijinind 

' ideea adoptării unor măsuri pe plan 
internațional pentru sporirea proiec
ției acordate ziariștilor aflați In mî-

troblcina protecției zio- zat ar trebui eă se menționeze șl 
obligația tuturor celor ce lucrează In 
domeniul presei de a oferi opiniei 
publice o Informare completă, co
rectă șl obiectivă de naitiri, să pro
moveze idealurile de pace, justiție 
socială, de respect reciproc șl de 
prietenie intre popoare. Reprezen
tantul României s-a referit, de ase-1 
menea, la necesitatea ca proiectul do 
convenție ce se va elabora șt con
țină garanții adecvate în sensul ca 
activitatea ziariștilor în zonele de 
conflict armat să nn afecteze suve- 
ranllatea, interesele și securitatea 
militară a statelor in cauză

Acțiuni in sprijinii! ratificării 
tratatelor încheiate de R. F. G.

BONN 38 (Agerpres). — în IL F. 
a Germaniei ®o Intensifică acțiunile 
ta vederea ratificării tratatelor sem
nate do guvernul federal cu Uniu
nea Sovietica și cu Polonia. Astfel, 

, .ce.nteaăelj,£JJai Hcsm O' Uniunii slndl-

_____.Aeor-,
> aun.'Aanipanle âl ’căru! rezultat va 

fi cunoscut la 1 Mol — Ziua Inter
națională n muncIL »

Pe de altă parte, paste 30 de per
sonalități ele bisericii protestante 
vart-germane au luat miercuri po
ziție In favoarea ratificării tratate
lor. Ecleziasticii vesl-germăni, prin
tre care profesorul Ludwig Ralăer, 
președintele bisericii protestante din 
fLF.G., au subliniat, într-o declara
ție’ dată publicității, că tratatele 
semnate cu U.R.S.S. șl cu Polonia, 
precum șl acordul cvadripartit asu
pra Berlinului occidental oferă R, F. 
a Germaniei posibilitatea de a con
tribui la apărarea păcii, contribuite 
pa care vecinii ©ăl dta Est șl Vest 
sfiit Indreptățill eă se bazeze.

*
BERLINUL OCCIDENTAL 30 (A- 

gerpres). —• Particlpanții la o adu
nare a reprezentanților Sindicatului 
muncitorilor molalurglști dta Berli
nul occidental — organizație care 
reunește 69 Cfr9 de lucrători — au 9- 
probat o rezoluție In sprijinul rati- 
fieărit tratatelor R. F. a Germaniei 
cu U.R.S.S. și R. P. Poionă Rezo
luția subllplază că metalurgișlli 
veat-berilnezi consideră cele’ două 
tratate ca un pas de rea moi mare

ifim ir Sen, *5ereiar EeneTal 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri, a primit grupul 
de cetățeni coreeni .din Japonia, con
dus de Li Gye Back, vicepreședin
te al Comitetului pornianpn* cen
tral al asociației generale a celățe- 
nllor coreeni din Japonia, care se 
află înîr-o virilă in R.P.D. Coreeană 
— informează agenția A.C.T.C.

Delegația parlamentara 
iugoslava, condusâ de
Todor ovi ci. președintele Adunării
Federale, care ea află Intr-o vizită in ; 
India, a avut, convorbiri cu ministrul 
afacerilor externe, Swnrsn Singh. 
S-a proceda', ia un schimb de pă
reri In legătură cu problemele In
ternaționale actuale — informează a- 
gcnțla Toniug. Printre altele, s-n re
levat necesitatea IntenslfldirU activi- 
tâțll țărilor neangajate pe olanul re
zolvării problemelor actuale și pro
movării colaborării internaționale. 
Totodată, s-a făcui o apreciere po
zitivă a relațiilor bilaterale. Delega
ția a avut, de asemenea, ■ convorbiri 
cu un grup de deputațt

Vicepreședintele Consi
liului de Miniștri d Repu
blicii Arabe Egipt, AWel Ka 
der Hatem, și-a încheiat vizita de 
trei zile în Marea Britanic, unde a 
avut o serie de Întrevederi cu ofi- 
ctalItăU britanice, și. a participat In 
inaugurarea expoziției orezentind 
..Tezaurul Tulankamon”; După cum 
Informează agențiile Reuter și 
MEN, ta cadrul întrevederi! p»î 
care a avut-o cu șeful Foreign Of.t‘- 
ce-ului, Alec Douglas Honto, au f»3>. 
discutate unele aspecte ale gituaț’si 
din Orientul Mijlociu, precum șl re- 
îațilie anglo-egiptene.

Convorbirile S.fl.L.T. Jo‘ 
au fost reluate le Helsinki convorbi
rile in plen dintre delegațiile aovle-

cu cadre didactice de ia Uidveraileâ
, „CsIM" din Los Angeles

LOS ANGELIiS 30 (Agorpres). - 
Lti invltațin Urilvereltățli „California 
din Log _ „ ’ ' ". ' ‘
Măr.cscii, pre-iediiJele Consiliului. & 
-.cdp^nlc’r' ■
România.

UcpubUcli Socialiste 
. inlllnlț miercuri, 20. 

micile,,'cu .corpul 'didactic de la Fa
cilitatea' de știința conducerii econo
mice. Cu acest prilej, tovarășul Ma- 
no.T MăJiaicu a făcut o expunere 'cu 
privire ' la Modelarea econometrirfi 
In prognoza economică ți socială”.

Auditoriul a ascultat cil-mull In
teres cotnunlcareL'după care au ur
mat Întrebări $1, discuții pa proble
mele legate rfo procesele de creștere 
economică, de aplicații nlc clbernci

licil in elaborarea 
voltnre economică, 
terilor, profesorii au mănlteîlat un 
deosebit Interes " ‘ '
dezvoltare' a . economiei românești și 
s-au Interesat îndeaproape de, meca
nismul organizării,;conducerii și pla
nificării 
mânia.

! Dupâ
... . .

ălănoscu -CantruT'unlversitar de 'cal
cul electronic pentru gestiunea eco
nomică. A urmat un schimb de pă
reri cu privire la sistemele informa
ționale șl decizionale economice.

în încheiere, gazdele au oferit oas
petelui o serie'de lucrări economico 
elaborate de catedrele universității. 
La rlndul său, tovarășul Manea 
Mărțescu a oferit unele publicații 
științifice din domeniul aplicații lor 
ciberneticii In economie.,

Intllnlroa s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială

importanță In direcția întăririi 
ci! șl securității fn Europa.

O rezoluție cu conținut asemănă
tor tn sprijinul ratificării tratatelor 
a fost adoptată de partlclpanțil la 
conferința Sindicatului muncitorilor 
constructori din Berlinul oeridentaL

ȚĂRILOR MEMBRE ALE „
PARIS 39 (Agerpres). — Repre

zentanți al țărilor membre ale „Clu
bului celor zece”• s-nu Întrunit marii 
șl miercuri la Paris In cadrul Grupu
lui de lucru nr. 3 af O-E-CD. (Orga
nizația pentru cooperare economică 
șl dezvoltare); în scopul discutării 
căilor de reducere*o deficitului ba
lanței de plăți a S.U.A.. wecum ri 
a altor probleme monetare Interoccl-

KHARTUM

Măsuri pentru
»ului Executiv

al Prezidiului U. C. I

Aprobarea legii de către 
parlamentul Angliei

a refugiaților 
din sudul Sudanului
TtîIARTUM 30 (Âgcrpres). — 

tr-o deriarățle făcută > miercuri 
Khartum, in degălură cu. problemele 
privind reîntoarcerea, lh Sudan a re- 
fugtațildr din sudul ‘tării, difuzată’da 
agenția France Presse, ministrul su
danez al planificării, Aboul" Knsscm 
Uacheoi, a precizat că numărul uces-; 
tora, apreciat inițial la SKIOlMI de 
persoane, se' riiUcă az!. ld aproximativ 
800 C®B de persoăr.e. Soluționarea a- 
ctste! probleme, h adăugat ministrul, 
depășește 'posibilitățile Sudanului, 
nocesltind ajutorul International El 
a apreciat hoeasltatca stabilirii unui 
program urgent pentru rcinEograrea 
refugtațlîor.■ țlnind cont de proiectele 
economice.Th cure de realizare ini 
sudul Sudanului. Aboul Kaxsem Ha-, 
chem a anunțai, totodaiă, că, in sudul 
tari! vor .fi, crcalo «sate, noi,-caro vor 
putea adăposti flecare' 500; de: familii 
do refuglațl. T',!c vor cuprinde, n pre
cizat ministrul sudanez, diverse pro
iecte care vor puica oferi locuri da 
muncă refuglațllor.

Stane Dolanț, sewaiar al Birou
lui Executiv, a prezentat o expune
re In legătură cu problemele discu
tate. ,

.Biroul Executiv a hotărît să pro
pună Prezidiului U.C.I. ca în apri
lie (.;l fie examinată situația politică 
dință a Prezidiului U.C.I. care să 
țelo sociaic șl să sa organizeze ,o 
coMfătuire privind aplicarea amen- 
damenteldr la constituție.

BELGRAD 39 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut loc o ședință a Bi
roului Executiv al Prezidiului Unlu- 
nllwComutilștllor din Iugoslavia. Au 
fost examinate probleme privind,, si
tuația iwlitlcă Internă șl activitatea

' Uniunii Comuniștilor șl a altor’or- ™
ganizațJl șl organe în traducerea fh , actuală din țară, să albă loc o șe- 
vLață a hotfirlrflor celei de-a 21-a -".2“ 7
dlnțe a l’rczîdiuluî U.C.I.. a amen- dezbată problemele privind dlferen- 
damonlelw la conslîtpile șl a pro
gramului de acțiune nl celei de-a 
itoua Conferințe a U.C.I.
r .

Ajutor acordat
Ungariei 

în cadrul Programului 
O N U. pentru dezvoltare

LONDRA 3» (Agerpres). - Parla
mentul britanic ti aprobat Joi," In a 
treia șl ultima cîtlrc, legea care pre
vede suspendarea ȘiormOntuluI (par- 
lamentidj iiwrd-irlandez,; pregum șl a 
guvernului local al Ulslerului și pre- ț 
luarea directă do către guvernul ds 
la Londra a conducerii treburilor in, ■ 
irlanda de nord. In aceeași zi. le
gea a fost semnată de regina An-., 
gliei. Eltsabatu a Il-a.

Imediat după aprobarea definitivă 
a legii, Ministerul Apărării al Ma
rii Britanii a anunțai că uiți &M) mi
litari urmează să fie trimiși'In Ir
landa de nord., Cu aceștia, nitmă-' 
rul soldațllo- englezi aflați In Ulster 
va fi de. 13 KM).

în cadrul dezbaterilor, informează 
agenția France Prcsse. s-a manifes
tat din nou opoziția dejiutațiior u- 
nionișl! rcprezenUnd Irlanda de 
nord în parlamentul britanic față 
de administrarea directă a Ulstoru- 
lu! de către Londra. în mivtatul său, 
Stanley ’ IMcMastef. ydeputat Aintonlst: 
da Belfast, după ce a respins pro-, 
iectal tie lege a 'cerut,organizarea dej 
alegeri :vr. i'.i.lit ! în : această provin-< 
cie britanică In scopul de n dâ ma- j 
joritațll posibilitatea ,oă se, exprim-ci 
in perioada .Suspendării” Stormon- 
tuiuL I

Unității Socialiste
BERLIN 38 — Corespondentul

nostru, Șt Deju. transmite : La In
vitația Consiliului Național a! Fron
tului Național din Republica Demo
crată Germană, o delegație a Fron- 
iuîui—Unltațll Socialisto din Repu
blica Socialista România. câhchis& 
de tovarășul Mlhall Levente, șecrc-- 
tnr al Biroului Executiv al F.U.S., a 
făcut o vizită In R.D.G. Delegația a 
.avut. SnUtalrlț șl a'< purtat. convorbiri - 
cil reprezentanți ai Frontului Națio
nal ăl R.D.G/ la'Befilh șf in ■ regiu-' 
nea Dresda. , ?

în încheierea vizitei a fost
rtală o înțelegere privind colabora
rea dintre ConslMul, National al 
Frontului Unității Socialiste din Re
publica Socialistă România șl Con-' 
flIUul Național al Frontului Național 
din R.D.G. po anul 1&72. ,X*

INIILN1REA REPREZENTAȚILOR
CUBULUI CELOR Z[CE“|

ila 1.1 a deficitului american din ul
timele luni, deficit alimentat mal h- 
les de revenirea in Statele Unite a 
unor însemnate cantități de dolari 
cp fie acumulaseră in Europa roccl-'. 
dentală.

*
Cursa! dolarului american a Inre- 

_____  ________________________ gls'rat mîercuriijj. nouă scădere pe'- 
dentate.____________________________ majoritatea plcțeloT de jchlmb occi-

Tn cursul reuniunii s-a constatat' dentate. In cercurile financiaro r.o a- 
că. 1n cadrul schimburilor de de-’ preriazfi efi scăderea cursului dola- 
vlze. numai 4 țări occidentala nu rulul s-a dator.r.. ele dala aceasta, a-

- - - ■ - • nunțflrll deficitului record a! batant
lai cosnețclale ă Statelor Upite pa 
iurta februarie. Deprecierea dolaru
lui tț fost deosebit do accentuată la 

. bursa din Paris,.,undo.nivelul.cufsu- 
■ iul moiMxtel americane a foii cel 

raal scăzut in raport cu francul, după 
fixarea noilor parități in , decembrie 
unul ■.recti', la washington."
' Valoarea ‘unul dolar â fost egala 
.cu LH-l- frânei.'

acceptat dolari după rcallnierea pa
rităților. inlervonită In luna decem
brie anul trecut la Washington. 
După cum Informează agenția France 
l’re'cso, esie vorba do Japonia. R. F. 
a Germaniei. Belgia șl Olanda. El
veția n-a primit nici un dolar tnco- 
pîrul din decembrie 1971. Tocmai n- 
ceastă reținere generali de a accep
ta dolari americani explică, Inte-o -j- 
numltă măgură,,;creșterea fiubstan-

ti că și americană'în problema limi
tării InarmârJJor strategice (Ș.A.L.T.). 
Cea' cle-a doua Intilnire din actuala 
rundă— a 7-a a tratativelor a 
avut loc la mediul ambasadei S.U.A. 
Părlfle au convenit; șă se intlinească 
din nou la 1 upriltc la sediul Amba
sadei Uniunii Sovietice.

în cadrul ședinței de 
miercuri a procesului în
scenat militantei comuniste 
Angela Davis, aeuzata îl a re_ 
afirmai în fata celor 12 jurați nevi
novăția, subliniind că ‘.nrinulrile ce 
i se aduc Blnt bazata pa „prekupu- 
neri, Ipoteze și sjxscutatil“. Indlcind 
care este adevăratul substrat al oro- 
cenilul, ea a spus : „Lumea întrea
gă știe cfi ou sfiit victima unei re- 
presluni politice". în cadrul ședinței 
de miercuri a Ineepuț totodată, au
dierea martorilor prezentați de acu
zare.

Li Sien-nien, al
Consulului de' Stat, a avut o Intre-
vedere cu delegația guvernamentală 
suedeză, condusă do KjcU-Olof Folds, 
ministrul comerțului, aflată inir-o vi
zită oficială ta China.

Acord S.UJL-Grecia. De’ 
partamantul de Stat al S.U.A. «. 
anunțat Joi că Statale Unite și Gre
cia au semnal un acord privind li
vrarea a 33 avioane de război de 
tipul „Phantom-f“ do către firmele 
nord-americane guvernului de la 
Atena — relatează agențiile Associa
ted Press șl France Pressc. Acordul 
a fost semnat la Aiana de Gheor- 
ghios Papadopoulos, regent, prim- 
mtalsteu și ministru de externe, șl de

pe medicii români
■

SANTIAGO DE CHILE 30 - Co- 
responderiiur‘nMtru E. Pop, transmi
tă : ■ președintele Salvador Ailentlp ' a 
primit pa medicii 'români. Vlrgtliu 
Popa"șl. Andrei Neagu. care nu lu
crat timp de șase săptâmlni Ia două 
spitale din regiunea Concepcion. In 
cadrul activităților voluntare de so
lidaritate cu Chile, initiate de 
F.M.TJ0. In cadrul întrevederii, spe
cialiștilor români le-au fost' expri
mate mulțumiri pentru abnegația și 
competența de care nu dat dovadă 
lti spltalete undo au activat

H *’^£^*1* ambasadorul S.U.A, In capitala greacă,! 
țTenrK Tașcța.,;»'■ ' ' „'

Teroriști ustași au arun
cat o bomba incendiară in 
clădirea agenției iugoslave 
de voiaj „Iugoturs" liJI Mn- 
irul- orașului Stockholm, In dimi
neața zilei do 2D martie, provocînd 

■un mare incendiu curo a citatrus mo
bilierul, precum și documentele afla
te in clădire — informează agenția 
Taitlug. .Iugoslavii aflați ta lucru ln; 
Suedia șl-au exprimat amărăciunea 
in legătură cu acest aci. și speranța 
că autoritățile suedoze, In .primul 
rind poliția, vor lua măsuri holărita 
pentru â zădărnici extinderea unor 
akomeneh acțiuni teroriste: în, 
Peninsula Scandinavă.

Restabilirea relațiilor di
plomatice între Liban și 
R.F.G. Un comunicat anunțlhd res
tabilirea. relnilllOT diplomatice Intre 
Republica Liban șl Republica Fede
rală a Germaniei incoplnd' cu data 
de 30 Ehartle a.c, a fpai difuzat sf- 
mtlltan la Bairut și la Bonn. După 
cum anunță agenția veri-germană de 
presă D.P.A., iLF.G/țl Libanul, caro 
au râptț relațiile diplomatice tu amd 

vor proceda 
ambasadori in cel 
posibil.!.

la schimbul ds 
mal scurt. timp

'f' V vfe

0 expoziție 
a fost deschisă în 
din sudul Japoniei.. nă ——-

romaneasca 
orașul Okayama 
Compania nl|X>- 

_ ,5boc!" din Osaka expune, in 
cooperare cu Agenția economică ro-

j ." ții , - "7 ■ .  1 1 , . 1 i

mâna, o .mare varietate de produsa 
de artizanat și vinuri romiuiejiL ,Ek- 
jxizlțla- râmltie! dswhkâ- pinȘ la 7 
mal. . '

Senatul S.U.R.a 1Uâî ln d«7- 
batare.un .prdiect.- de lege privind li- 
niitarea atribuțiilor președintelui 
Statelor Unite da a angaja < forțele 
militare americane In acțiuni exter
ne, f Stă aprobarea prealabilă a Con- 
groKulul, la o durată de numai 39 
de 'zile In ii.'iici'.'.'e circumstanțe 
excopțlorialc.

Protocolul privind cola
borarea între Radiodifuziu
nea româna ș/Radiodifuziu
nea cehoslovaca 11P aiilî 
1072—1073'a fost semnat joi la Pragă 
Protocolul prevede schimburi recipro
ce de materiale publicistice, progra
me pentru copil șl tineret, ernUiunl 
muzicale,' ilterar-dramatlce, schim
buri de experiență.

Cazuri de îmbolnăvire 
de variola au BPărut mijlo
cul lunii martie in regiunea auto
nomă Kosovo din R.S.F.. Iugoslavia, 
în zilele următoare, .’alte cazuri au 
fost depistate la Ceacsak, in Serbia. 
Potrivit unul comunica, al Secreta
riatului Federal pentru Muncă șl Po
litică Socială din Iugoslavia; plnft Ja 
38 martin ta țară se înregistraseră 115 
cazuri de contaminare ș! U dectisa. 
Pentru a prelntlmpina exilnderea 
zonelor contamina ic, autorită
țile iugoslave au adoptat măsuri fer
me, pe primul loc lnscrilndu-se vac
cinări masive. Activitatea InsUluțIIlor 
sanitare de vaccinare a populației a

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA g București, Plat* Mnttttg Tel. 11 I? 80 2®. Abonamentele se fao 
nr. 84—45. P.O.â.

Un 
sudul 
Lagu, 
Br—U.0 1 j 1 Huiuw 1.1 ti.., 1 uum.i
agenția Iteu'.cr.’câ toii cetățenii Su
danului trebuie să se considere Tra.I 
egali; Agenția mhnUohutA precizează 

■ că aceasta declarație a generalului 
Lagu intervine după semnarea, la 
Addis Abeba, a acordului oficial de 
pace Intre 'guvernul do la Khartum 
șl reprezentanții populației din su
dul țării.

Reuter anunță, de asemenea, ro- 
liiind o informație difuzată do agen
ția suctaneză de știri „Suna”, că Pa
ter J alt, eonslHer ta Ministerul su
danez pentsir problemele Sudului, a 
conferit, miercuri. In Khartum, cu 
reprezentanții unor organizații ln'.er- 
naîlonalo de binefacere In vederea 
coordonării eforturilor depuse de gu
vernul sudanez !;șl de aceste o-gfi- 
hîsme. pentru ajutorarea populației 
din provinciile^ de sud și ; rezolvarea 
probleme! rafuglâțllor.

HAVANA 39 (Agerpres). — La Ha
vana’ s-au deschis lucrările celui de-ai 
Il-Iee Congres a! Uniunii Tinerilor 
Comuniști <Un Cuba (U.J.C.). La con
gres iau parte pesto. I OOT de dele
gați al organizațiilor U.J.C. clla ca
pitală șl din provincii, precum și nu
meroși invitați de peste hotare, intre, 
caro și.o‘delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist din România, condu
să de Silvia Il’e, aecrotar al C.C. ai 
U.T.C. Jalrae CrombaL .prim-«ecrelar 
al Comitetului Național , al U.J.C., a 
prezentai raportul privind'activitatea 
U j.C. ,tn aiul care s-au, scurs do la 
primul congres șl sarcinile, dc viitor 
ale organizației revoluționara do ti
neret din Cuba. Primul secretar al 
U.J.C. a subliniat: rolul mereu crcs- 
etnd care rovine U.J.C. in formarea 
și "educarea tinerel generații, contri
buția A" deosebită la construirea ba
zei tehnlco-nmteriale a socialtanulul 
și la lupta pentru apărarea , cuceririlor 
revoluționare ale poporului cubanez.

eficientă ș! se desfășoară In rit
mul ■ corespunzător. Forurile compe
tente din Iugoslavia consideră că 
există premise obîacllve ca altuațla 
creată do apariția variolei sâ, fie; so
luționată pc deplin Încă in cursul 
lumi aprilie a.a în aceșț; context, ce 
subliniază că, avtnd £p vedere tot 
eeea .aa a-a Întreprins p’nă acum, nu 
este nevoie șă . se adopte măsuri ex
cepționale. ‘ .

Președintele Salvadoru
lui, Fidel Sanchez Fernandez, a de- 

. clurnt cii 78 de persoana — militar] 
și civili — au fost arestate In legă
tură cu Încercarea de lovitură de 
stat de duminica trecută. El n afir
mat că în tentativa eșuată au fost 
Implicați mo! multi lideri al opozi-

t

ii

O

BUDAPESTA 38 (Agerpros). — 
După cum relatează ziarul ungar 
„Năpvzabadsăg-, inrepind cu anul 
1972. Ungaria va primi. In decurs de 
cinci ani. ta cadrai Programului Na
țiunilor Unite pentru dezvoltare un' 
ajutor, global de 7.5 milioane dolari. 
In legătură cu aceasta, Knroly Csa- 
lorday, adjunct al.ministrului aface
rilor externe al .R. Pi Ungare, a a- 
râtai că programul do dezvoltare nl 
O..N.IL prevede reallzaroa mnî mul- 
tdr obiective Imporianle, printre caro 
elaborarea șl Înfăptuirea planuiu! 
regional pentru dezvoltarea agricul
turii, admînlstcarea «I reglementarea 
cursului altelor, utilizarea izvoarelor 
termale. Se mal prevede, de aseme
nea, realizarea, cu ajutorul Agen
ției Internaționala pentru Energia A- 

' tomlcă, a unei sursa de raze gamma 
cu un înalt grad de eficacitate pen
tru operațiile de sterilizare — me
todă do dezinfectare modernă de 
mare importanță pentru. Ungaria, 
țară cu o dezvoltată' industrie de 
medicamente șl producătoare de In
strumente medicale.

Karoly Csatorday a mai arătat că, 
; prin' folosirea unor fonduri de asis
tență de peste două milioane de do
lari, în Ungaria va fi realizat un 
centru Internațional de tehnică da 
calcul, unde vor fi elaborate moto- 
deje pregătirii specialiștilor ponlriL 
utilizarea mașinilor electronice da 
calcul, exploatate > fn prezent cu un 
randament extrem do scăzut.

BELGRAD 30 (Agerpraa). --■Stane 
Dolanj. secretarul BUoulul Executiv 
al ..Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din lugodavLa, n primit delegația 
Partidului Socialist din Belgia, con
dusă de Edmond Lcburton șl Joos 
Van Eynde, președinți al parildulu1
care întreprind o vizita In Tii 
După cum informează ogenț- 
In cadrai convorbirii caroj 
cu aceșir prilej au fost a’ 
poete actuale.ale rolațîf 
țjpnale, cu un accent ) 
problemele conllnentuhu-~ă 
ale zonei Mării Medllern'A®. s

' Delegația Partidului Sob^alist ■ 
Belgia a fost, de asemenea, prL 
de Erate Trvenkovski, vlcepreședi 
al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia.

Maurice Schumann
întrevedere

Xuan Thuy
PARIS 30 (Agerpres). — Maurice 

Schumann, ministrul afacerilor exter
ne al Franței, i-a primit Joi po Xuan 
Thuy, conducătorul delegației R. D, 
Vietnam ta conferința de la Itarta 
pentru Vietnam, ta cererea acestulâ. 
Cu acest prilej. Maurice Schumann 
el-a exprimat, dezamăgirea In privința 
Întreruperii lucrărilor conferinței da 
la Paris șl a apreciat că ' ..nu posta, 
avea toc o soluționare a problem/ / 
vietnameze in afara acestei confeâL'' 
țe“ — relatează agenția France Pr-^ț

Xuan Thuy a remis Iul
Schumann declarația M.A.E. aȘy 1. ■ ' ; S-K(Zl«it'n-nrr» rlim' “Wî : ra A__.au '

PEKIN j 30 . (Agarptes). — Agenția 
Chiria No-Jă anunță , că, la 38'marile 
a.a, a încetat din viață la Pcltln, In 
urma unul cancer la stomac, Sie 

. Fu-el, membru al Biroului Pdlltic al
C.C. al P.C. . Chinez, vlccpremicr a! 
ComUiului da Stat, ministrul , secu
rității publice/ prim-secretar al Corni-1 
telului municipal Pohla al, P.C. Chi- 
nez,"președintele Comitetului revo
luționar al orașului Pekin. In papi- 
tala chineză a avut loc un miting de 
doliu, la care au luat parte Ciu En-lal,' 
membru ai ■Comitetului, Perimahant;al 
Biroului Politic al C.C- âf P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat, Ciu 
De, Clari Cin, . le. Clen-in, Cian 
Ciuniclao, Ino Uen-lltan, U Sien-nien, 
membri ai Biroului Politic al C,C. al 
P.C. Chinez, și alțl. conducători, 
chinez.'. ’

■ ■’............ .. • -z
■ . ■

0 declarație a M. A. E.

St'D 30 (Ar
Afacerilor j

VIETNAMUL DE 
preș). — Ministerul 
terne al Republicii 
Șud a dat ț ..... .
in care condamnă uuțuuuvo 1, 
ridadă nedalerminăsA de cai 
legația S.U.A., a lucrărilor Cot 
|el cvadriparUto de la Paris li 
blema Vietnamului., Declarația 
vă că , acțiunea delegației. joni, 
ne constituie o sabotare fățfiă ă'\ 
Cerinței, un act de subminare a, 

: soclerilor.

publlcil Vietnam*' 
publici tați i o dv 
amnă aml narea î

Electronum" la Sofia
" ""—"'L ■' .. . ........ ..... <X'‘: c-i'.f- • .; ■ . ,

din vrilpv, director cd-Intr-un s::.:;iu de
puținexpunere mia, . . 

metal si multă inieU- 
genSil“ ; aceasta a 
foit,' fo ererițd, apre
cierea multor cetățeni 
care au riritaS exp-a- 
rifia întreprinderii ro- 
mâne de comerț exte
rior „Eiecțronum".'
.Timp de 7 xilc, între 

24 șl 30 marile a.t, in- 
tr-o clădire din cen
trul capitalei bulgare, 
expoziția specializată a 
întreprinderii bucurej- 

. tone „Electronum”, a 
l stat la dispoziția cm- 
! taioriloT de aci.
I standurile el au

In 
fost

■ i!'J»

Vrzrtatori în raței unuia din slanduril© expoziției „Ele-ctrorium

prezente elicea c _ 
cele, mal reprezentu- 

, tise' produse ale Cen
tralei industriale de 

' aulomati-dri și l_
Centralei tndwtrtoie 
de electronică și teh-

junei al întreprinde» 
tîi de corner} exterior 

uk „Elecirolmpcs* din 
ale , Sofii, in convorbirea ț

ironice de ■ automatl- __  _____ _______ ,^.v
zare, semlconduciori și lor da măsură și con
ferite, mașini de cai- tro! prerintd un măr» .
cui aleclro-mecanice, interes pentru specia- \
panouri de automalt- n-iii ■nmfri imnu-tt ■
zaro, aparate de mă
sură ți conlrol, apa
rate ai radio, jl tele
vizoare ș.a.

Expoziția a Ifiiat 
aici o foarte bună im
presie.In mod deose- ,
bit, specialiștii bul- un cimp larg de uliii- ■
gări, caro au '.putut zare, îndeosebi in u- \ 
eunoajte, cu acest pri- ----
lej, mai îndeaproape 
ulllmele creații româ
nești in domeniu! !n- 
dustriilor cleelrotch- 
Tiicc șl electronice, au 
renta rea tina Uc Ic per
formanțe ala ' produ
selor romdncjli. Încă 
din prima ri a expozi
ției, inginerul Serafim 
Ilristov^ director gene
rai in MiniștcruJ In- 
duslrlel Grele, mi-a 
declarat: „Apreciez,
!n. specia.', -nivelul e- 
xacuțtei produselor și 
faptul ..că" aparatura 
de automatizare eșio 
aleboraiă pe principiul 
modular, ceea ce per
mite o exploatare u- 
șoară și deosebit da 
eficientă*. De aieme 
nea, ing. Angliei Ga

fiștii noștri, IntruciS ; 
ele corespund niceltilul .ț 
mortala! Ciclttal al!;:.5: in i 
acest domeniu. Execu- ' 
țlâ aparatelor e bună j 
fl, în cadrul colabo- ? 
rârii româno-bulgare, ț 
acestea Ișl pol pâri i 
i.n cimn lara de utili- ■

rinele tarta siriei naos- , 
tre chimice, peirochl- . 1 
mice și metalurgice*. ț

Trebuie spus că ju- 
dna de acid sul
furic din oraftil bțri- 
gar Kardfall funcțio
nează deja cu apara
tură românească, iar 
noua comandă lansată 
de firma bulgară „E- 
lectrolmpexr‘ in peri
oada expoziției, pen
tru licrarea de către 
„Elactronum* a aparâS 
lurii necesare automa
tizării Fabricii de an
tibiotice din Razgrad, 
lărgețta ți mai mult 
cadrai colaborării in a- 
cest domeniu dintre 
specialiștii români și 
cei bulgari.

C. AMARIȚE1


