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Satisfacție, aprobare, înaltă apreciere 
față de rezultatele misiunii de prietenie 
și colaborare, strălucit înfăptuită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Japonia, 
Filipine, Pakistan, Iordania și Tunisia

In pagina a ii-a

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

VIZITA PREȘEDINTELUI MS K. NYERERE 
evidențiază sentimentele de prietenie si stimă dintre pnpoarele român si tanzanian, 

dorința comună de intensificare a cnlabnrării intre cele două țări

Rezultate 
remarcabile 

în marea 
întrecere

• împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii 
Unite Tanzania s-a
aflat in mijlocul oa
menilor muncii din
Capitală

• într-o ambianță con
structivă și 
continuat convorbirile
și au fost semnate 
importante documente Dupâ semnarea documentelor oficiale

CEREMONIA SEMNĂRII Continuarea
DOCUMENTELOR OFICIALE convorbirilor oficiale

• într-o telegramă adresată C.C. 
ai P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, colectivul fabricii de 
tricotaje „Tînăra gardă" din 
București raportează îndeplinirea, 
la 22 aprilie, a sarcinilor cincinalu
lui. Se apreciază că pină la sfîr
șitul anului 1975 se va obține o 
producție suplimentară de tricotaje 
și perdele în valoare de 230 mili
oane lei.

• Lucrătorii cooperativelor meș
teșugărești din județul Buzău rapor
tează, printr-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndeplinirea cu 254 de 
zile înainte de termen a sarcinilor 
actualului cincinal cu privire la va
loarea producției-marfă, indicator 
de bază al activității.

• într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului secretar ge
neral, Nicolae Ceaușescu, colectivul 
întreprinderii „Metalotehnica" din 
Tg. Mureș raportează cu mîndrie 
și satisfacție îndeplinirea sarcini
lor actualului cincinal, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul anului să obțină 
suplimentar o producție globală in
dustrială în valoare de peste 250 
milioane lei.

• în ultimele zile, alte două co
lective 
pondere 
nomiei 

^nainte

de oameni 
importantă 
naționale, 
de termen

ai muncii, cu 
In cadrul eco- 
au Îndeplinit 

sarcinile pe

Întregul cincinal. Este vorba de 
colectivele de la întreprinde
rea de construcții siderurgice 
Hunedoara și de la Grupul de șan
tiere pentru construcții forestiere 
Deva, care ridică astfel la 12 nu
mărul total al unităților industria
le și de construcții din județ care 
au finalizat actualul cincinal. (Sabin 
Ionescu).
• La 21 aprilie. Ia sfîrșitul ulti

mului schimb de lucru, colectivul 
Întreprinderii „Postăvăria română" 
și-a îndeplinit sarcinile de produc
ție din actualul cincinal. Pe baza 
estimării rezervelor productive de 
care dispune, harnicul colectiv 
bucureștean va realiza pînă la 
sfîrșitul acestui an, peste prevede
rile planului cincinal, mai bine de 
3 milioane metri pătrați țesături 
tip lină, din care se pot confec
ționa circa 648 000 costume bărbă
tești. Un alt colectiv bucureștean, 
cel al întreprinderii „Teleconstruc- 
ția“, a anunțat, de asemenea, atin
gerea cotelor finale ale cincinalu
lui. (Dumitru Tircob).

• Zilele acestea, tfnărul colectiv 
de la întreprinderea de vagoane 
Caracal a anunțat îndeplinirea 
planului cincinal la producția 
globală ți marfă. Angajamentul 
constructorilor de vagoane de aici 
este de a produce suplimentar, 
peste prevederile cincinalului, 3 000 
vagoane marfă. (Emilian Rouă),

SEMĂNATUL PORUMBULUI

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ți președintele Republicii 
Unite Tanzania, Julius K. Nyerere, 
au semnat marți la București Decla
rația solemnă comună a Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Unite Tanzania.

în cadrul aceleiași ceremonii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Julius K. Nyerere au para
fat Comunicatul comun.

Președinții Nicolae Ceaușescu ți 
Julius K. Nyerere s-au felicitat cu 
cordialitate, și-au exprimat profunda 
satisfacție pentru caracterul fruc
tuos al convorbirilor; avute, strin- 
gîndu-și cu căldură,' îndelung, mîi- 
nile, îmbrățișîndu-se prietenește.

Președinții României și Tanzaniei 
au rostit apoi alocuțiuni.

în încheierea ceremoniei, președin
ții Nicolae Ceaușescu ți Julius K.

Nyerere au închinat o cupă de șam
panie pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării româno- 
tanzaniene, pentru înfăptuirea aspi
rațiilor de pace și progres ale ome
nirii.

La solemnitate au participat to
varășii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voi tec, 
Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, loan

Ursu, Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
alți membri ai guvernului, ambasa
dorul României în Tanzania.

Au fost de față John S. Malecela, 
ministrul afacerilor externe, Muhsin 
Bin Aii, ministrul pentru egalitatea 
socială și drepturile muncitorești, 
A. Jamal, ministrul comerțului și in
dustriei, E. Sokoine, ministrul apă
rării și serviciului național, J. Mun
gai, ministrul agriculturii, ambasa
dorul Tanzaniei în România, cele
lalte persoane oficiale care l-au în
soțit pe președintele Julius K. Nye
rere în vizita sa în țara noastră.

CUV1NTĂRILE ROSTITE
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Bucurie ți aplauze ale locuitorilor din cartierul Drumul Taberei

Marți dimineața au continuat con
vorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și Julius K. Nyerere, președinte
le Uniunii Naționale Africane din 
Tanganica, președintele Republicii 
Unite Tanzania.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Manea Mă

nescu, prim-ministru al guvernului. 
Emil Bobu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Angelo Micu
lescu, viceprim-minist.ru al guvernu
lui, ministrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
general de armată Ion Ioniță, minis
trul apărării naționale, Vasile Pun- 
gan, consilier al președintelui repu
blicii, Ion Bogdan, adjunct al minis
trului minelor, petrolului și geologiei, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru-

externe, Ion Drinceanu, 
țării noastre în Tan-

tanzaniană : John S.

lui afacerilor 
ambasadorul 
zania.

Din partea
Malecela, ministrul afacerilor exter
ne, Muhsin Bin Aii, ministrul pen
tru egalitatea socială și drepturile 
muncitorești, A. Jamal, ministrul co
merțului și industriei, E. Sokoine, 
ministrul apărării și serviciului na
țional, J. Mungai, ministrul agricul
turii, A. B. Nyakyi, secretar princi
pal al M.A.E., D. N. Mloka, ambasa
dorul Tanzaniei în România, J. Bu- 
tiku, secretar personal al președinte
lui, B. K. Muganda, directorul di
recției pentru Europa și America din 
M.A.E., E. Maryogo, asistent al pre
ședintelui.

Președinții Nicolae Ceâușescu și 
Julius K. Nyerere au reluat schim
bul de vederi în probleme actuale ale 
vieții politice internaționale, expri- 
mind dorința țărilor lor de a colabo
ra mai strîns pe plan extern, în ve-
(Continuare în pag. a IlI-a)

• In încă două județe s-au terminat insămînțările

• Lucrările trebuie grăbite, îndeosebi in Cîmpia 
de Vest și in Transilvania

Prin telegrame ale comitetelor ju
dețene Dolj și Olt ale P.C.R. adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se raportează 
încheierea insămînțării porumbului 
in aceste două județe. în acest fel, 
semănatul porumbului s-a în
cheiat în nouă județe. însămînță- 
rile sint avansate și în județe
le Ialomița, Galați, Vilcea, Ilfov 
etc. Din datele centralizate la 
Ministerul Agriculturii rezultă că 
pînă ieri, 22 aprilie, cooperativele 
agricole au însămințat 1 538 600 ha, 
ceea ce reprezintă 73 la sută din 
suprafețele destinate acestei cul
turi, iar întreprinderile agricole de 
stat — 433 700 ha, adică 72 la sută 
din prevederile planului. Se cu
vine relevat că semănatul porum
bului s-a încheiat sau se execută 
pe ultimele suprafețe în județele 
mari cultivatoare, situate in par-
In pagina a II-a t RAIDUL NOSTRU IN JUDEȚELE VASLUI, 

CLUJ SI CARAȘ-SEVER1N

tea de sud și de sud-est a țării. 
Lucrările sînt întirziate însă in 
județele din Cîmpia de Vest a ță
rii, precum și în Transilvania, 
unde în săptămîna trecută a 
plouat abundent. Dar în Banat, 
Crișana și în alte zone din Tran
silvania ploile au încetat, astfel 
incit acum se poate lucra cu toate 
forțele. La teleconferința care a 
avut loc marți seara la Ministerul 
Agriculturii, analizîndu-se amă
nunțit stadiul insămînțării porum
bului, s-a indicat direcțiilor agri
cole să ia măsuri in vederea 
redistribuirii utilajelor și folosirii 
din plin a fiecărei ore, a fiecărei 
zile bune de lucru In cimp, astfel 
incit in această săptămină să se 
poată Încheia semănatul porumbu
lui pe cea mai mare parte din su
prafețele prevăzute.

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNA
a Republicii Socialiste România și Republicii Unite Tanzania

COMUNICAT
cu privire la vizita oficiala de prietenie în Republica Socialistă România a președin
telui Partidului T.A.N.U., președintele Republicii Unite Tanzania, Julius K. Nyerere 
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COMUN

Republica Socialistă România și Republica Unită Tanzania,
Luind în considerare evoluția favorabilă a relațiilor bilaterale,
Dorind să dezvolte in ritm susținut raporturile de prietenie și colaborare 

in toate domeniile intre popoarele celor două țări,
Conștiente de necesitatea creșterii aportului lor la realizarea păcii, Înțe

legerii și securității internaționale, a unei lumi mai drepte și mai bune,
Reafirmînd atașamentul lor față de scopurile și principiile Cartei Națiu

nilor Unite,
Subliniind responsabilitatea fundamentală a fiecărui stat de a realiza 

dezvoltarea economică, socială și culturală a poporului său, fără nici un 
obstacol extern,

Reamintind că toate statele, fără nici o deosebire, au dreptul și îndato
rirea de a participa la soluționarea tuturor problemelor internaționale cu 
care este confruntată omenirea,

Exprimind convingerea lor că pacea internațională se bazează pe res
pectarea dreptului sacru al fiecărui stat la suveranitate și independență na
țională, la pace și securitate, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și 
decide soarta fără nici o intervenție, constrîngere sau presiune externă, a 
principiului egalității suverane a lor,

Conștiente de necesitatea imperativă a excluderii din relațiile dintre 
state a folosirii forței sau amenințării cu folosirea forței,

Conștiente de responsabilitatea care incumbă tuturor statelor mari, mij
locii sau mici, indiferent de situarea lor geografică, de nivelul lor de dez
voltare sau sistemul politic, economic și social, pentru instaurarea păcii și 
securității internaționale, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie, înțele
gere și cooperare între toate țările și popoarele,

Constatînd că marile schimbări politice, economice și sociale, precum și 
progresul tehnico-științific contemporan fac să crească importanța princi
piilor universal recunoscute ale dreptului internațional și a necesității stric
tei lor aplicări de către toate statele în raporturile dintre ele,

Subliniind necesitatea lichidării subdezvoltării, a instaurării unei noi ordini 
economice și politice mondiale, a democratizării relațiilor internaționale.

Apreciind că rămînerea în urmă a unor țări care cuprind majoritatea 
populației lumii este determinată de inechitatea în relațiile economice, de 
politica imperialistă, colonialistă și neocolonialistă,

Reafirmînd dreptul tuturor statelor Ia dezvoltarea economică, socială și 
culturală independentă, la cooperarea Internațională și de a avea acces liber 
la cuceririle științei și tehnicii moderne,

Exprimînd convingerea lor fermă că pacea și justiția internațională slnt 
indivizibile, că dreptul internațional este unic, indivizibil și universal,

Luind în considerare importanța promovării primatului dreptului Intre 
națiuni prin respectarea cu bună credință, efectivă, a principiilor dreptului 
internațional,

I. DECLARA SOLEMN VOINȚA ȘI HOTARlRF.A LOR COMUNA t
a) Să dezvolte și să aprofundeze relațiile lor de prietenie și cooperare In 

toate domeniile de activitate ;
b) Să intensifice și să extindă colaborarea politică ți diplomatică bila

terală, ca și in cadrul organizațiilor internaționale ;
c) Să înlesnească schimburile guvernamentale, parlamentare. Intre diverse 

organizații de masă sau obștești ;
d) Să dezvolte și să intensifice cooperarea economică reciproc avanta

joasă, dezvoltarea schimburilor comerciale, întărirea cooperării industriale, 
tehnice și științifice in domeniile de interes reciproc, in scopul folosirii pe 
deplin a resurselor lor naturale ;

e) Să promoveze dezvoltarea schimburilor in domeniile culturii, științei, 
Invățămintului, artelor, turismului și sportului ;

f) Să întărească legăturile de prietenie dintre cele două popoare, printr-o 
mai bună cunoaștere reciprocă a valorilor lor materiale și spirituale ;

g) Să coopereze in cadrul acțiunilor Întreprinse de către Organizația 
Națiunilor Unite șl de alte organizații sau organisme internaționale pentru 
promovarea intereselor șl aspirațiilor țărilor in curs de dezvoltare și

h) Să aprofundeze și să lărgească consultările lor pe cale diplomatică 
normală, prin intilniri periodice la diverse niveluri.

II. PROCLAMA VOINȚA LOR COMUNA DE A FUNDAMENTA RELAȚIILE 
DINTRE ELE, PRECUM ȘI RELAȚIILE CU TOATE CELELALTE STATE, 

PE URMĂTOARELE PRINCIPII :
1. Dreptul sacru al fiecărui stat la existență, libertate, independență ți 

suveranitate națională și obligația fiecărui stat de a trăi In pace și de a 
întreține relații de bună vecinătate cu celelalte state ;
(Continuare in pag. a IlI-a)

Pentru Republica Socialistă România
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Pentru Republica Unita Tanzania
JULIUS K. NYERERE

Președintele Republicii Unite Tanzania

minist.ru
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Satisfacție, aprobare, înaltă apreciere față de rezultatele misiunii de prietenie 
și colaborare, strălucit înfăptuită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

în Japonia, Filipine, Pakistan, Iordania și Tunisia
Milioanele de oameni ai muncii din 

țara noastră, membri ai sindicatelor, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, dau o înaltă apreciere 
vizitei Întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în cele cinci 
țări din Asia și Africa și aprobă din 
adîncul inimii rezultatele remarcabile 
obținute în această nouă și strălucită 
solie de pace, prietenie și colaborare 
internațională, se spune în telegrama 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor.

Convorbirile prietenești, atît de 
fructuoase, purtate în spiritul înțe
legerii, încrederii și respectului reci
proc cu șefii de state și guverne din 
Japonia, Filipine, Pakistan, Iordania 
și Tunisia, ca și acordurile încheiate 
înscriu vizita dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca un 
moment de excepțională însemnătate 
Istorică pe coordonatele dezvoltării 
relațiilor prietenești cu toate țările 
și popoarele, ale instaurării unei noi 
ordini politice și economice în în
treaga lume.

Făcîndu-ne ecoul adeziunii și apro
bării unanime a maselor largi de oa
meni ai muncii față de noua și im
portanta acțiune care corespunde pe 
deplin intereselor fundamentale ale 
poporului român, idealurilor înainta
te ale omenirii contemporane, vă a- 
sigurăm de întregul nostru devota
ment și ne angajăm în fața partidu
lui, a dumneavoastră personal, scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
facem totul pentru înfăptuirea neabă
tută a importantelor obiective ale 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării țării spre 
comunism, stabilite de Congresul al 
XI-lea al P.C.R.

O înaltă apreciere acordă recentei 
vizite, întreprinsă pe cele două 
continente de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, Consiliul Național 
al Femeilor din Republica Socialistă 
România.

Ne exprimăm deplinul acord și via 
satisfacție față de acest nou act de 
politică externă al României, care re
prezintă o contribuție activă la edi
ficarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, o lume a păcii și colaborării 
— se subliniază în telegrama adre
sată secretarului general al partidu
lui. Ne exprimăm, de asemenea, a- 
dinca recunoștință față de neobosita 
dumneavoastră activitate, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, activitate 
pusă în slujba intereselor supreme 
ale națiunii noastre socialiste, pen
tru rezultatele deosebite ale vizitei, 
care au sporit și mai mult pres
tigiul României în “lume; ‘ în ace
lași timp, vă asigurăm că; lalâta 
turi de întregul popor, vom- mi
lita cu toată fermitatea pentru în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului, avind convingerea fer
mă că această politică răspunde în 
cel mal înalt grad intereselor Româ
niei socialiste, ale promovării idea
lurilor nobile ale păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Asemenea întregului nostru popor, 
»e spune în telegrama Comitetului 
județean Alba al P.C.R.. comuniștii, 
toți oamenii muncii din cuprinsul a- 
cestor străvechi meleaguri românești 
au urmărit cu deosebită mîndrie și 
satisfacție vizita întreprinsă de dum
neavoastră. mult stimate tovarășe se
cretar general. împreună cu stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu în unele 
țări din Asia șl Africa. Convorbiri
le desfășurate, rezultatele cu care ele 
s-au încheiat au scos încă o dată 
în evidentă' personalitatea dum
neavoastră de eminent om politic, 
viziunea profund realistă asupra

Cînd veți Hieia semănatul
VASLUI. Pină In prezent, coope

rativele agricole din județul Vaslui 
au însămînțat 81 la sută din cele 
82 000 ha prevăzute a se cultiva cu 
porumb, iar întreprinderile agricole 
de stat — 85 la sută din suprafața 
de 18 462 ha. înaintea ploilor căzute 
în ultimele zile, multe cooperative 
agricole, cum sînt cele din Rîm- 
ceni, Codăești, Găgești, Dănești, 
Arsura, Grumezoaia și altele, au 
încheiat această lucrare. Rezultatele 
la semănat puteau fi și mai bune 
dacă toate unitățile agricole ar fi 
atins, în intervalul celor 10 zile, vi
teza de lucru prevăzută în planu
rile tehnice operative. Or, în coope
rativele agricole Epureni-Bîrlad, 
Puiești, Avrămești, Dragomirești, 
Pogana, Fruntișeni, Vinderei și al
tele deficiențe de ordin organiza
toric au determinat o utilizare sub 
randamentul prevăzut a mijloace
lor mecanice. Acum, datorită ploi
lor căzute în ultimele zile, ter
menul prevăzut pentru semăna
tul porumbului în județ a fost 
decalat cu 3—4 zile bune de 
lucru. în asemenea condiții, au 
fost luate măsuri pentru de
plasarea — în cadrul și între consi
liile intercooperatiste — a semănă
torilor în acele unități unde se im
pune un ajutor mai substanțial cu 
forțe mecanice. Totodată, specialiș
tilor direcției agricole și din unități 
le revine sarcina de a organiza cit 
mai bine lucrările, mai ales in co
operativele agricole rămase în ur
mă, astfel ca însămînțările să fie 
reluate și terminate cît mal repede, 
respectîndu-se normele tehnice 
prevăzute de agrotehnică. (Crăciun 
Lâluci).

CLUJ. Pînă In seara zilei de 
21 aprilie, in cooperativele a- 
gricole din județ s-au semănat 
numai 9 334 hectare, din cele 50 000 
hectare, adică 19 la sută. în unită
țile din cadrul consiliului lnterco- 
operatist Apahida, toate mijloacele 
mecanice se află în „brazdă1*, din 
zori și pînă-n noapte, sămința este 
transportată la marginea tarlalelor, 
pentru a nu se pierde timp cu apro
vizionarea. Ca urmare, pînă in ziua

mersului evenimentelor internaționa
le, cutezanța ce vă caracterizează în 
abordarea într-un mod nou a pro
blemelor actuale cu care se confrun
tă omenirea de azi. soluțiile con
structive propuse pentru rezolvarea 
acestor probleme, contribuția perso
nală la elaborarea principiilor pri
vind instaurarea unei noi ordini e- 
conomlce si politice, care să stimu
leze dezvoltarea largă si neîngrădi
tă a tuturor statelor, o mai strînsă 
colaborare între toate națiunile lu
mii.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că organele si or
ganizațiile de partid, toti oamenii 
muncii din județul Alba, români, ma
ghiari. germani. își vor spori efor
turile pentru aplicarea în viață a 
mărețelor obiective ce le revin din 
Programul partidului, aducîndu-și, 
astfel, contribuția la Înflorirea si 
prosperitatea patriei noastre dragi — 
Republica Socialistă România.

Făcîndu-se ecoul sentimentelor de 
profundă stimă si prețuire, de le
gitimă mîndrie patriotică cu care lo
cuitorii așezărilor năsăudene au ur
mărit vizita întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în unele 
țări din Asia si Africa. Comitetul ju
dețean Bistrița-Năsăud al P.C.R. re
levă. în telegrama adresată secreta
rului general al partidului, că aceas
tă solie de pace constituie o nouă 
si strălucită contribuție la întărirea 
prieteniei si dezvoltarea unei conlu
crări rodnice în domeniile politic si 
economic. Totodată — se spune în 
telegramă — noi vedem în rezul
tatele acestei vizite. în ideile pe care 
le-ati promovat un remarcabil aport 
la instaurarea unei noi ordini poli
tice si economice în viata interna
țională. aport care constituie o trans
punere în fapt, sub semnul spiri
tului creator, a hotăririlor celui de-al 
XI-lea Congres al partidului cu pri
vire la politica externă a partidului 
si statului nostru.

în telegrama Comitetului județean 
Botoșani al P.C.R. se arată : Acum, 
cind cunoaștem. în toată bogăția lor, 
rezultatele fructuoase ale vizitei, 
concretizate în importantele docu
mente comune încheiate. în acordu
rile si înțelegerile perfectate, cînd 
cunoaștem largul ecou internațional 
al vizitei dumneavoastră, ne unim 
gîndurile cu ale întregului popor, 
multumindu-vă din inimă, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
rodnica activitate pe care ati des- 
fășurat-o. pentru această nouă,, și 

,, strălucită contribuție la creșterea 
prestigiului României în lume. La 
rindul nostru vă informăm că. în 
timp ce vă aflați Ia mii de kilo
metri departe de tară. noi. cu ghi
dul si cu inima alături de dum
neavoastră. am desfășurat o activi
tate susținută pentru îndeplinirea si 
depășirea sarcinilor de plan în in
dustrie. pentru însămîntarea la timp 
si în bune condiții a culturilor de 
primăvară. Aprobînd întru totul re
zultatele deosebit de rodnice ale a- 
cestei vizite, ne exprimăm, si cu a- 
cest prilej, deplina si unanima noas
tră adeziune la politica internă și 
externă a partidului si statului nos
tru. angajamentul de a traduce 
neabătut în viată sarcinile trasate de 
cel de-al XI-lea Congres al parti
dului.

Urmărind zi de zi. cu viu interes 
vizita pe care ați efectuat-o In țări 
din Asia și Africa, comuniștii, toți oa
menii muncii de pe plaiurile noastre 
— români, maghiari și germani — se 
spune în telegrama Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R. — își exprimă 

de 22 aprilie se însămîntaseră mal 
bine de jumătate din cele 3 573 hec
tare. întreaga suprafață este pregă
tită, astfel că există posibilități ca 
în zilele următoare să se încheie se
mănatul acestei culturi. Bine este 
organizată munca și la cele trei co
operative agricole din comuna Mo- 
ciu, unde mijloacele mecanice lu
crează grupat, in vederea obținerii 
unui randament mai mare. Marți 
s-au semăhat aproape 100 ha. Spe
cialiștii se află lingă mașini, con- 
trolînd calitatea semănatului. Cu

Răspunsuri din județele 
VASLUI, CLUJ 

și CARAS-SEVERIN
mult spor se lucrează și în unitățile 
din cadrul consiliilor intercoopera
tiste „Unirea“-Turda, Cîmpia Tur- 
zii, Mlhai Viteazul și Ceanu-Mâre, 
în schimb în unitățile din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Cășei, 
Chinteni, Dej, Gherla nu se acțio
nează cu spirit de răspundere pen
tru identificarea și semănatul te
renurilor mai zvîntate. „Este ade
vărat — ne spune ing. Ioan Prodan, 
director adjunct al direcției jude
țene agricole — că ploile din ulti
mele zile au îngreunat însămînta
rea porumbului. Au fost luate mă
suri de mobilizare a forțelor din 
fiecare unitate^ Cu mijloacele me
canice pb care le avem in dotare, 
putem realiza zilnic o viteză de 
5 000—5 500 hectare, mai ales că te
renul este în cea mai mare parte 
pregătit. Cu acest ritm putem în
cheia lucrarea în circa 8—9 zile,lu
crătoare. Toate cadrele tehnice de 
la direcția agricolă și Trustul de 
mecanizare se află pe teren pentru 
a sprijini unitățile agricole în des
fășurarea în bune condiții a lucră
rilor1*.  (Alexandru Mureșan). 

sentimentele lor de profundă bucurie 
și deplină satisfacție pentru rezulta
tele deosebit de fructuoase ale acestei 
noi solii românești de pace și priete
nie, de înțelegere și cooperare inter
națională. Convorbirile la cel mai 
înalt nivel și acordurile încheiate cu 
statele vizitate, menite a amplifica și 
adinei cooperarea economică, tehnico- 
științifică și culturală reciproc avan
tajoasă, reflectă in mod strălucit via
bilitatea principiilor fundamentale ale 
politicii internaționale a partidului și 
statului nostru.

Preocupați de a înfăptui exemplar 
hotărîrile Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, comu
niștii, lucrătorii din industrie și agri
cultură, din celelalte domenii de ac
tivitate ale județului nostru se anga
jează să realizeze la termen și In con
diții calitative superioare sarcinile ce 
le revin din acordurile și contractele 
încheiate cu țările vizitate, exprlmîn- 
du-și, astfel, prin fapte totala ade

TELEGRAME ADRESA TE C.C.AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ziune la politica internă și externă a 
statului nostru.

Vizita pe care dumneavoastră, mult 
stimate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați făcut-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Japonia, 
Filipine, Pakistan, Iordania și Tuni
sia, se arată în telegrama Comitetu
lui județean Brăila al P.C.R., se în
scrie în conștiința noastră a tuturor 
ca un act politic de larg ecou și sem
nificativă rezonanță internațională, 
constituie încă o strălucită afirmare 
a contribuției pe care o aduc Parti
dul Comunist Român, România socia
listă, dumneavoastră personal, pentru 
instaurarea unei noi ordini politice 
și economice în lume, pentru stabili
rea unui climat de prietenie, de largă 
colaborare și pace pe planeta noastră.

Dînd o înaltă apreciere rezultatelor 
vizitelor, tratativelor purtate și înțe
legerilor încheiate, declarațiilor pe 
care le-ați făcut, întregii activități pe 
care dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, ați desîă*b  
șurat-o, vă încredințăm că organiza
ția județeană Brăila a P.C.R., consi
liul popular județean, toți oamenii 
muncii brăileni vor munci din toate 
puterile, aducîndu-și, astfel, contri
buția la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului nos
tru, la realizarea sarcinilor actualului 
cincinal pină la 23 August, participînd 
mai activ la dezvoltarea și înflorirea 
patriei noastre socialiste, la ridicarea 
necontenită a prestigiului ei în lume.

Sentimente de profundă stimă șl 
înaltă prețuire fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. străluciți mesageri ai po
porului român pe meleagurile Asiei 
si Africii, sînt exprimate, de ase
menea? în telegrama Comitetului ju
dețean Constanta al P.C.R.. în care 
se spune printre altele : Comuniștii, 
toti oamenii muncii din județul 
nostru dau o înaltă apreciere ac
tivității rodnice si neobosite ne care 
o desfăsurati pentru promovarea

porumbului?
CARAȘ-SEVERIN. In acest ju

deț, pină acum s-au însămînțat 
doar 9 000 de hectare cu po
rumb. din peste 32 400 hectare 
planificate. O evidentă rămînere 
în urmă, care a determinat or
ganele județene de partid și 
de stat să ia măsuri menite să 
accelereze ritmul lucrărilor. La 
indicația biroului comitetului ju
dețean de partid, direcția agricolă 
a întreprins un șir de măsuri care, 
aplicate riguros de către unele uni
tăți, dau rezultate dintre cele mai 
bune. în primul rînd sînt identi
ficate terenurile zvîntate. Este de 
remarcat faptul că toate cele 9 co
operative agricole din cadrul consi
liului intercooperatist Bozovici au 
pornit, în ultimele zile, cu toate 
forțele Ia însămînțarea porumbului. 
Și cooperativa agricolă din Vermeș, 
datorită folosirii întregii capacități 
a tractoarelor , și semănătorilor, a 
izbutit să atingă o viteză de lucru 
ridicată, însămînțînd 420 ha po
rumb din 845 ha planificate. De 
asemenea, la cooperativa agricolă 
Socol au fost însămînțate 52 la sută 
din suprafețe. Nu același lucru se 
poate spune despre unitățile care 
fac parte din consiliul intercoope
ratist Berliște, unde pînă acum, 
sub pretextul „umidității excesive1*,  
au fost însămînțate doar 120 ha din 
cele 2 350 prevăzute. Ce se între
prinde pentru a se accelera ritmul 
însămînțării porumbului ? Am 
adresat această întrebare Ingineru
lui Petre Vișescu, directorul direc
ției agricole județene Caraș-Seve- 
rin. „Ne-am propus ca pînă luni, 
în caz că timpul este favorabil, să 
încheiem semănatul porumbului. 
Pentru aceasta specialiștii s-au 
deplasat pe teren, unde depistează 
parcelele care se usucă mai repede, 
spre a se putea intra cu tractoarele 
și semănătorile. Se acționează ener
gic pentru ca pregătirea terenului 
să se facă în timpul nopții, tar 
ziua să se însămînteze. Procedind 
astfel vom încheia însămînțatul po
rumbului la termenul prevăzut**.  
(Nicolae Cătană). 

principiilor fundamentale ale politi
cii externe a partidului si statului 
nostru, pusă în slujba instaurării 
unei noi ordini economice si poli
tice internaționale, a consolidării so
cialismului și păcii.

Ne exprimăm și pe această cale 
acordul nostru deplin fată de mo
dul în care ati acționat si acționați 
pentru solutionarea multiplelor pro
bleme ale contemporaneității. în in
teresul păcii si al dezvoltării co
laborării între popoare, asigurîn- 
du-vă. în același timp, de deplina 
noastră adeziune la tot ce veți în
treprinde în viitor spre binele si fe
ricirea poporului nostru, pentru fău
rirea unei lumi mai bune si mai 
drepte.

Dînd o înaltă apreciere politicii in
terne sl externe a partidului si sta
tului nostru, militînd cu hotărîre 
pentru transpunerea ei In viată, oa
menii muncii din județul nostru, se 
menționează In telegrama Comitetu

lui județean Harghita al F.C.R., văd 
în recenta vizită pe care dum
neavoastră. stimate tovarășe secretar 
general, ati întreprins-o. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în țări din 
Asia si Africa, transpunerea in via
tă a istoricelor hotăriri ale celui 
de-al XI-lea Congres al partidului. 
Ei dau o înaltă apreciere consecven
tei cu care dumneavoastră militați 
neobosit pentru reglementarea mari
lor probleme ale lumii contem
porane.

Asigurîndu-vă de devotamentul 
nostru nemărginit fată de politica in
ternă si externă a partidului și sta
tului nostru, ne angajăm să ne spo
rim continuu contribuția in înfăp
tuirea exemplară a marilor sarcini 
pe care Ie ridică edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
pe pămîntul patriei noastre.

Par«B-gîj>d un nou itinerar al pă
cii, prieteniei și colaborării — itine
rar de referință istorică — dumnea- 

•, voastră., mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, ati desfășurat 
o vastă și prodigioasă activitate, 
făcînd cunoscute, pe noi meridiane 
ale globului, succesele remarcabile 
dobîndite de poporul român, voința 
sa de a trăi în bună înțelegere cu 
toate popoarele lumii, hotărîrea ds 
a-și aduce, în viitor, o contribuție tot 
mai însemnată la îmbogățirea tezau
rului material și spiritual al umani
tății, la făurirea pe planeta noastră 
a unei lumi mai bune și mai drepte, 
se spune in telegrama Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R. Expri- 
mîndu-ne totala adeziune față de po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru, vă asigurăm că, 
urmind pilduitorul exemplu de mun
că și viață pe care îl oferiți întregu
lui popor, ne vom consacra întreaga 
putere de muncă înfăptuirii grandioa
selor obiective înscrise în Programul 
stabilit de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, convinși 
fiind că în felul acesta ne aducem

Colectivele întreprinderilor in
dustriale din județul Brașov au ob
ținut, în ultimii ani, o serie de re
zultate de prestigiu în domeniul asi
gurări) cu forte proprii a unor insta
lații, utilaje și mașini. Numai în pa
tru ani din cincinal, întreprinderile 
din județ au executat prin autodo- 
tare lucrări în valoare de peste 800 
milioane lei. Ultimii ani au în
semnat pentru activitatea de au- 
todotare si un salt calitativ, con
cretizat în realizarea de instalații, li
nii tehnologice și agregate complexe, 
care se situează la nivelul produselor 
similare fabricate pe plan mondial, 
într-un mare număr de întreprinderi 
s-au constituit și dezvoltat puternice 
compartimente de autodotare, capa
bile să realizeze echipamente tehno
logice cu un grad superior de com
plexitate și specializare.

O bogată experiență în acest dome
niu au acumulat întreprinderile con
structoare de mașini din Brașov. 
Bunăoară, colectivul întreprinderii de 
tractoare a executat 1137 de diverse 
utilaje, din care 81 agregate de pre
lucrare prin așchiere, 89 modernizări, 
importante instalații și linii pentru 
sectoarele calde și alte utilaje în va
loare de 262 milioane lei. Programul 
ne acest an prevede realizarea unor 
lucrări în valoare de 103 milioane lei, 
destinate în special echipării noii 
turnătorii de fonte speciale și dez
voltării unor capacități de prelucrare 
a reperelor tractorului de 80 CP, lan
sat recent în fabricație. La întreprin
derea de autocamioane s-au realizat, 
in ultimii patru ani, 10 linii tehnolo
gice automate — cum ar fi linia de 
prelucrare a blocului motor, a chiu- 
lasei, a carcasei cutiei de viteză și a 
altor repere pentru motorul Diesel de 
135 CP. în cincinalul următor, aici se 
vor realiza prin autodotare 600 agre
gate, printre care 12 linii automate, 
cam tot atît cît realizează astăzi o în
treprindere de mărime mijlocie. Rea
lizări notabile in domeniul autouti- 
lării a obținut și întreprinderea de 
rulmenți, care, aplicînd în practică 
indicațiile secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitelor de lucru la Bra
șov, execută mașini și agregate teh
nologice și pentru alte unități din ca
drul centralei de rulmenți, cum sînt 
cele din Bîrlad și Alexandria.

Bune rezultate au obținut și alte 
unități, cum sînt combinatele chimice 
din Făgăraș și Victoria. „Colorom" 
Codlea, „Electroprecizia" Săcele și 
„Metrom**-Brașov.  Se apreciază că, in 
acest an, pe ansamblul industriei ju
dețului vor fi realizate prin auto- 

partea de contribuție la înflorirea șl 
propășirea scumpei noastre patrii.

Comuniștii, toți oamenii muncii, 
români, germani, maghiari, tineri șl 
vîrstnici, din județul nostru, se spune 
în telegrama Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R., văd, încă o dată, în 
bilanțul deosebit de fructuos al vizi
telor întreprinse patriotismul fier
binte de care sînteți animat, inter
naționalismul consecvent și profun
dul umanism care fac din dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cel mai stră
lucit și fidel reprezentant al năzuin
țelor și idealurilor de progres și 
bunăstare ale națiunii noastre, una 
din personalitățile cele mai repre
zentative ale progresului contempo
ran, promotor neobosit al democra
tizării relațiilor internaționale, inten
sificării conlucrării dintre state, edi
ficării unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Sîntem hotărîți să nu ne precupe

țim eforturile pentru realizarea inte
grală a sarcinilor trasate de cel 
de-al XI-lea Congres, să facem din 
munca noastră de zi cu zi temelie 
sigură societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră.

Activitatea prodigioasă, rezultatele 
strălucite ale vizitelor istorice între
prinse de dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe acest 
nou itinerar al păcii și prieteniei, se 
menționează în telegrama Comitetu
lui județean Vîlcea al P.C.R., se în
scriu ca o nouă și prețioasă contri
buție la creșterea prestigiului inter
național al țării noastre. Documen
tele de covîrșitoare însemnătate pen
tru dezvoltarea legăturilor economice 
și cultural-științifice semnate în 
timpul vizitelor reprezintă un mo
del al bunelor relații internaționale 
promovate cu consecvență de țara 
noastră..

Trăim, de asemenea, sentimente de 
o deosebită satisfacție pentru con
tribuția pe care tovarășa Elena 
Ceaușescu, savant de renume mon
dial, militant de frunte al partidului 
nostru, a adus-o și în această călă
torie la afirmarea științei și cultu
rii românești, la intensificarea schim
bului mondial de valori spirituale.

Simțăminte de aleasă stimă, de 
înaltă prețuire și profund respect sint 
exprimate și in telegrama Comitetu
lui executiv al Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, în care se menționează : 
Țărănimea cooperatistă, care, alături 
de întregul nostru popor, a urmărit 
'cu viu interes și imensă satisfacție 
patriotică neobosita dumneavoastră 
activitate și rezultatele strălucite cu 
care ați încheiat această fructuoasă 
vizită, vă urează acum un călduros 
„Bine ați venit 1". Noua solie pe care 
ați purtat-o în cele cinci țări de pe 
continentele Asia și Africa confir
mă, încă o dată, consecvența cu care 
militați pentru aplicarea neabătută 
a politicii externe a partidului și sta

utilare utilaje în valoare de 358 mi
lioane lei. Numai în primul trimes
tru, în trei întreprinderi — de tractoa
re, de autocamioane și de rulmenți 
— au fost realizate prin autodotare 
utilaje în valoare de circa 40 mili
oane lei.

Consemnînd aceste realizări, trebuie 
spus totuși că în acțiunea de auto- 
utilare se fac simțite anumite greu
tăți și neajunsuri care țin atît de 
organizarea internă a acestei acti
vități, de metodologia de apro
bare și executare a lucrărilor, cît 

AUȚOUTILAREA 
își confirmă marea 

însemnătate economică
SUPUNEM ATENȚIEI FORURILOR DE RESORT CiTEVA 

PROBLEME DIN INDUSTRIA JUDEȚULUI BRAȘOV

și de relațiile dintre întreprinderi, 
centrale industriale, ministere. Iată 
un exemplu : anul trecut, întreprin
derea de unelte și scule Brașpv n-a 
realizat nimic din lucrările prevăzute 
în pianul de autoutilare în valoare de 
5.5 milioane lei. Cauza ?

— Am fost încorsetați de actualele 
reglementări, ne-a spus Constantin 
Mitoc, șeful biroului plan-dezvoltare 
al acestei întreprinderi. După cum se 
știe, toate lucrările de autoutilare 
sînt prinse în planul unic de dezvol
tare al întreprinderilor. Or, docu
mentația a fost avizată abia în no
iembrie 1974. Practic, deci, nu am a- 
vut deschisă finanțarea și nici n-am 
beneficiat de credite bancare. Am 
pierdut un an în care puteam realiza 
multe.

Plecînd de la acest caz particular, 
se pune totuși o problemă de princi
piu : apar uneori situații cînd nece
sitățile exportului, cerințele calității 
produselor, ale introducerii progresu
lui tehnic impun executarea, intr-un 
termen scurt, fără întirziere, a unor 

tului nostru, pusă în slujba democra
tizării relațiilor internaționale, inten
sificării conlucrării între state, in
staurării unei noi ordini economice 
și politice mondiale, asigurării păcii, 
progresului și prosperității în întrea
ga omenire, edificării unei lumi mal 
bune, mai drepte.

în telegrama Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară din 
Republica Socialistă România se men
ționează că recenta vizită întreprinsă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Japonia, Filipine, Pakistan, Iorda
nia și Tunisia contribuie în mod sub
stanțial la promovarea înțelegerii și 
colaborării între popoare, la afirma
rea principiilor independenței și su
veranității statelor, la statornicirea 
unei noi ordini economice și politice 
în relațiile internaționale.

Prezentarea de către dumneavoas
tră și cu acest prilej a strălucitelor 
succese dobîndite de tara noastră in 
dezvoltarea sa generală ca fiind ro
dul muncii unite a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, ne stimulează și mai mult sen
timentul patriotismului socialist, ne 
îndeamnă ca în viitor să depunem 
eforturi și mai mari pentru înfăptui
rea mărețului. Program elaborat de 
Congresul al XI-lea al partidului.

Vizita oficială pe care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați întreprins-o, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în cele 
cinci țări din Asia, Orientul Apropiat 
și Africa, se arată în telegrama Con
siliului oamenilor muncii de naționa
litate germană din țara noastră, re
prezintă o nouă dovadă a contribu
ției valoroase pe care România so
cialistă o aduce la promovarea poli
ticii de destindere internațională, la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, 
colaborare și înțelegere între popoare.

Cu prilejul reîntoarcerii dumnea
voastră pe pămîntul scump al patriei, 
permiteți-ne, mult stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, să ne exprimăm 
din nou totala noastră adeziune fată 
de politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, față de noua 
acțiune politică internațională pe care 
ați întreprins-o. Dînd glas recunoș
tinței noastre pentru neobosita dum
neavoastră activitate, vă asigurăm că 
populația de naționalitate germană, 
împreună cu întregul popor, va face 
totul pentru a-și aduce contribuția 
deplină la traducerea în viată a Pro
gramului adoptat de Congresul al XI- 
lea al partidului.

împreună cu întregul nostru popor, 
cadrele Ministerului de Interne au 
urmărit cu viu interes, satisfacție și 
justificată mîndrie patriotică vizita 
oficială, de importantă istorică, pe 
care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați efectuat-o in Japonia, 
Filipine. Pakistan. Iordania si Tu
nisia, se spune in telegrama consi
liului de conducere al Ministerului 
de Interne. Dialogurile purtate la 
cel mai înalt nivel. întîlnirile si con
vorbirile fructuoase pe care le-ati 
avut cu reprezentanți din cele mai 
diferite domenii de activitate, decla
rațiile solemne, acordurile si celelal
te documente semnate au pus baze 
concrete si sigure unei noi etape de 
colaborare între tara noastră si sta
tele vizitate, sint o expresie a drep
tului națiunilor de a-și manifesta su
veran voința lor, de a-și hotărî singu
re propriul destin. Animați de nepre
țuita dumneavoastră pildă de patrio
tism si dăruire comunistă, vă asigu
răm, stimate tovarășe comandant 
suprem, că întregul personal al Mi- 

lucrări de autoutilare. Conform ac
tualei metodologii, asemenea lucrări 
nu pot fi executate dacă nu sînt pre
văzute în planul de investiții apro
bat cu un an mai devreme. Iată de 
ce amintim propunerea formulată de 
către o serie de specialiști de a se 
constitui la nivelul ministerelor de 
resort o rezervă de plan din care să 
se aprobe finanțarea unor asemenea 
lucrări.

La „Hidromecanica" Brașov, ingi- 
nerul-șef Ioan Baciu relevă un alt 
neaiuns metodologic. Pentru anul

1975 această unitate are un plan de 
lucrări prin autoutilare de 10 milioa
ne lei, dar finanțarea este deschisă 
doar pentru 3 milioane lei. Din a- 
ceastă cauză nu pot fi lansate în lu
cru toate comenzile, ceea ce duce 
atît la întîrzierea finalizării lor, cît Și 
la folosirea necorespunzătoare a ca
pacităților de producție. Se propune, 
deci, ca finanțarea să se „deschidă**  
incă de la începutul anului pentru în
treaga valoare cuprinsă in planul mi
nisterului. Se impun și alte perfec
ționări în planificarea activității de 
autodotare. Astfel, trebuie să fie mai 
riguros delimitată și orientată activi
tatea de autoutilare, dat fiind faptul 
că, în prezent, ta acest capitol de 
plan sînt prinse tot felul de lucrări.

Unele unități nu și-au putut reali
za anul trecut toate lucrările propuse 
din cauza greutăților intimpinate in 
aprovizionarea cu subansamble, înde
osebi aparataj electric și hidraulic, 
pompe, ventilatoare, elemente meca
nice etc., deoarece, așa cum se în- 
tîmplă adesea in momentul încheierii 

nisteruluî de Interne va sluji cu ab
negație si devotament interesele vi
tale ale națiunii noastre.

Dînd glas voinței și sentimentelor 
comuniștilor, ale întregului personal 
militar, se spune în telegrama Con
siliului politic superior al armatei, ne 
exprimăm deplina satisfacție pentru 
rezultatele deosebit de rodnice ale 
vizitei pe care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați întreprins-o, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Japonia, Fi
lipine, Pakistan, Iordania și Tunisia.

Această vizită istorică, convorbirile 
purtate și documentele semnate pre
zintă o importanță deosebită nu nu
mai pentru relațiile dintre România 
și țările vizitate, ci și pentru afir
marea principiilor dreptății și echi
tății în raporturile internaționale, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice in lume, pentru 
creșterea continuă a prestigiului și 
influenței socialismului pe plan mon
dial.

în telegrama Biroului executiv al 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie se spune : în numele 
tuturor cercetătorilor, proiectanților 
și al Celorlalți specialiști ce acti
vează pe tărimul științei și tehnolo
giei din țara noastră, care au urmă
rit, alături de Întregul nostru popor, 
cu profundă emoție și mîndrie pa
triotică, evoluția strălucită a înaltei 
misiuni de pace, prietenie, colabo
rare și cooperare internațională pe 
care ați înfăptuit-o pe îndepărtatele 
meleaguri ale Asiei și Africii, îngă- 
duiți-ne să dăm expresie deplinei 
noastre aprobări față de rezultatele 
rodnice ale vizitei întreprinse, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Japonia, Filipine, Pakistan, Ior
dania și Tunisia. Alăturăm adeziunii 
noastre totale la înaltele principii 
ale gîndirli dumneavoastră politice 
admirația și nețărmurita noastră re
cunoștință pentru modul impresio
nant în care puternica dumneavoas
tră personalitate a întruchipat, In 
mijlocul unor străvechi civilizații, 
spiritul autentic al României socia
liste de azi, vocația ei milenară 
pentru pace, înțelegere și Întrajuto
rare cu toate popoarele planetei 
noastre. ‘

în telegrama Biroului Comitatului 
Executiv al Centrocoop se spune : 
Făcîndu-ne ecoul celor 7,5 milioane 
de membri cooperatori, al tuturor lu
crătorilor din Cooperația de consum, 
exprimăm adînca bucurie și satisfac
ție pentru rezultatele deosebit de 
prețioase ale istoricei vizite efectu
ate de dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu -tovarășa Elena Ceaușescu, pe pă
mîntul celor cinci țări din Asia și 
Africa.

Spiritul constructiv, sinceritatea, 
principialitatea, pasiunea revoluțio
nară și Înaltul umanism ce vă carac
terizează s-au relevat pregnant și în 
această vizită, confirming încă o 
dată justețea și dinamismul activită
ții internaționale a României socia
liste, contribuția inestimabilă adusă 
de dumneavoastră la soluționarea 
problemelor cardinale cu care se 
confruntă omenirea contemporană.

Urmărind permanent gîndul și 
fapta dumneavoastră exemplară, vă 
asigurăm că membrii și toți lucră
torii cooperației de consum, antre
nați cu toate forțele în înfăptuirea 
istoricelor documente ale Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., vor acționa 
în continuare, cu toată energia și ca
pacitatea de muncă, pentru îndepli
nirea angajamentelor de a realiza 
prevederile cincinalului înainte de 
termen.

contractelor, unitățile nu dispun de 
toate proiectele, iar în unele cazuri 
nici nu cunosc în totalitate ce lu
crări vor executa. „Soluțiile ar consta 
fie în acordarea unor credite bancare 
care să permită procurarea din vreme 
a acestor subansamble, fie în asigu
rarea lor printr-o bază centrală de 
aprovizionare unde să poată fi gă
site tot timpul anului**  — este 
de părere ing. Mihai Baltag, 
șeful secției de autoutilări de 
la întreprinderea de autocamioane. 
Deosebit de importantă este rezolva
rea problemei aprovizionării cu piese 
turnate și forjate pentru activitatea 
de autoutilare. Există propunerea ca, 
in balanța anuală pe economie, să se 
prevadă cote pentru lucrările de au- 
toutilare. în momentul de față ase
menea piese se procură de fiecare în
treprindere cum poate și adesea, din 
această cauză, lucrările întirzie. De 
altfel — după cum aprecia ing. Va- 
sile Marina, șeful secției de autouti
lare de 1a întreprinderea de organe 
de asamblare din Brașov — întreaga 
activitate de autoutilare trebuie să fie 
mai bine coordonată de centralele 
industriale si de ministere. în scopul 
evitării unor paralelisme și a disper
sării forțelor și fondurilor bănești.

Din investigațiile făcute retine a- 
tenția și o altă problemă, relevată 
de inginerii Gh. Dogaru și Val. 
Pușcașii : asigurarea compartimen
telor de autodotări cu cadre de 
proiectanți și muncitori cu o te
meinică pregătire profesională. Spe
cialiștii au apreciat pozitiv iniția
tiva universității brașovene de a în
ființa in cadrul întreprinderii de 
autocamioane o secție care să pregă
tească proiectanți de agregate și ma- 
șini-unelte. în ce privește asigurarea 
de muncitori cu înaltă pregătire pro
fesională, s-a sugerat ideea ca aceș
tia să fie formați pentru activitatea 
de autoutilare încă din școlile profe
sionale.

Sînt numai cîteva probleme 
și propuneri pe care le supu
nem atenției .organelor de re
sort, centralelor și ministerelor. 
Pentru ca acțiunea de autoutilare 
să se desfășoare pe un plan superior 
și cu eficiență cît mai ridicată, este 
necesar ca ministerele, centralele și 
întreprinderile să treacă cu fer
mitate la aplicarea întocmai a 
indicațiilor date în acest ,sens la șe
dința din 19 martie a.c. a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scîntall"
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Vizita președintelui Partidului Uniunea Natinnală Africană din langanica,
președintele Republicii Unite Tanzania, Julius K. Nverere

LA CEREMONIA SEMNĂRII DOCUMENTELOR OFICIALE

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Dragi prieteni și tovarăși,
Doresc să exprim, cu prilejul sem

nării Declarației solemne comune și 
a comunicatului, satisfacția mea, a 
Consiliului de Stat, a guvernului și 
poporului român pentru rezultatele 
bune ale vizitei pe care o efectuați 
in țara noastră. De asemenea, in a- 
ceste zile au mai fost semnate unele 
acorduri și s-a ajuns la înțelegeri cu 
privire la dezvoltarea colaborării și 
in alte domenii care interesează am
bele țări.

Iată de ce putem spune că, deși 
foarte scurtă, vizita dumneavoastră 
se încheie cu rezultate deosebit de 
pozitive ; sint convins că va avea o 
influență binefăcătoare asupra dez
voltării colaborării multilaterale din
tre popoarele noastre.

In aceste documente slnt Înscrise, 
de fapt, concluziile la care am ajuns 
împreună atît cu privire la colabo

rarea dintre popoarele noastre, cit 
și cu privire la unele probleme in
ternaționale, ale necesității colaboră
rii strinse în vederea realizării unei 
lumi mai drepte și mai bune, a unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale.

Vă rugăm să duceți cu dumnea
voastră in Tanzania sentimentele de 
prietenie și solidaritate ale poporului 
român, cu care ați fost intimpinați 
de la sosirea dumneavoastră și cu 
care ați fost înconjurați in tot timpul 
șederii in patria noastră.

Doresc ca, și cu acest prilej, să a- 
dresez poporului prieten tanzanian 
cele mai bune urări de bunăstare și 
prosperitate, de noi realizări pe ca
lea dezvoltării economico-sociale in
dependente ; iar dumneavoastră vă 
urăm multă sănătate și mult succes 
in întreaga activitate pe care o des- 
fășurați pentru dezvoltarea liberă șl 
independentă a Tanzaniei.

Vă spunem la revedere ! (Aplauze)

Cuvintul președintelui
Julius K. Nyerere

Domnule președinte,
Prieteni,
La această ultimă manifestare • 

șederii noastre în țara dumneavoas
tră, doresc să vă spun, în numele 
meu personal și al colegilor mei, cit 
de fericiți și recunoscători sintem 
pentru amabila ospitalitate de care 
ne-am bucurat din momentul sosi
rii noastre în țara dumneavoastră.

Domnule președinte,
Scopul vizitei mele in țara dum

neavoastră, ca și scopul vizitei dum
neavoastră in țara mea, este acela 
de a lărgi aria de înțelegeri intre ță
rile și popoarele noastre, de a În
tări prietenia intre cele două țări și 
popoare. Cred că aceste vizite — vi
zita dumneavoastră, ca și vizita mea 
— împlinesc aceste obiective. Sper 
că această operă va fi continuată nu 
numai la nivelul dumneavoastră și 
al meu, că vor fi tot mai mulți tan- 
zanieni și români care se vor vizita

reciproc, iar ceea ce am început noi 
va fi continuat și adincit.

Documentele pe care le-am semnai 
astăzi sint documente importante. 
Sint documente care consemnează 
principii in care dumneavoastră cre
deți, in care noi credem și care tre
buie să călăuzească relațiile dintre 
țări, fie că sint mari sau mici. Pu
teți fi siguri că vom face totul pen
tru a conduce relațiile noastre, nu 
numai cele bilaterale, dar șl cu alte 
națiuni, pe baza acestor principii. Si 
este speranța mea — și sint convins 
că și a dumneavoastră — ca toate 
țările să-și conducă relațiile pe baza 
acestor principii.

Încă o dată, domnule președinte, 
doresc să vă urez, dumneavoastră, 
guvernului, partidului, poporului, 
toate cele bune, să vă mulțumesc 
pentru ospitalitate, iar dumneavoas
tră, colegilor dumneavoastră, să vă 
doresc fericire și prosperitate. (A- 
plauze). După încheierea convorbirilor oficiale

In cartierul Drumul Taberei, 
la uzina „Semănătoarea", 

cei doi președinți salutați cu căldură
DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNA

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Unite Tanzania, Julius Nyerere, au 
întreprins, marți dimineața, o vizită 
în Capitală.

Continuare, în fapt, a dialogului 
la nivel înalt consacrat dezvoltării 
pe mai departe a relațiilor priete
nești de colaborare și cooperare pe 
multiple planuri dintre România și 
Tanzania, această vizită a oferit so
lilor poporului tanzanian posibilita
tea să cunoască nemijlocit u- 
nele aspecte ale realităților eco
nomice și sociale din țara noas
tră.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Julius 
Nyerere au fost însoțiți de Gheorghe 
Cioară, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, de mem
brii misiunii de onoare române ata
șate pe lîngă președintele Tanza
niei, precum și de persoanele ofi
ciale care-1 însoțesc pe oaspetele 
tanzanian.

De-a lungul marilor artere ale Ca
pitalei, ca și la obiectivele vizitate, 
cei doi președinți au fost salutați cu 
deosebită căldură și respect de mii 
de bucureșteni, care au dat expresie 
sentimentelor de prietenie și solida
ritate pe care poporul nostru le nu
trește față de poporul tanzanian în 
lupta sa pentru progres și dezvol
tare de sine stătătoare.

De la Palatul Republicii, coloana 
oficială se îndreaptă spre cartierul 
Drumul Taberei. Cei doi președinți 
se opresc In fața marelui complex 
comercial „Fortuna**,  unde sînt în- 
timpinați de reprezentanți ai Consi
liului popular al sectorului 7. de nu
meroși locuitori ai cartierului.

Arhitectul-șef al Capitalei prezin
tă, cu ajutorul unei machete, stadiul 
actual al acestui ansamblu urbanis
tic, a cărui construcție, începută cu 
numai 13 ani în urmă, este aproape 
terminată, Drumul Taberei fiind, în 
prezent, un cartier complet, dispu- 
nînd de atributele unul adevărat 
oraș. Conceput după principiile ur
banisticii moderne, Drumul Taberei 
numără astăzi 50 000 de aparta
mente, ce oferă condiții din cele mal 
confortabile de locuit unui număr 
de peste 150 000 persoane.

Apreciind modul cum a fost con
ceput și realizat acest cartier, pre
cum și ritmul rapid în care a fost 
construit, președintele Nyerere sub
liniază că experiența edililor bucu
reșteni este deosebit de interesantă 
pentru arhitecții tanzanieni, care 
construiesc în prezent o nouă capi
tală. „Ideea după care ați construit 
aici este foarte valoroasă pentru noi 
și o vom împărtăși specialiștilor 
noștri**,  a subliniat președintele 
Tanzaniei.

în continuare se vizitează com
plexul comercial, oaspeții apreciind 
varietatea produselor, buna aprovi
zionare a acestor magazine. în 
cursul vizitării complexului, pre
ședintele tanzanian se interesează 
de modul cum este organizat comer
țul în țara noastră, precum și des-, 
pre diferitele forme în care se reali
zează desfacerea mărfurilor către 
populație.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Nyerere 
au făcut o vizită la întreprinderea 
„Semănătoarea**.

Ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, loan Avram, și di
rectorul întreprinderii, Vasile Pațica, 
îl întîmpină pe înalții oaspeți, 
urîndu-le un călduros bun venit în 
mijlocul muncitorilor acestei între
prinderi — importantă unitate pro
ducătoare de mașini agricole din 
țara noastră.

Directorul întreprinderii raportea
ză cu a’cest prilej tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că întregul colec
tiv, mobilizîndu-și toate eforturile, 
capacitatea și puterea de muncă, a 
realizat planul oincinal în numai pa
tru ani, trei luni și 17 zile, creîndu-și 
posibilitatea de a obține pînă Ia fi
nele acestui an o producție supli
mentară în valoare de peste un mi
liard lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu adre
sează calde felicitări întregului co
lectiv al întreprinderii, îi urează noi 
succese în muncă.

Oaspeților le este prezentată apoi 
evoluția acestei vechi întreprinderi

Omagiu pentru cei doi președinți

bucureștene, care produce astăzi di
ferite tipuri de utilaje și mașini ne
cesare mecanizării agriculturii, aco
perind integral necesitățile interne, 
precum și cererile crescînde de ex
port.

Președintelui Nyerere îi sînt pre
zentate, în cadrul unei expoziții or
ganizate ou prilejul acestei vizite, 
cîteva tipuri de mașini realizate in 
cadrul Centralei industriale de trac
toare și mașini agricole — tractoare 
de diferite tipuri, precum și combine 
autopropulsate „Gloria**  pentru re
coltatul cerealelor. Reține atenția 
una din ultimele realizări, combina 
adaptată special pentru recoltarea 
culturilor pe terenurile din zonele 
colinare. Sînt prezentate, de aseme
nea, diferite tipuri de autoturisme 
de teren.

Președintele Tanzaniei apreciază 
potențialul industriei noastre con
structoare de mașini agricole, calita
tea utilajelor prezentate.

Sînt vizitate apoi cîteva din sec
toarele de producție ale întreprin
derii.

într-una din secții sînt înfățișate 
mașini agregat realizate în între
prindere în cadrul programului de 
autodotare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă să se continue eforturile în 
această direcție, să se treacă la rea
lizarea unor agregate multifuncțio
nale, necesare unei mecanizări com
plexe a tuturor operațiilor tehnolo
gice. De asemenea, recomandă con
ducerii Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele și a în
treprinderii să se preocupe continuu 
de perfecționarea producției, de mo
dernizarea permanentă a tipurilor 
de utilaje aflate în producție, de in
troducerea unor modele noi.

La încheierea vizitei, președintele

SEMNAREA ACORDULUI GENERAL DE COLABORARE 
Șl A PROGRAMULUI DE SCHIMBURI CULTURAL-ȘTIINȚIFICE

între Guvernul Republicii Socialis
te România și Guvernul Republicii 
Unite Tanzania au fost încheiate, 
marți dună-amiază. Acordul general 
de colaborare si Programul de 
schimburi in domeniile educației, 
științei si culturii pe anii 1975—1976. 

Nyerere a semnat în cartea de 
onoare și a adresat felicitări colecti
vului pentru succesele obținute.

★
In cursul după-amiezii, președintele 

Republicii Unite Tanzania, Juiius 
K. Nyerere, împreună cu doamna 
Maria Nyerere, a făcut o vizită la în
treprinderea agricolă de stat „30 De
cembrie", din apropierea Capitalei.

înalții oaspeți au fost însoțiți de 
Emil Bobu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, de persoane oficiale 
române și tanzaniene.

La sosirea la întreprinderea agricolă 
de stat „30 Decembrie", Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru al guver
nului ministrul agriculturii, indus
triei alimentare și apelor, urează bun 
venit înaltului oaspete, invitîndu-1 să 
viziteze modernă unitate de creștere 
și îngrășare a taurinelor a întreprin
derii. Aici are loc o discuție cu mem
bri ai conducerii ministerului de re
sort și specialiștii întreprinderii. în 
cadrul căreia oaspeții sînt informați 
asupra programului de realizare a 
producției de carne de bovine în 
România, de preocuparea pentru 
ameliorarea raselor de animale, pre
cum și despre măsurile luate pentru 
creșterea productivității acestora. în 
continuare sînt vizitate cîteva din 
construcțiile zootehnice.

Președintele Nyerere se interesează 
de modul cum este organizată pro
ducția, de prețurile de cost realizate. 
El își manifestă interesul pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare in 
domeniul zootehnic dintre România 
și Tanzania.

Președintele Nyerere a adresat, la 
încheierea vizitei, felicitări colectivu
lui întreprinderii, urînd totodată noi 
succese în dezvoltarea acestui impor
tant sector al agriculturii.

(Agerpres)

Documentele au fost semnate, din 
partea română, de George Macoves- 
cu. ministrul afacerilor externe.»iar 
din partea tanzaniană de John S. 
Malecela, ministrul afacerilor ex
terna.

(Urmare din pag. I)

2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî și dezvolta In mod 
liber sistemul său politic, economic și social, corespunzător voinței și propri
ilor sale interese, in deplină libertate și fără nici un amestec din afară ;

3. Dreptul suveran, inalienabil și permanent al fiecărui stat de a dispune 
de bogățiile sale naturale și de toate celelalte resurse pentru dezvoltarea eco
nomică și socială și bunăstarea poporului său ; dreptul statelor riverane do 
a dispune în mod exclusiv de resursele marine și submarine aflate in limi
tele jurisdicției lor naționale și de a participa echitabil la exploatarea teri
toriilor submarine și a resurselor acestora ce se află în afara jurisdicției 
naționale și constituie patrimoniul comun al umanității ;

4. Deplina egalitate in drepturi a tuturor statelor, indiferent de mărime, 
nivelul lor de dezvoltare și de sistemul lor politic, economic sau social ;

5. Dreptul și datoria fiecărui stat de a participa, in condiții de deplină 
egalitate, la examinarea și rezolvarea problemelor internaționale de inte
res comun ;

6. Dreptul fiecărui stat de a stabili colaborarea cu toate celelalte state, 
in toate domeniile, pe baza avantajului reciproc ;

7. Dreptul și obligația statelor, indiferent de sistemul lor politic si social, 
de a coopera intre ele în vederea menținerii păcii si securității internaționale, 
precum și pentru favorizarea progresului economic si social al tuturor națiu
nilor și, în special, al țărilor in curs de dezvoltare, de a beneficia de realiză
rile științei și tehnologiei moderne ;

8. Obligația tuturor statelor de a nu interveni, sub nici o formă si sub 
nici un pretext, in dreptul suveran al fiecărui stat independent, de a-și stabili 
politica sa internă și externă in conformitate cu propriile sale Interese 
naționale ;

9. Obligația statelor de a se abține in relațiile lor internaționale de la 
orice fel de constringere de ordin militar, politic, economic sau de altă na
tură și de Ia amenințarea cu folosirea forței, sub orice pretext. în orice cir
cumstanțe și sub orice formă. împotriva altui stat ;

10. Dreptul inerent al fiecărui stat la legitimă autoapărare individuală sau 
colectivă. în conformitate cu prevederile articolului 51 din Carta O.N.U. ;

11. Obligația statelor de a se abține de a recurge Ia amenințarea cu forța 
sau folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau independentei poli
tice a oricărui stat :

12. Obligația statelor de a rezolva toate diferendele dintre ele prin mij
loace pașnice si de a promova in mod ferm metoda negocierilor directe ca 
mijlocul cel mai adecvat de soluționare a problemelor Internationale ;

13. Dreptul fiecărui stat Ia pace și obligația sa de a contribui Ia menți
nerea acesteia, ceea ce constituie interesul primordial pentru toate statele ;

14. Dreptul tuturor popoarelor care se găsesc sub dominație colonială și 
al acelora care trăiesc sub regimuri minoritare rasiste de a lupta pentru 
autodeterminarea și independența lor și datoria tuturor celorlalte state de a 
sprijini această luptă dreaptă a lor ;

15. îndatorirea fiecărui stat de a îndeplini cu bună credință obligațiile 
asumate in conformitate cu Carta Națiunilor Unite, principiile de drept inter
national, unanim recunoscute, și acordurile internaționale încheiate in con
formitate cu aceste principii ;

Principiile fundamentale enumerate mai sus sint legate intre ele si fie
care trebuie interpretat in contextul celorlalte.

III. DECLARA SOLEMN HOTARlREA LOR COMUNA CA, ÎMPREUNA 
CU TOATE CELELALTE STATE, SA ACȚIONEZE CU FERMITATE ȘI 

CONSECVENȚA PENTRU :
— aplicarea efectivă în viața internațională, in relațiile interstatale a 

principiilor enumerate în capitolul II, realizarea, pe această bază, a unei noi 
ordini economice și politice in lume, înlăturarea hotărită a vechilor relații 
de inechitate dintre state, pentru o lume mai dreaptă și mai bună ;

— soluționarea problemelor complexe ale situației economice interna
ționale, stabilirea și menținerea unui raport corespunzător și echitabil intre 
prețurile materiilor prime, produselor industriale și produselor agroalimen- 
tare, accesul tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii moderne, precum 
și la materii prime și la surse de energie, acțiuni pentru alocarea unei cote 
corespunzătoare din producția industrială mondială pentru țările in curs de 
dezvoltare ;

— întreprinderea de măsuri hotărite pentru lichidarea rapidă a decala
jului dintre țările dezvoltate și cele slab dezvoltate ;

— adoptarea de măsuri concrete de oprire a înarmărilor, pentru dezar
marea generală și totală, în primul rînd cea nucleară ; reducerea cheltuieli
lor militare, desființarea blocurilor militare și încetarea oricărei propagande 
de război ; crearea de largi zone denuclearizate, lichidarea bazelor militare 
străine de pe teritoriile altor state;

— instaurarea unor relații bazate pe deplina egalitate in drepturi Intre 
toate națiunile lumii, respectarea dreptului fiecărui popor de a-și alege orîn- 
duirea socială pe care o dorește, fără nici un amestec din afară, soluționarea 
pe calea tratativelor a problemelor litigioase, pentru lărgirea colaborării 
multilaterale între toate statele și popoarele lumii ;

— lichidarea colonialismului, neocolonialismului, a apartheidului și a 
oricăror forme de discriminare rasială și de exploatare a unui popor de către 
altul pe considerent de rasă, culoare, naționalitate sau de orice altă natură ;

— întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite în menținerea și con
solidarea păcii și securității internaționale, dezvoltarea cooperării între toate 
națiunile și promovarea normelor dreptului internațional in relațiile .dintre 
state.

IV. FAC UN APEL CĂTRE TOATE CELELALTE STATE DE A SE
ANGAJA SOLEMN :

— să acționeze cu toată răspunderea pentru scoaterea definitivă a răz
boiului din viața internațională, pentru soluționarea tuturor problemelor din
tre state pe calea pașnică a tratativelor, în interesul națiunilor, al întregii 
lumi ;

— să promoveze cu fermitate instaurarea unei epoci de colaborare și 
pace, in deplină securitate, dreptate și libertate socială și națională, pe baza 
principiilor universal recunoscute ale dreptului internațional ;

— să acționeze cu toată energia pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, bazate pe deplină egalitate in drepturi a 
tuturor națiunilor lumii.

V. In vederea realizării scopurilor înscrise in prezenta Declarație solemnă 
comună. Republica Socialistă România și Republica Unită Tanzania declară 
xoința lor comună de a aprofunda și lărgi consultările lor pe cale diploma
tică normală, prin întilniri la diverse niveluri.

întocmită Ia București, la 22 aprilie 1975, in două exemplare originale, 
fiecare in limbile română și engleză, ambele texte avind aceeași valabilitate.

Ceai
A in

oferit de tovarășa Elena Ceausescu
9 9

onoarea doamnei Maria Nyerere
Tovarășa Elena Ceaușescu a ofe

rit, marți, un ceai în onoarea soției 
președintelui Republicii Unite Tan
zania, doamna Maria Nyerere.

Au participat tovarășele Lina Cio- 
banu, Maria Mănescu, Maria Bobu, 
Emilia Macovescu, Adriana Stătescu, 
Aurelia Drinceanu.

Au luat parte E. Malecela, soția 
ministrului afacerilor externe al Tan
zaniei, P. Molka, soția ambasadoru
lui tanzanian în România, Asha Ma- 
kata, membră a conducerii organiza
ției de femei, alte doamne din suita 

in mijlocul colectivului marii întreprinderi bucureștene „Semănătoarea"

președintelui Tanzaniei șl a soției 
sale.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost exprimată 
dorința ca relațiile dintre organiza
țiile de femei din România și Tan
zania să se dezvolte tot mai mult, 
în contextul bunelor raporturi româ- 
no-tanzaniene, în interesul întăririi 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două țări și popoare. Tovarășa Elena 
Ceaușescu a împărtășit doamnei Ma
ria Nyerere din preocupările și acti
vitatea femeilor din țara noastră pe 

tărîm politic, economic, științific și 
social-cultural, a vorbit despre parti
ciparea lor la opera de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

Tovarășa Elena Ceaușescu a rugat 
să se transmită un prietenesc salut 
femeilor din Republica Unită Tan
zania, urări de noi succese în acti
vitatea lor pusă în slujba progresu
lui și prosperității poporului tanza
nian.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Continuarea 
convorbirilor

oficiale
(Urmare din pag. I) 

derea înfăptuirii principiilor de ega
litate între națiuni, a idealurilor de 
pace, dreptate, libertate, independen
ță națională și progres social.

Cei doi șefi de stat au subliniat că 
epoca noastră este o epocă de profun
de transformări revoluționare, națio
nale și sociale, de mutații adinei în 
raportul mondial de forțe, de afir
mare tot mai puternică a voinței po
poarelor de a se dezvolta în mod li
ber, de sine stătător.

în cursul convorbirilor s-a relevat 
că este necesar să se acționeze cu 
fermitate pentru consolidarea cursu
lui pozitiv spre destindere, securita
te și cooperare, pentru abolirea de
plină și definitivă a colonialismului 
și neocolonialismului. pentru lichida
rea marilor decalaje existente în ni
velul de dezvoltare al unor tari. In a- 
cest cadru a fost reafirmată solida
ritatea militantă a României și Tan
zaniei cu lupta popoarelor africane și 
de pe celelalte continente împotriva 
colonialismului și neocolonialismului, 
a discriminării rasiale, pentru dezvol
tarea lor independentă. A fost relie
fată, totodată, hotărirea celor două 
țări, partide și popoare de a-și aduce 
întreaga contribuție la întărirea fron
tului antiimperialist, la democratiza
rea relațiilor dintre state și instaura
rea unei noi ordini politice și econo
mice internaționale, la edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune. în care 
toate popoarele să poată trăi libere 
și suverane, potrivit aspirațiilor și 
intereselor lor legitime.

Convorbirile s-au desfășurat sub 
semnul sentimentelor de stimă fi 
prietenie ce caracterizează raporturi
le româno-tanzaniene, relațiile din
tre cei doi președinți, într-o atmosfe
ră de caldă cordialitate și deplini 
înțelegere.
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COMUNICAT COMUN Probleme ale integrării tv
cu privire la vizita oficială de prietenie in Republica Socialistă România 
a președintelui Partidului T.A.N.U., președintele Republicii Unite Tanzania, 

Julius K. Nyerere
1. La Invitația secretarului general 

al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, președintele 
Partidului T.A.N.U., președintele Re
publicii Unite Tanzania, Julius K. 
Nyerere, a efectuat, împreună cu so
ția, doamna Maria Nyerere, o vizită 
oficială de prietenie in Republica 
Socialistă România, în fruntea unei 
delegații de partid și de stat, în pe
rioada 21—23 aprilie 1975.

2. în timpul șederii în Republica 
Socialistă România, înalții oaspeți 
tanzanieni au vizitat obiective eco
nomice și sociale din municipiul 
București și județul Ilfov, bucurîn- 
du-se pretutindeni de o primire deo
sebit de călduroasă, simbol al rela
țiilor de prietenie existente între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Unită Tanzania, expresie eloc
ventă a sentimentelor de stimă și 
prețuire reciprocă statornicite între 
cele două țări și popoare.

3. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Julius K. Nyerere au 
purtat convorbiri oficiale, la care au 
participat :

— din partea română : Manea Mă- 
nescu, prim-ministru al guvernului ; 
Bmil Bobu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat ; Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale ; Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor ; Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe ; Ion loniță, ministrul apă
rării naționale ; Vasile Pungan, con
silier al președintelui republicii ; 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe ; Ion Bogdan, 
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei ; Ion Drînceanu, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Unită Tan
zania.

— din partea tanzaniană : John S. 
Malecela, ministrul afacerilor exter
ne ; Muhsin Bin Aii, ministrul pen
tru egalitatea socială și drepturile 
muncitorești (A.S.P.) ; A. Jamal, mi
nistrul comerțului și industriei ; E. 
Sokoine, ministrul apărării și servi
ciului național ; J. Mungai, ministrul 
agriculturii ; A. B. Nyakyi, secretar 
principal al Ministerului Afacerilor 
Externe ; D. N. Mloka, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Unite Tanzania in 
Republica Socialistă România : J. Bu- 
tiku, secretar personal al președinte
lui ; B. K. Muganda, directorul di
recției pentru Europa și America din 
Ministerul Afacerilor Externe : M. 
Kibwana, economist la Ministerul Fi
nanțelor ; E. Maryogo, asistent al 
președintelui.

4. în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă de prietenie, 
cordialitate și înțelegere reciprocă, 
cei doi conducători de partid și de 
stat au analizat stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare a rela
țiilor bilaterale și au făcut tui larg 
schimb de opinii cu privire la unele 
probleme internaționale.

5. Președintele Nicolae Ceaușescu a 
prezentat președintelui Julius K. 
Nyerere principalele rezultate obți
nute de poporul român în construcția 
societății socialiste multilateral dez
voltate, precum și direcțiile princi
pale ale dezvoltării viitoare a Româ
niei, stabilite de documentele progra
matice ale Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

6. Președintele Republicii Unite 
Tanzania a felicitat călduros pe pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia pentru rezultatele remarcabile 
obținute de poporul român în con
strucția socialistă în România, pentru 
edificarea unei economii dezvoltate, 
bazată pe o industrie avansată, o a- 
gricultură modernă, pentru înflorirea 
științei și culturii, ridicînd astfel Ro
mânia pe noi culmi de civilizație și 
bunăstare.

7. Președintele Julius K. Nyerere 
a prezentat președintelui Nicolae 
Ceaușescu activitatea desfășurată In 
Tanzania pentru întărirea unității, 
mobilizarea și organizarea eforturilor 
poporului pentru construirea și con
solidarea societății socialiste în Tan
zania, pentru modernizarea economiei 
naționale, în scopul valorificării su
perioare a resurselor naturale și al 
îmbunătățirii condițiilor economice, 
sociale și culturale ale Întregului po
por tanzanian.

8. Președintele Nicolae Ceaușescu 
a felicitat călduros pe președintele 
Julius Nyerere pentru realizările 
obținute de poporul tanzanian, pen
tru eforturile acestuia de a crea o 
nouă societate, pe baza dezvoltării 
unei industrii și agriculturi moderne, 
care să folosească deplin resursele 
naturale și umane ale țării, cît și 
pentru succesele înregistrate In lupta 
pentru apărarea și consolidarea in
dependenței politice și economice, 
pentru lichidarea exploatării sub toate 
formele de manifestare.

9. Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Unite Tanzania au luat notă cu sa
tisfacție de progresele realizate pină 
In prezent, în dezvoltarea relațiilor

BUZĂU (Corespondentul „Scîn- 
teii“ Mihai Bâzu). In municipiul 
Buzău a fost dat în folosință 
magazinul universal „Dacia". E- 
dificiul amplasat în centrul ci
vic al orașului are o suprafață 

de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare și au apreciat că 
o importanță deosebită la promovarea 
acestor relații au avut-o vizita efec
tuată de președintele Nicolae 
Ceaușescu în Tanzania în 1972, con
vorbirile purtate și documentele sem
nate cu acest prilej.

10. Cei doi președinți și-au ex
primat hotărîrea de a extinde rela
țiile de cooperare economică și teh
nică între cele două țări, pe o bază 
reciproc avantajoasă, potrivit posibi
lităților de care dispun cele două 
țări, facilitînd creșterea schimburilor 
comerciale și a cooperării în produc
ție. Ei și-au exprimat convingerea că 
în acest mod aduc o contribuție im
portantă la consolidarea indepen
denței naționale a țărilor lor. la va
lorificarea deplină a resurselor lor 
materiale și umane.

11. în acest sens, cei doi pre
ședinți au hotărît să dea instrucțiuni 
corespunzătoare autorităților compe
tente din țările lor să intensifice 
consultările, contactele și cooperarea 
dintre ele. în legătură cu aceasta, 
în timpul vizitei au fost semnate un 
Acord general de colaborare între 
România și Tanzania, precum și Pro
gramul de schimburi în domeniul 
culturii, științei și învățămîntului, 
pe anii 1975—1976. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Julius K. Nyerere au convenit să fie 
studiate în viitor posibilitățile de 
lărgire a cadrului juridic al relații
lor bilaterale dintre cele două țări, 
prin încheierea de noi acorduri gu
vernamentale în domeniile asistenței 
juridice, garantării investițiilor si 
pescuitului maritim.

12. Cei doi președinți au con
venit să lărgească și să întărească 
raporturile de prietenie, solidaritate 
militantă și colaborare, inclusiv în 
viața internațională, dintre Partidul 
Comunist Român, T.A.N.U. și Afro- 
shirazi, dintre guvernele și popoarele 
lor. De asemenea, au fost de acord 
să încurajeze relațiile directe de 
cooperare dintre organizațiile sindi
cale, de femei și de tineret, precum 
și dintre alte organizații obștești sau 
instituții social-culturale din Repu
blica Socialistă România și Republica 
Unită Tanzania, convinși fiind că 
aceasta este în interesul ambeior po
poare, al mai bunei lor cunoașteri și 
colaborări.

13. Animați de dorința de Dace 
ți înțelegere a celor două popoare, 
de raporturile prietenești dintre cele 
două țări și convinși fiind că astfel 
aduc o contribuție ia întărirea păcii 
și colaborării internaționale, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Unite Tanzania. Julius 
K. Nyerere, au semnat o Declarație 
solemnă comună asupra principiilor 
ce trebuie să guverneze relațiile din
tre cele două state, cit și relațiile lor 
cu toate celelalte state.

14. Cei doi președinți au procedat 
la un amplu schimb de opinii cu 
privire la principalele probleme in
ternaționale care confruntă in pre
zent omenirea.

15. Ei au fost de acord că în ra
portul de forțe pe plan mondial au 
loc importante mutații în favoarea 
păcii, democrației și progresului so
cial. Aceste mutații vor continua să 
se adîncească în anii viitori, ca ur
mare a creșterii viguroase a forțe
lor care se pronunță și acționează 
pentru înfăptuirea dreptului tutu
ror popoarelor de a fi stăpîne pe 
soarta lor, pentru reașezarea pe o 
bază nouă, democratică a ansamblu
lui relațiilor dintre state, pentru o 
colaborare rodnică a tuturor națiu
nilor lumii.

16. Cei doi președinți au reliefat 
că in lume mai există încă multe 
probleme de rezolvat, concentrări 
fără precedent de arme nucleare și 
convenționale, zone de încordare, 
conflicte care pot duce Ia ciocniri 
militare cu consecințe dintre cele 
mai grave pentru întreaga omenire, 
manifestări ale politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste de do
minație și dictat. Ei au fost de acord 
că aceste probleme sint mult mai 
complexe și mai grave datorită a- 
dîncirii continue a decalajului din
tre țăi'ile in curs de dezvoltare și 
țările dezvoltate, a consecințelor fără 
precedent ale problemelor energiei, 
materiilor prime și financiare . asu
pra tuturor țărilor, în mod deosebit 
asupra țărilor în curs de dezvoltare, 
ceea ce determină o puternică in
stabilitate economică și politică in
ternațională, Evidențiind că această 
situație accelerează procesul revolu
ționar de schimbare a raportului de 
forțe pe plan internațional, în favoa
rea păcii, progresului și democrației, 
cei doi președinți au subliniat nece
sitatea unirii intr-un front larg, la 
nivel național și internațional, a e- 
forturilor tuturor forțelor înaintate 
ale societății pentru a pune capăt 
pentru totdeauna vechii politici Im
perialiste de forță și asuprire, pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

17. în acest context, cei doi pre
ședinți au apreciat că pe plan mon
dial au avut loc importante transfor
mări care au determinat inaugurarea

construită de 9 300 mp. Magazi
nul are 39 raioane prevăzute cu 
un sortiment larg de produse 
alimentare, articole de menaj, 
jucării, confecții pentru adulți 
și copil, țesături, aparate electro

unul nou curs în relațiile Interna
ționale, începutul unei destinderi și 
al unei politici de largă cooperare 
internațională. Ei au fost de acord că 
mai sint multe de făcut pentru a 
asigura progresul continuu al noului 
curs al relațiilor internaționale. 
Ei au chemat toate statele, mari, mij
locii și mici, țările în curs de dez
voltare, țările nealiniate, să acționeze 
prin eforturi comune pentru stabili
rea unei adevărate destinderi gene
rale, în condiții de justiție și egali
tate suverană, pentru lichidarea zo
nelor de tensiune din lume, pentru 
abolirea forței și a amenințării cu 
forța în relațiile internaționale, so
luționarea pe calea tratativelor a pro
blemelor complexe ale vieții interna
ționale contemporane, promovarea 
unei politici de colaborare pașnică, 
bazată pe deplina egalitate în drep- 

. turi a tuturor națiunilor, respectarea 
suveranității naționale și integrității 
teritoriale, neamestecul în treburile 
interne și externe ale altui stat.

18. Considerînd că pacea și secu
ritatea omenirii depind, în mare mă
sură, de eliminarea subdezvoltării, a 
decalajelor economice dintre țările 
în curs de dezvoltare și țările dezvol
tate și a practicilor anacronice din 
relațiile economice dintre state, cei 
doi președinți au reafirmat hotărîrea 
țărilor lor, ca țări în curs de dez
voltare, de a acționa cu fermitate 
pentru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice internaționale, 
care să înlocuiască vechile relații de 
inegalitate și exploatare dintre state, 
să asigure deplina egalitate în drep
turi între toate națiunile lumii, res
pectarea dreptului fiecărui popor de 
a-și decide soarta, inclusiv alegerea 
sistemului social și politic pe care îl 
dorește, fără nici un amestec din 
afară, pentru o dezvoltare economică 
și socială independentă a tuturor ță
rilor, pentru a micșora decalajul 
existent în dezvoltarea lor, pentru a 
asigura folosirea cea mai eficientă a 
energiei, materiilor prime și mijloa
celor tehnologice de către toate sta
tele, dezvoltate sau în curs de dezvol
tare.

19. Cei doi șefi de stat au subli
niat dreptul tuturor statelor de a-și 
exercita suveranitatea permanentă 
asupra resurselor lor naționale, ma
teriale și umane, inclusiv asupra re
surselor marine și submarine situate 
în jurisdicția lor națională, si de a le 
utiliza în scopul dezvoltării lor eco
nomice și sociale, al consolidării in
dependenței și suveranității de stat, 
al participării active la diviziunea in
ternațională a muncii. Aceasta pre
supune intensificarea eforturilor pro
prii ale fiecărui popor pentru lichi
darea sărăciei și rămînerii în urmă, 
pentru crearea unei economii inde
pendente puternice. Se impune, tot
odată, inițierea de măsuri pe plan in
ternațional pentru stabilirea unor ra
porturi echitabile între prețurile ma
teriilor prime și cele ale produselor 
industrializate și agricole, pentru asi
gurarea utilizării raționale a resur
selor naturale ale planetei, unele din
tre aceste resurse nemaiputînd fi re
făcute.

20. Cei doi președinți au salutat 
cu satisfacție proclamarea indepen
dentei Republicii Guineea-Bissau si 
încununarea victorioasă a luptei de 
eliberare a popoarelor din Mozam- 
bic. Angola. Insulele Capului Verde, 
Insulele Sao Tome și Principe, care 
urmează să-și dobîndească indepen
denta deplină in cursul acestui an. 
Apreciind că aceste victorii sint o 
confirmare incontestabilă a dreptului 
sacru al fiecărei națiuni la autode
terminare. a anacronismului siste
mului si practicilor colonialiste și 
neocolonialiste. a justeței si a victo
riei inevitabile a luptei popoarelor 
pentru libertate și independentă na
țională. cei doi președinți au îndem
nat la vigilentă si unitatea de acțiune 
a tuturor forțelor naționale, patrio
tice din aceste țări, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor legitime ale po
poarelor lor de a trăi liber, de a-si 
construi o viată nouă în cadrul unor 
state independente si suverane.

21. Cei doi șefi de stat au con
damnat cu hotărîre politica anacro
nică si retrogradă de discriminare 
rasială si apartheid dusă de regimu
rile minoritare rasiste din Africa 
australă. Ei si-au reafirmat solida
ritatea deplină cu lupta dreaptă a 
popoarelor din Zimbabwe. Namibia 
si Africa de Sud pentru împlinirea 
imediată a aspirațiilor lor la o exis
tentă liberă, de sine stătătoare.

22. Președintele Nicolae Ceaușescu 
a dat o înaltă apreciere contribuției 
președintelui Julius Nyerere pentru 
stabilirea unei atmosfere de pace și 
înțelegere între țările din zonă ca 
si din întreaga Africă si a subliniat 
sprijinul hotărît acordat de poporul 
tanzanian luptei mișcărilor africane 
de eliberare națională.

23. Președintele Julius Nyerere a 
dat o înaltă apreciere sprijinului 
consecvent, moral, material si poli
tic acordat de România mișcărilor de 
eliberare națională si a elogiat po
litica internațională principială pro
movată de Republica Socialistă 
România, personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru pacea și

tehnice, articole foto, muzicale, 
mobilă. Da ultimul etaj func
ționează o unitate de alimenta
ție publică, ba dispoziția cum
părătorilor, magazinul pune o 
serie de servicii : primirea co

cooperarea națiunilor pe baza prin
cipiilor care trebuie să guverneze re
lațiile internaționale si să servească 
scopurilor nobile ale democratizării 
vieții internaționale.

24. Totodată, cei doi președinți au 
reliefat contribuția importantă a sta
telor africane, a Organizației Unită
ții Africane la lupta împotriva ra
sismului. apartheidului, colonialis
mului si neocolonialismului. a orică
ror forme de opresiune si exploata
re. la cauza păcii, libertății si coope
rării între națiuni.

25. Cei doi președinți au fost de 
acord că este necesară adoptarea ra
pidă a unor măsuri concrete care să 
conducă la dezarmare generală. In 
primul rînd dezarmare nucleară : în
cetarea dezvoltării și stocării de 
arme nucleare și convenționale, crea
rea de zone denuclearizate în diferi
te regiuni ale lumii, reducerea și în
ghețarea cheltuielilor militare, lichi
darea bazelor militare străine de pe 
teritoriile altor state. Ei au fost de 
părere că folosirea în scopuri paș
nice a uriașelor resurse materiale și 
umane angajate astăzi in cursa înar
mărilor ar contribui la îmbunătățirea 
condițiilor materiale și sociale de 
trai ale omenirii și, în același timp, 
ar avea o influență importantă asu
pra climatului general internațional.

26. Cei doi președinți au apreciat 
progresele realizate pînă acum în ca
drul Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare și 
și-au exprimat opinia că încheierea 
cu succes a fazei actuale a confe
rinței, cît și a fazei următoare la 
nivel înalt, va contribui la stabilirea 
pe continentul european a unei cola
borări rodnice între state suverane 
și egale în drepturi, într-un climat 
de reală securitate și pace. Ei au e- 
vidențiat că înfăptuirea securității in 
Europa va influența pozitiv asupra 
păcii și securității în întreaga lume.

27. Cei doi președinți au subliniat 
că o condiție necesară a întăririi pă
cii și securității internaționale o con
stituie lichidarea focarelor de încor
dare și conflict existente în prezent 
în lume.

28. In acest sens, ei au reliefat că 
pentru a se ajunge la o pace dreaptă 
și trainică în Orientul Mijlociu sînt 
necesare retragerea Israelului din te
ritoriile ocupate în 1967 și respecta
rea drepturilor legitime ale poporu
lui palestinean. deschizîndu-se astfel 
calea unei cooperări fructuoase și 
pașnice între toate popoarele din re
giune.

29. Cel doi președinți și-au expri
mat convingerea că pentru evitarea 
amplificării conflictului în Cipru este 
necesar să se continue eforturile pen
tru reglementarea diferendelor in ca
drul unui dialog politic constructiv, 
al unor negocieri directe între cele 
două comunități cipriote, respectîn- 
du-se năzuințele și interesele funda
mentale ale tuturor ciprioților, în ca
drul unui stat liber, unitar și inde
pendent.

30. Referindu-se la situația exis
tentă în Indochina, cei doi președinți 
au fost de acord că o pace adevărată 
și trainică nu va putea fi realizată 
decît prin respectarea dreptului po
poarelor din această zonă de a de
cide singure asupra propriului lor 
destin, fără nici un amestec străin.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Julius K. Nyerere au sa
lutat cu profundă satisfacție și bucu
rie victoria istorică a poporului cam
bodgian prin eliberarea completă a 
teritoriului național și reinstaurarea 
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală din Cambodgia.

31. Subliniind că la rezolvarea pro
blemelor complexe care confruntă as
tăzi omenirea un loc important re
vine Organizației Națiunilor Unite, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Julius Nyerere au adre
sat un apel tuturor statelor lumii de 
a contribui la întărirea rolului și efi
cienței acestei organizații, astfel in
cit ea să-și îndeplinească mai bine 
marile responsabilități ce-i revin, să 
îndreptățească speranțele și să ser
vească, prin acțiunile sale, intereselor 
vitale ale omenirii.

32. Cei doi președinți și-au expri
mat satisfacția pentru rezultatul con
vorbirilor prilejuite de prezenta vi
zită a președintelui Julius Nyerere in 
România și și-au reafirmat hotărîrea 
lor de a continua contactele persona
le și schimbul de opinii la nivel înalt, 
cît și la celelalte niveluri, pentru în
tărirea colaborării, stimei și respectu
lui reciproc dintre cele două popoare 
prietene.

33. Președintele Julius Nyerere și 
soția sa, doamna Maria Nyerere, au 
exprimat vii și sincere mulțumiri pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și po
porului român pentru prietenia, cor
dialitatea și calda ospitalitate ce le-au 
fost rezervate pretutindeni în timpul 
vizitei In România.

34. Președintele Republicii Unite 
Tanzania, Julius K. Nyerere, și 
doamna Maria Nyerere au adresat 
președintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu invitația de 
a vizita Republica Unită Tanzania. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd a fi stabilită 
ulterior.

București, 22 aprilie 1975

menzilor cu livrări la domiciliu, 
desfacerea mărfurilor cu plata 
In rate, retușarea confecțiilor, 
depanarea televizoarelor și a- 
paratelor de radio.

învățămîntului cu producția
Convorbire cu prof. univ. dr. docent Radu PRIȘCU, 

rectorul Institutului de construcții

— Institutul de construcții a 
fost printre cele dinții unități de 
invățămint superior care, potri
vit sarcinilor trasate de condu
cerea partidului, au initiat ac
țiuni de integrare cu producția 
și cercetarea. După experiența 
acestor ani, care este principala 
concluzie desprinsă din analiza 
eforturilor de integrare 7

— Invățămîntul, îndeosebi cel su
perior tehnic, reprezintă un puter
nic factor de modelare socială nu 
numai prin produsul finit al ciclurilor 
sale, respectiv prin capacitatea tehni
că a specialiștilor pe care-i formează, 
ci prin chiar procesul desfășurării lui 
nemijlocite, cotidiene. Deși planu
rile noastre de integrare in mod o- 
biectiv n-au putut beneficia de ri
gorile eșalonării pe o perioadă uni
tară de 5 ani, ne considerăm pu
ternic angajați în bătălia întregului 
nostru popor pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen.

— Concret, care este astăzi 
stadiul organizatoric al procesu
lui de integrare 7

— în institutul nostru integrarea 
se realizează, în special, în cadrul 
unei unități complexe de producție, 
cercetare și proiectare, constituită 
dintr-o subunitate de execuție și o 
secție de cercetare, proiectare și mi- 
croproducție. Subunitatea de execu
ție. profilată pe lucrări de construcții, 
instalații, drumuri și căi ferate func
ționează în regim de subantrepriză pe 
principiul mijloacelor extrabugetare, 
desfășurindu-și activitatea pe bază de 
contracte, cu plan de producție pro
priu. Subunitatea va fi asimilată, ca 
structură și nomenclator de func
țiuni, cu un șantier de gradul I, cu- 
prinzînd 4 loturi de producție cu cite 
100 studenți. Loturile vor funcționa 
cu studenții din anii I—III de la 
cursurile de ingineri și subingineri, 
fiind conduse de cadre didactice — 
șefi de lot, ajutate de studenții din 
anii IV și V. Activitatea de execuția 
se va desfășura continuu prin suc
cesiunea periodică (8 săptămîni 
anual) a colectivelor de studenți. 
Secția de .cercetare, proiectare și 
microproducție cuprinde 5 sectoare, 
corespunzătoare celor 5 facultăți, pre
cum și un centru de calcul, con
sulting și expertiză în cadrul cărora 
iși vor desfășura activitatea în prin
cipal studenții anilor IV și V, sub 
îndrumarea cadrelor didactice.

— Sub raport valoric, ce re
prezintă pentru institutul dv. 
obiectivele planului de integra
re pe anul in curs si — fiind 
vorba de o experiență ne baza 
căreia pot fi schițate unele di
recții de perspectivă — ce valori 
atribuifi obiectivelor anilor vii
tori 1

— Pentru anul 1975, planul nostru 
de producție, cercetare și proiectare 
însumează 37,2 milioane lei. revenind 
astfel, in medie, pentru fiecare 
student circa 8 000 lei. Pentru anii 
viitorului cincinal 1976—1980, valoa
rea producției pe student va spori 
într-un ritm mediu de aproximativ 
10 la sută, atingînd la ,9 000 lei/stu- 
dent în 1976 și 10 000 'lei/student in 
1977. Concomitent, în viitor se 
va înregistra și o sporire a com
plexității acțiunilor noastre ; activi
tatea de execuție se va orienta spre 
lucrări de specialitate cu nivel 
tehnic ridicat, iar activitatea de 
cercetare, proiectare și microproduc
ție se. va extinde prin efectuarea de 
cercetări pentru materiale și struc
turi noi în construcții, îmbunătăți
rea tehnologiilor de execuție, per
fecționarea metodelor de calcul etc.

O reușită manifestare 
artistică a studenților sirieni 

din România
Cu prilejul celei de a 

29-a aniversări a Zi
lei naționale a Repu
blicii Arabe Siriene. 
Uniunea Națională a 
Studenților Sirieni — 
ramura din România, 
a organizat simbătă, 
în Capitală, în colabo
rare cu U.A.S.C.R., o 
frumoasă festivitate.

Desfășurîndu-se în 
sala centrală a Casei 
de cultură a studenți
lor, împodobită cu por. 
tretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și 
Hafez El-Assad, ma
nifestarea a fost con
sacrată întăririi rela
țiilor prietenești din
tre studenții români 
și studenții sirieni 
care învață în țara 
noastră, dintre po
poarele român și si
rian.

A fost prezentat un 
variat program de 
cîntece și dansuri, ilus
trare edificatoare a 
aspirațiilor revoluțio
nare și idealurilor pa
triotice ale poporului 
sirian, a eforturilor pe

care le depune, sub 
conducerea Partidului 
Baas Arab Socialist, 
pentru înflorirea eco
nomică și culturală a 
țării. Totodată, cinte- 
cele și dansurile au 
dat glas exuberanței 
specifice tinerești, e- 
vocînd felul in care 
tinerii sirieni din ora
șele și satele țării — 
din zona Damascului, 
Suaidei, Homsului și 
Alepului — iși pe
trec momentele de 
sărbătoare, modul cum 
se bucură de viață, 
atestînd varietatea și 
vitalitatea folclorului 
sirian.

Spectacolul a fost 
precedat de un cuvînt 
al ambasadorului Re
publicii Arabe Siriene 
la București, Walid 
Al-Moualem, care a 
relevat relațiile de so
lidaritate și colabora
re dintre țările noas
tre, dintre Partidul 
Comunist Român și 
Partidul Baas Arab 
Socialist, puternic sti
mulate de vizitele re

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost închisă 

în toate regiunile țării, exceptînd Ol
tenia, Banatul și sudul Crișanei, unde 
vremea a fost relativ frumoasă, cu 
cer variabil. în Maramureș, cea mai 
mare parte a Transilvaniei, Moldova, 
Dobrogea și Muntenia s-au semnalat 
precipitații temporare sub formă de 
ploaie. în zonele de munte din estul 
țării precipitațiile au fost și sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Vîntul a 
prezentat intensificări locale în Moldo
va și zona de munte. Temperatura ae
rului, la ora 14, oscila între 6 grade 
la Răuțeni, Suceava. Cîmpulung Mol

— Care apreciau a fi în pre
zent factorii hotăritori pentru 
intensificarea integrării invăfă- 
mintului superior cu producția 
și cercetarea 7

— Principiile Integrării sînt clare 
și ele beneficiază de un larg cîmp 
de aplicare ; elementele care trenea
ză țin nu de principii, cît de anumite 
reglementări organizatorice, referi
toare la un aspect sau altul al pro
cesului de integrare. Intre Ministe
rul Educației și învățămîntului. ce
lelalte ministere tutelare și Ministe
rul Finanțelor mai apar, cîteodată, 
dificultăți generate de anumite optici, 
interese sau de aprecieri cu caracter 
unilateral. Tendința de evaluare nedi- 
ferentiată a randamentului instituții
lor de învătămînt, indiferent de pro
filul acestora, frînează mobilizarea 
resurselor universitare de gîndlre și 
acțiune practică.

— Vă rugăm să exemplificați 
aceste aprecieri.

— Am căzut de acord cu Minis
terul Construcțiilor Industriale să 
lucrăm în antrepriză pe loturi de 
șantiere ale căror termene de exe
cuție să intre în responsabilitatea 
nemijlocită a cadrelor didactice și 
studenților. Acest lucru presupune ca 
în prealabil să se reglementeze atri
buțiile personalului didactic — în
deosebi ale profesorilor asoclațl — 
repartizarea valorilor de producție 
către institutele de invățămint su
perior, intr-un cuvînt — un sis
tem organizatoric stimulativ pentru 
contribuția individuală etc. Am for
mulat mai de mult propuneri în 
acest sens, dar răspunsul întîr- 
zie. Se știe apoi că activitatea 
șantierelor trebuie să aibă continui
tate de-a lungul întregului an, 
motiv pentru care noi am ela
borat un plan potrivit căruia stu
denții anilor I—III urmează să lu
creze pe grupe, prin rotație, direct 
pe șantiere. Acest fapt solicită insă 
cîteva modificări în structura anului 
universitar, pe care noi, de asemenea, 
le-am transpus în cuprinsul unui 
model unitar, dar n-am primit încă 
nici un răspuns asupra propunerii. 
De asemenea, elaborarea și realizarea 
optimă a unui plan de integrare, cu 
sarcini concrete de producție, presu
pun eșalonarea precisă a obiectivelor 
pe o perioadă mai lungă de timp, în 
cuprinsul fiecărui minister tutelar. 
Ministerele cu care colaborăm în- 
tîmpină cu multă bunăvoință aceste 
doleanțe, dar planurile lor de cerce
tare și de proiectare pe anii următori 
nu sînt definitivate întotdeauna, ceea 
ce se reflectă negativ asupra posibi
lităților noastre de a ne procura uti
lajele necesare și a folosi cu randa
ment maxim capacitatea de creație a 
profesorilor și studenților.

— Din consiliile și senatele 
universitare fac parte reprezen
tanți ai ministerelor șl ai mari
lor unități economice ; in consi
liile de conducere ale întreprin
derilor și in colegiile ministere
lor intră rectori și decani; difi
cultăți de genul celor semnalate 
mai sus nu pot fi reglementate 
in cadrul acestor forme de 
colaborare 7

— Din păcate, reprezentanții pro
ducției incluși in componența con
siliilor și senatelor sint foarte rar 
prezenți la lucrările acestora, tot a- 
tît de adevărat fiind și faptul că 
uneori nici noi nu participăm la șe
dințele de colegiu ale ministerelor 
tutelare. Programul integrării, la sta
diul lui de complexitate atins astăzi, 
impune, neîndoielnic, o conlucrare 
mai activă a tuturor factorilor res
ponsabili.

Mihai IORDANESCU

ciproce la nivelul cel 
mai înalt, mulțumind 
totodată pentru bune
le condiții de studiu și 
viață oferite studen
ților sirieni la noi. In 
același cadru de prie
tenie și înțelegere 
s-au înscris și sa
lutul rostit în numele 
U.A.S.C.R., luările de 
cuvînt ale președinte
lui Uniunii Studenți
lor Sirieni — ramura 
din România, și ale 
președintelui Uniunii 
Studenților Arabi din 
țara noastră.

Reușită manifestare 
artistică, seara cultu
rală siriană a expri
mat solidaritatea ti
neretului studios ro
mân cu aspirațiile de 
libertate și indepen
dență, de progres eco
nomic și social ale ti
neretului sirian, ale ti
nerilor din toate țări
le arabe.

Natalia STANCU 
ATANASIU

dovenesc și Rădăuți și 22 de grade la 
Băilești. în București : Vremea a fost 
închisă. Temporar a plouat. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura ma
ximă a fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 aprilie. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros la 
începutul intervalului în estul și nord- 
estul țării, unde vor cădea ploi loca
le. In rest, ploi izolate. Vînt moderat. 
Minimele — între 2 șl 12 grade, iar ma
ximele vor oscila între 14 și 24 de gra
de, local mai ridicate la sflrșltul in
tervalului. La munte, la peste 2 000 me
tri, lapoviță și ninsoare. In București : 
Vreme în curs de încălzire. Cerul va 
fi schimbător, favorabil ploii slabe la 
începutul intervalului. Vînt moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

PROGRAMUL I

8,30 Curs de Umba engleză. 
9,01) Telețșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Algoritm TV. Emisiune enci

clopedică pentru tineret.
11,05 Roman foileton „Pollyanna* * 

— ultimul episod.

• Ninsoarea : SCALA — 16; 18,15;
20.30,
• Actorul și sălbaticii : SCALA — 
9,30; 12,30.
• Fugarul : LUCEAFĂRUL — 8; 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FAVORIT — 9,15; 11.30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30
a Ziua delfinului : VICTORIA — 
s; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
a Hello, Dolly : CASA FILMULUI
— 10; 13; 16,15; 19,15.
a Nu filmăm să ne-amuzăm : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
a Invincibilul Luke : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 5046) —
17.30, (5043) — 19,30, CAPITOL —
9,30; 11,15: 13; 14,45; 16,30; 18,30;
20.30, DOINA — 11,13; 13; 14,43;
18; 20.
a Program pentru copil : DOINA
— 9,45; 16,30.
a Ilustrate cu flori de clmp : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,43; 18; 20,15.
a Marea cursă : PATRIA — 10; 
12,45; 16; 19,30.
a Iarba de mare : FESTIVAL — 
9,13; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Pirații din Pacific — Insula co
morilor : BUZEȘTI — 9; 12,30; 16; 
19, VOLGA — 9; 12,15; 15,43; 19, 
ARTA — 13; 16,15; 19,30, AURORA
— 9; 12; 16; 10.
a Răfuiala : EXCELSIOR — 8,45; 
11; 13,15; 13,15; 18,15; 20,45, GLO
RIA — 8,30; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, FLAMURA — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
a Sutjeska : BUCEGI — 16; 1».' 
a Șapte mirese pentru șapte frați: 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
13,13: 20,30, FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
a Pâpâ Le Moko — 14,30; 16,30,
Sub stele — 18,45, A șaptea cruce
— 20,43 : CINEMATECA (sala 
Union),
a O noapte la castel : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
a Al greșit, inimă 1 î FEROVIAR
— 8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45, MELODIA — 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20,30.
a Norii : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
a Un bărbat fatal : GRIVITA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,13; 20,30,
POPULAR — 13,30; 18; 20,13.
a Ulzana — căpetenia apașilor : 
VITAN — 13,30; 18; 20,13. CRIN-
GAȘI — 16; 18,13.
a Ochii Shivanei : DACIA — 8; 
12,30; 16; 19,30, COTROCENI — 11; 
14; 16,45; 19,30,
a Ce culoare are dragostea : 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15, COS
MOS — 16,30; 18,30.
a Jerry traficantul : COSMOS — 
14,30; 20,30
a Martorul trebitle să tacă 1 
UNIREA — 16; 18; 20.
a Iluminare : VIITORUL — 13,30; 
18; 20.
a Cel șapte magnifici : PACEA — 
13,30; 17,45; 20.
a Trecătoarele Iubiri : MUNCA — 
16; 18; 20.
a Un milion pentru Jake : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15, MOȘI
LOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18 î
20,15.
a Muntele ascuns : FLACĂRA — 
16; 19,15.
a Pline sl ciocolată : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20,13.
a Orfeu in Infern : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,13.
a Fata care vinde flori i PRO
GRESUL — 15; 17,30; 20.

11.55 Telex.
15.30 Curs de limba germană. 
16,00 Curs de limba franceză.
16.30 Fotbal : C.F.R. Cluj-Napoca— 

Sportul studențesc. (Trans
misiune directă de la Cluj- 
Napoca).

18,15 Forum. Emisiune social-poll- 
tlcă pentru tineret.

18.45 Melodii In premieră cu Ma
rian Splnoche.

18.55 Contemporanele noastre.
19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
30,00 VIZITA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU IN 
ȚARI DIN ASIA ȘI AFRICA 
(IV).

20.30 Muzică ușoară, cu Doina Ba
dea.

30.45 Telednemateca. Ciclul „Do
sarele ecranului". „Procesul 
de la Ntlrnberg" — o produc
ție a studiourilor americane. 
Partea I. Film distins cu 
Premiul Oscar 1962 pentru cel 
mai bun scenariu și cel mai 
bun actor.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,00 VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN 
TARI DIN ASIA ȘI AFRICA 
(IV).

20,30 Bucureștiul necunoscut.
20.45 Seară de operă : „Trubadu

rul" de Verdl (partea a II-a).
22,00 Cărți și idei.

teatre
• A.R.I.A. (la Palatul sporturilor 
$1 culturii) : Concert extraordinar 
cu formația „Omega" și cvartetul 
vocal instrumental „Boitorian" — 
R. P. Ungară — 20.
• Teatrul Național București (sala
mare) : Medeea — 19,30, (sala
mică) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital do pian 
Maria Fotino, artistă emerită 
— 20.
• Studioul Radiotelevlzlunii (str. 
Nuferilor nr. 62—64) : Concert sus
ținut de Orchestra simfonică a 
conservatorului „George Enescu" — 
Iași. Dirijor t Corneliu Callstru 
— 20.
• Teatrul de operetă : Oklahoma 
—,19,30.
• Teatrul de comedie : Noaptea 
la Madrid — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahla) : Ellsa- 
beta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30, (sala 
Studio) : Piticul din grădina de 
vară — 19.
• Teatrul Gluleștl : Steaua fără 
nume — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30.
■ Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Mitică Popescu —
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveș
tile de aur — 16.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Tară bogată-n frumu
seți — 19,30.
• Circul de stat : Hai să ridem la 
circ — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Regele cerb — 20.

cinema
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105 ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI VLADIMIR ILICI LENIN 
Adunarea festivă din Capitală

Aniversarea a 105 ani de Ia naș
terea lui Vladimir Ilici Lenin, ge
nial gînditor si luptător revoluțio
nar marxist, a fost omagiată, marți 
după-amiază. în cadrul unei adu
nări festive organizațe in Capitală, 
la Casa prieteniei româno-sovieti- 
ce. de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R.

Adunarea a reunit activiști de 
partid, de stat si ai organizațiilor 
obștești, vechi militantl ai partidu
lui si ai mișcării muncitorești din 
tara noastră, oameni ai muncii din 
întreprinderi si instituții, militari, 
tineri muncitori, elevi si studenti.

Erau prezenti membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Mihai 

Ou vin ta rea tovarășului Ion Popescu-Puțuri

Dalea. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, președin
tele Consiliului general A.R.L.U.S., 
Constantin Pîrvulescu. membru de 
partid din ilegalitate. Ion Popes cu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii is
torice si social-politice de ne lin
gă C.C. al P.C.R.. Ștefan Pavel, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii si E- 
ducatiei Socialiste. Petre Constan
tin. secretar al Comitetului muni
cipal București ai P.C.R.. Panteli- 
mon Găvănescu. secretar al C.C. al 
U.T.C.. Ștefan Cazacu. muncitor la 
uzinele „23 August", Mihaela Iordă- 
nescu. studentă.

în prezidiu a luat loc. de ase
menea. ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, V. I. Drozdenko.

A luat cuvîntul tovarășul Ion Po- 

a Intereselor fundamentale ale între
gului popor român cu activitatea de 
educare a maselor largi de oameni 
ai muncii în spiritul internaționalis
mului proletar, al solidarității cu 
clasa muncitoare de pretutindeni, cu 
mișcările revoluționare, cu lupta po
poarelor coloniale și dependente pen
tru eliberare națională și socială.

Caracterul științific creator al mar- 
xism-leninismului — a spus vorbito
rul — își găsește expresia și în fap
tul că această teorie a devenit astăzi 
ideologia a sute de milioane de oa
meni de pe tot globul. Uriașa moște
nire lăsată de Marx, Engels și Lenin 
a fost și este îmbogățită continuu de 
partidele comuniste și muncitorești, 
care și-au adus și își aduc propriile 
contribuții teoretice la dezvoltarea 
tezaurului comun al teoriei marxist- 
leniniste. Confirmarea strălucită a 
capacității partidelor comuniste de 
aplicare creatoare a învățăturii mar- 
xist-leniniste în noile condiții istori
ce o constituie edificarea socialismu
lui și comunismului în 14 state din 
Europa, Asia și America, rezultat al 
revoluțiilor desfășurate de popoarele 
acestor țări.

Arătînd că legitățile generale ale 
revoluției și construcției socialiste se 
realizează într-o mare varietate de 
condiții particulare, de forme si me
tode specifice de la țară la țară, vor
bitorul a spus : Partidul Comunist 
Român apreciază că în contextul 
condiționării dialectice a generalului 
și particularului un loc deosebit 
de important revine problemei 
raportului dintre interesele naționale 
și cele internaționale. V. I. Lenin 
arăta că deosebirile naționale și sta
tele vor continua să se mențină 
mult timp încă după victoria comu
nismului în întreaga lume.

La cea de-a 105-a aniversare a 
nașterii lui Vladimir Ilici Lenin — 
a spus în continuare vorbitorul — 
poporul român se prezintă angajat 
plenar sub semnul muncii entuzias
te pentru traducerea în viață a ho- 
tărîrilor de importanță istorică a- 
doptate de Congresul al XI-lea al 
partidului.

Cele mai importante succese in 
edificarea noii orînduiri, în dezvol
tarea generală a societății noastre 
au fost obținute în ultimul deceniu, 
jalonat de treptele luminoase pe 
care le-au reprezentat Congresele al 
IX-lea, al X-lea și al XI-lea ale 
Partidului Comunist Român, asupra 
documentelor și hotărîrilor cărora 
s-a imprimat personalitatea puterni
că a secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Congresul al XI-lea al P.C.R. a 
adoptat Programul partidului — 
carta teoretică, ideologică și politică 
fundamentală a partidului nostru — 
precum și Directivele privind dez
voltarea economico-socială a țării in 
următorul cincinal și în perspectivă, 
pînă în 1990. Așa cum aprecia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Programul 
partidului constituie „expresia mar- 
xism-leninismului creator in Româ
nia". Programul ține seama, totoda
tă, de experiența celorlalte țări so
cialiste, a tuturor popoarelor.

Prin îndeplinirea cu succes a isto
ricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R., poporul român Va 
asigura înflorirea tot mai puternică 
a patriei sale socialiste, contribuind, 
în felul acesta, la afirmarea supe
riorității incontestabile a socialismu
lui și a puterii lui de atracție în 
lume.

Intre politica internă șî cea ex
ternă a partidului nostru există o 
strînsă unitate' dialectică. Pătruns de 
înaltele răspunderi ce-i revin ca 
detașament activ-al mișcării munci
torești internaționale, partidul nos
tru dezvoltă relații largi cu toate 
partidele comuniste șl muncitorești, 
acționează consecvent pentru întă
rirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești, a întregului front 
antiimperialist.

După cum este cunoscut, în centrul 
politicii externe a României s-a 
aflat și se află preocuparea perma
nentă pentru dezvoltarea relațiilor- 
de prietenie, alianță frățească și co
laborare multilaterală cu toate țările 
socialiste. Țara noastră acționează, 
totodată, pentru amplificarea rela
țiilor cu țările în curs de dezvoltare, 
cu statele care luptă pentru dezvol
tarea lor independentă. Promovînd

Depunerea unor
Cu prilejul celei de-a 105-a aniver

sări a nașterii lui Vladimir Ilici Le
nin, marți dimineață a avut loc în 
Capitală solemnitatea depunerii unor 
coroane de flori. La Monumentul lui 
V. I. Lenin au fost depuse coroane 
din partea Comitetului municipal 
București al P.C.R;. si consiliului 
popular municipal, precum și din 
partea Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

La solemnitate au luat parte repre-

Gală de filme la Ambasada Uniunii Sovietice
Cu prilejul celei de-a 105-a ani

versări a nașterii lui Vladimir Ilici 
Lenin, la Ambasada Uniunii Sovie
tice a avut loc, marți după-amiază, 
o gală de filme consacrate vieții și 
activității genialului gânditor și mi
litant revoluționar marxist.

Au participat tovarășii Cornel Bur
tică, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R,, președintele Colegiului 

pescu-Puțurl, care a adus un căl
duros omagiu genialului teoretician 
si conducător revoluționar.

★ 1
După adunarea festivă, partlcl- 

pantii au vizionat filmul documen
tar ..Lenin viu". în holul Casei 
prieteniei româno-sovletice a fost 
deschisă cu acest prilej o expozi
ție omagială intitulată „Lenin si 
Leningradul", care ilustrează viata 
si activitatea revoluționară a lui 
V. I. Lenin.

★
Cu prilejul împlinirii a 105 ani 

de la nașterea lui V. I. Lenin. Ca
sele prieteniei româno-sovietice au 
organizat. în numeroase localități, 
seri bterare. expuneri si gale de 
filme documentare dedicate acti
vității marelui ginditor si luptător 
revoluționar.

(Agerpres)

cu consecventă principiile coexisten
ței pașnice, România se pronunță 
pentru lărgirea relâțiilor multilaterale 
cu toate țările lumii, fără deosebire 
de orânduire socială. La baza rela
țiilor sale internaționale, România 
socialistă asază principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță și amenințarea cu forța, respec
tării dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător calea dezvol
tării economice și sociale, corespun
zător voinței sale.

Aniversarea nașterii Iui Lenin — a 
subliniat vorbitorul — constituie un 
prilej fericit de a releva cu o deose
bită satisfacție dezvoltarea continuă 
și ridicarea pe o treaptă superioară 
•a prieteniei româno-sovietice, în anii 
de după eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă. Fiind in ajunul 
celei de-a 30-a aniversări a victoriei 
asupra fascismului, se cuvine a 
evoca faptele de vitejie ale fii
lor poporului român și sovietic 
care au dat jertfa supremă in lupta 
împotriva dușmanului comun, a evi
denția contribuția hotărîtoare a Uniu
nii Sovietice, care a dus pe umerii 
eăi principala povară a celui de-al 
doilea război mondial, contribuția pe 
care țara noastră, întregul nostru po
por au adus-o, după înfăptuirea in
surecției naționale antifasciste și an- 
tiimperialiste, la înfringerea Germa
niei hitleriste.

In anii construcției socialiste în 
noua Românie, relațiile româno-so
vietice, avînd la bază comunitatea de 
orînduire, ideologie și țeluri, au în
registrat o curbă continuu ascen
dentă.

Marcând pagini de seamă in analele 
relațiilor româno-sovietice, Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre cele două țări, sem
nat în februarie 1948, și noul Tratat 
româno-sovietic semnat la 7 iulie 
1970 exprimă voința ambelor țări și 
popoare de a întări și pe mai departe 
legăturile reciproce frățești.

Evoluția rodnică, ascendentă a ra
porturilor româno-sovietice își găseș
te o ilustrare elocventă în sfera 
schimburilor reciproce de valori ma
teriale și spirituale. Concomitent cu 
creșterea neîntreruptă a livrărilor re
ciproce de mărfuri, se lărgesc și se 
diversifică relațiile de cooperare și 
specializare in sectoare de bază ale 
producției, inclusiv prin realizarea 
în comun a unor noi capacități și 
obiective industriale, se extinde con
lucrarea pe tărîm tehnic și științific. 
Același curs rodnic îl urmează și co
laborarea în domeniul culturii, știin
ței și pe alte planuri, stimulînd întă
rirea prieteniei româno-sovietice.

O importanță esențială, hotărîtoare 
pentru dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor româno-sovietice au avut și 
au legăturile de solidaritate și cola
borare tovărășească dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., contactele directe dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări, care- prilejuiesc 
schimburi de opinii și de experiență, 
reprezentînd contribuții deosebite la 
găsirea de noi căi pentru amplifica
rea colaborării, la întărirea relațiilor 
româno-sovietice în ansamblu.

Dind o înaltă prețuire relațiilor de 
prietenie și strînsă colaborare cu 
P.C.U.S. și Uniunea Sovietică. Con
gresul al XI-lea al P.C.R. a reafir
mat, prin glasul autorizat al secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărirea Parti
dului Comunist Român, a României 
socialiste de a acționa în continuare, 
cu toată fermitatea, pentru dezvolta
rea relațiilor cu Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, cu Uniunea So
vietică, considerînd că aceasta cores
punde intereselor ambelor partide și 
popoare, cauzei generale a socialis
mului și păcii în lume.

Aniversînd cu adînci sentimente 
de venerație nașterea marelui gîndi
tor și conducător revoluționar mar
xist — a încheiat vorbitorul — co
muniștii români, Întregul nostru po
por omagiază memoria sa prin in
tensificarea eforturilor pentru dez
voltarea multilaterală a patriei, pen
tru înflorirea națiunii noastre socia
liste. pentru sporirea contribuției 
României Ia creșterea forței siste
mului mondial socialist, la triumful 
cauzei socialismului si păcii în lume.

coroane de flori
zentanții Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., consiliului popular 
municipal, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori, numeroși oa
meni al muncii din Capitală.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 
București, și membri ai ambasadei.

A depus, de asemenea, jerbe de 
flori un grup de pionieri.

(Agerpres)

Central de Partid, președintele Con
siliului general al A.R.L.U.S., mem
bri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți 
ai unor instituții centrale, organiza
ții de masă, activiști de partid și de 
stat, membri ai Biroului Consiliului 
general al A.R.L.U.S., oameni de 
știință, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

Mesaj de
Cu ocazia realegerii în funcția da 

președinte al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit un mesaj din partea luî 
E.G. Whitlam, prim-ministru al Aus
traliei, prin care se transmit. în nu-

Reuniunea Biroului Federației 
Democrate Internaționale a Femeilor

La București au început, marți, 
lucrările reuniunii Biroului Federa
ției Democrate Internaționale a Fe
meilor, la care participă membrele 
biroului șl secretariatului F.D.I.F.

Exprimînd satisfacția pentru fap
tul că țara noastră găzduiește aceas
tă reuniune, ale cărei lucrări se în
cadrează în suita de acțiuni prilejui
te de Anul internațional al femeii, 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor din Republica Socialistă 
România, Lina Ciobanu, a adresat 
participantelor un călduros cuvînt de 
salut. Vorbitoarea a arătat că Anul 
internațional al femeii constituie un 
prilej de întărire a unității de acțiu
ne a femeilor din lumea întreagă, 
subliniind că organizația de femei 
din România acționează cu perseve
rență pentru întărirea prieteniei, so
lidarității și colaborării cu organiza
țiile similare din țările socialiste, 
din țările care au pășit pe calea dez
voltării independente, cu organiza
țiile progresiste, democratice ale fe
meilor din toate țările lumii, indi
ferent de orînduirea lor socială, a- 
vînd convingerea că prin exprimarea 
clară a opțiunilor pentru pace și co
laborare internațională femeile pot 
aduce o contribuție eficientă la 
instaurarea unei lumi mai bune șl 
mai drepte. în numele participante
lor, secretara generală a F.D.I.F.,

Prezentare de condoleanțe la Ambasada Indiei
La Ambasada Indiei din București 

a avut Ioc. marți dimineața, prezen
tarea de condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a fostului pre
ședinte al Republicii India. Sarve
palli Radhakrishnan, eminent luptă
tor pentru libertatea și independența 
patriei sale, reprezentant de frunte al 
cercurilor științifice indiene. Tova
rășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernului. Mi
ron Nicolescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România. Virgil 
Teodorescu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afacerilor

Festivitate la Academia
Republicii Socialiste România

Profesorul american de origine ro
mână George E. Palade, laureat al 
premiului Nobel, care tace o vizită 
In țara noastră, a fost, marți, oaspe
tele Academiei Republicii Socialiste 
România.

în cadrul unei festivități care a 
avut loc cu acest prilej, acad. Miron 
Nicolescu, președintele Academiei, a 
înmînat omului de știință american 
insigna și carnetul de membru de 
onoare al Academiei Republicii So
cialiste România.

Mulțumind pentru alegerea sa ca
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FOTBAL, AZI:

„Etapă plină'
Echipele divizionare A reiau astăzi 

meciurile pentru campionat. După a- 
miază, cu începere de la ora 16,30, 
sînt programate următoarele partide, 
contînd pentru etapa a XXV-a : Di
namo — Chimia, pe stadionul „Dina
mo" (arbitru : M. Moraru) ; Steaua — 
Jiul, pe stadionul „Steaua" (arbitru : 
I. Rus) ; Universitatea Craiova — 
Olimpia (arbitru : Max. Popescu) ; 
F.C.M. Reșița — Politehnica Timi
șoara (arbitru : C. Niculescu) ; U.T.A. 
— Universitatea Cluj-Napoca (arbi
tru : Al. Ene) ; F.C. Constanța — 
F.C. Galați (arbitru : Gh. Popovici), 
F.C. Argeș — Politehnica Iași (arbi
tru : Fr. Coloși) : C.F.R. Cluj-Napo
ca — Sportul studențesc (arbitru : T. 
Leca) ; A.S.A. Tg. Mureș — Steagul 
roșu (arbitru : R. Stîncan).ÎN CÎTEVA

FOTBAL. România — Turcia (e- 
chipe de juniori) 1—0. — Ieri, pe sta
dionul „Progresul" s-a disputat meciul 
internațional amical de fotbal dintre 
echipele de juniori ale României și 
Turciei. Fotbaliștii români au obți
nut victoria cu scorul de 1—0 (0—0). 
A marcat : Nemțeanu.

Miine, stadionul „Giulești" va găzdui 
de la ora 16.30 întîlnirea dintre echi
pele de juniori ale orașelor Bucu
rești și Ankara.
• Pe distanța București—Giurgiu 

și retur (97 km) s-a desfășurat ieri 
cea de-a 3-a etapă a competiției ci
cliste pentru „Cupa F.R.C.". Primul 
a trecut linia de sosire dinamovistul 
Ilie Valentin, cronometrat cu timpul 
de 2hl3’30” (medie orară 43,070 km). 
Astăzi are loc etapa a 4-a, pe ruta 
București — Ploiești — București 
(120 km).

• Turneul internațional feminin 
de șah de la Budapesta a continuat 
cu runda a 7-a. Lidera clasamentului, 
românca Margareta Mureșan, a în
trerupt în poziție complicată cu so
vietica Marta Șui, aflată pe locul 
doi cu 4,5 puncte, o partidă Între
ruptă și o partidă mai puțin jucată.

• Cu trei runde înainte de termi
narea turneului de șah de la Lone 
Pine (California), în clasament con
duce Larry Evans cu 5 puncte, ur
mat de Walter Browne — 4,5 puncte

Aseară, la hochei
Aseară, pe patinoarul artificial din 

parcul sportiv „23 August", în ca
drul campionatului național de hochei 
pe gheață, Sport Club Miercurea Ciuc 
a învins cu 5—4 pe Dunărea Galați. 
In meciul derbi s-au întîlnit echipele 
bucureștene Steaua și Dinamo. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate : 1—1 (1—1, 0-0, 0—0). în clasa
ment conduce Dinamo cu 28 puncte, 
urmată de Steaua cu 27 puncte.

Ultimul turneu al competiției este 
programat intre 26 aprilie și 3 mai, 
la Miercurea Ciuc. >

felicitare
mele acestuia, al guvernului si al 
poporului australian, felicitări și cele 
mai calde urări în îndeplinirea înal
tei funcții, dorința dezvoltării pe 
multiple planuri a relațiilor bilate
rale.

Fanny Edelman, a exprimat profun
dă recunoștință Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Consiliului 
Național al Femeilor pentru spri
jinul acordat în vederea desfășurării 
în bune condiții a lucrărilor reu
niunii și a adresat calde mulțumiri 
poporului român pentru generoasa 
sa ospitalitate.

în continuare, Fanny Edelman a 
prezentat Raportul secretariatului 
F.D.I.F. cu privire la acțiunile re
alizate pe baza hotărîrilor sesiunii 
de la Varșovia a Consiliului F.D.I.F. 
(mai 1974), în legătură cu Anul in
ternațional al femeii.

Raportul asupra pregătirilor în ve
derea Congresului mondial pentru 
Anul internațional al femeii, care 
va avea loc la Berlin, în octombrie 
1975, a fost prezentat de Frida 
Brown, vicepreședintă a F.D.I.F., 
președinta comitetului internațional 
de pregătire a Congresului mondial 
pentru Anul internațional al femeii, 
iar raportul financiar al F.D.I.F. a 
fost prezentat de Edith Erdei, pre
ședinta comisiei pentru controlul 
bugetului F.D.I.F.

în cursul după-amiezii au început 
discuțiile pe marginea documentelor 
prezentate.

Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres)

externe, au exprimat condoleanțe 
ambasadorului Republicii India la 
București, Vishnu K. Ahuja. S-a păs
trat un moment de reculegere în fața 
portretului îndoliat al defunctului și 
s-a semnat în cartea de condoleanțe.

In cursul aceleiași zile, la sediul 
ambasadei au mai prezentat condo
leanțe conducători ai unor instituții 
centrale, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au exprimat, de asemenea, condo
leanțe șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

membru de onoare al înaltului for 
științific, prof. George E. Palade și-a 
exprimat satisfacția pentru evoluția 
relațiilor de colaborare dintre Aca
demia Republicii Socialiste România 
și instituțiile similare din S.U.A.

La festivitate au luat parte Octa
vian Groza, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, acad. Aurel Moga, pre
ședintele Academiei de științe me
dicale, academicieni, cadre didactice 
universitare.

(Agerpres)

I

in divizia A
Reține atenția faptul că in timp 

ce primele trei clasate (Dinamo, 
A.S.A. și Universitatea Craiova) sus
țin meciuri pe teren propriu (avînd 
deci mari șanse de a-și păstra pozi
țiile). ultimele trei — Chimia. Poli 
Iași și F.C. Galați — joacă în depla
sare, ceea ce presupune un efort su
plimentar din partea lor pentru a a- 
cumula măcar un punct.

Televiziunea va transmite In di
rect, in întregime, meciul dintre 
C.F.R. și Sportul studențesc. în o- 
bișnuita emisiune radiofonică „Fot
bal, minut cu minut" vor fi, de ase
menea, transmise in direct aspecte 
de la toate partidele etapei (pe pro
gramul I, de la ora 16,15).RÎNDURI
(1). Marele maestru român Florin 
Gheorghiu, Pal Benko, Oscar Panno 
și Miguel Quinteros au totalizat cîte 
4,5 puncte. Turneul se desfășoară sis
tem elvețian. (Agerpres)

natație: CE VALOARE
Desfășurate la „concurentă" cu 

boxul și hocheiul, dar, oricum, și 
datorită programării la o dată puțin 
obișnuită (de regulă au loc spre 
toamnă, în aer liber), campionatele 
naționale de înot din acest an nu s-au 
bucurat de interesul publicului 
sportiv bucurestean. La fiecare 
reuniune — cîteva zeci de spec
tatori. „grosul" constituindu-l spe
cialiștii direct interesați și... con- 
curenții în așteptarea probelor ! Nu 
credem că federația sau înotătorii 
înșiși au dorit ca, în acest an. cam
pionatul țării să se desfășoare intr-un 
asemenea anonimat. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît dorința generală a 
celor ce activează în acest sport 
olimpic este de a dovedi preocu
pările pentru creșterea perfor
manțelor înotătorilor noștri. Dar au 
însemnat, oare, campionatele de înot 
un pas înainte, un succes notabil din 
acest punct de vedere ?

Din lectura rezultatelor cu care 
s-au ciștigat titlurile de campioni, din 
aprecierile cîtorva specialiști de la 
marile cluburi sau de la federație re
zultă că au fost îmbunătățite 16 re
corduri naționale, că juniorii (o notă 
specială pentru ploieșteanca Valeria 
Vlăsceanu — 14 ani în octombrie I) 
au marcat un progres mai evident 
decît unii seniori, că la „delfin" și 
„bras" — procedee deficitare în nata- 
ția noastră — valoarea și echilibrul 
de forțe au crescut, că. în absenta 
Reșiței 'absență doar parțial motiva
tă),. Oradea și Ploieștlul sînt. împreu
nă, firește, cu Capitala, centrele de 
natație care au dominat campionate
le pe 1975.

Există însă un decalaj (de ani șl 
ani, deci cu atit mai apăsător) între 
performanțele înotătorilor noștri și 
cele de veritabilă valoare internațio

Azi sosește in Capitală 
ministrul afacerilor externe 

al R. 0. G.
Astăzi sosește la București, la in

vitația ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Democra
te Germane, Oskar Fischer, lntr-o 
vizită oficială de prietenie.

(Agerpres)

Cronica zilei

iFAPTUL
DIVERS

Protocolul de colaborare bilaterală 
pe anii 1975—1976 dintre Uniunea 
ziariștilor din Republica Socialistă 
România Și Asociația ziariștilor din 
Republica Populară Polonă a fost 
semnat ieri la București de Nestor 
Ignat și Jan Mietkowski, președinții 
celor două organizații.

La semnare au asistat redactori-șefi 
din presa centrală și funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost, de asemenea, prezenti am
basadorul Wladyslaw Wojtasik și 
membri ai Ambasadei Republicii 
Populara Polone la București.

*
Marți dimineața, actorii Teatrului 

de păpuși din Craiova au plecat în- 
tr-un turneu în Africa. Timp de 45 
zile, aceștia vor prezenta in Sudan, 
Egipt. Libia, Algeria. Tunisia și Ma
roc mai multe spectacole cu piesele 
pentru copii și tineret „Ion Talion", 
„De-a Scufița Roșie" si „Prima lec
ție".

★
în cadrul programului de lucrări pe 

care Antrepriza română de construc
ții — ARCOM le execută în Libia, pe 
baza acordului guvernamental înche
iat între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Libiană în 
februarie 1974, a fost semnat un nou 
contract care prevede realizarea la 
Tripoli a unui număr de 20 de școli, 
cu un total de 400 săli de clasă. A- 
ceste edificii școlare vor fi predate 
„la cheie" partenerului libian — or
ganizația „General Housing Corpora
tion".

Noul contract creează condiții pen
tru lărgirea cadrului de cooperare e- 
conomică între cele două țări.

★
Delegația Oficiului elvețian de ex

pansiune comercială, condusă de Ge
rard Bauer, președintele oficiului, 
care se află într-o vizită în țara 
noastră, a avut convorbiri, în cursul 
zilei de marți, cu Nicolae Ștefan, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, Roman Moldo
van, președintele Camerei de Co
merț și Industrie, și Gheorghe Ca- 
ranfil, adjunct al ministrului indus
triei chimice. Cu această ocazie au 
avut loc discuții privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice dintre cele două țări.

Marți seara, între Camera de Co
merț și Industrie a Republicii So
cialiste România și Oficiul elvețian 
de expansiune comercială a fost 
semnat un acord privind intensifica
rea relațiilor de cooperare economică 
româno-elvețiene.

(Agerpres)

AUTOMOBILISM ■.

La Timișoara a avut loc 
Prima cursă 

de viteză pe circuit
Activitatea automobilistică De 1975 

a început oficial la Timișoara, cu 
prima etapă a campionatului națio
nal de viteză pe circuit. întrecerile 
— la care au luat parte alergători 
din București. Brașov. Cluj-Napoca, 
Pitești. Reșița. Hunedoara. Satu- 
Mare și Timișoara — au suscitat in
teresul unui public larg, care a ad
mirat măiestria si curajul fruntași- 

. lor sportului automobilistic. Ciștigă- 
torii curselor sînt : clasa pină la 1 000 
cmc — C. Bercea (pe Fiat 850) ; pînă 
la 1 150 cmc — D. Gindu (Dacia 
1 100) ; pînă la 1 300 cmc — E. Io- 
nescu-Cristea (R. 8 Gordini) ; peste 
1 300 cmc — Gh. Morassl (R. 12 Gor
dini). La clasa națională „Dacia" — 
primii clasați : Z. Szentpali (Dacia 
1 300 — grupa I) si D. Motoc (Da
cia 1 300 — grupa II).- Pe echipe : 
1. — I.O.B. Balș ; 2. — Tractorul 
Brașov ; 3. — Voința Timișoara.

Cea de-a doua etapă a campiona
tului va avea loc duminică. 4 mai. 
la Alexandria.

AU CELE 16 RECORDURI ?

O pasiune 
cu... țepi

La Brăila, în grădina profeso
rului de matematică Petre Dobro- 
tă, au înflorit cactușii. Pasionatul 
colecționar de cactuși a ajuns la 
specia numărul 2 000. Cifra a 
fost „rotunjită" de un exemplar 
numit „Oreocereus arboreus". o- 
riginar din Bolivia, dar necu
noscut pînă de curînd de oame
nii de știință. Acum, profesorul 
Dobrotă se pregătește să par
ticipe la reuniunea internațio
nală de la Londra, prilejuită de 
aniversarea a 30 de ani de la 
înființarea Societății engleze a 
colecționarilor de cactuși. Ca 
să vezi pînă unde-1 „împing" 
pe om... țepii pasiunii !

Ospitalitate
La plecarea din Baia Mare, 

unde poposise in calitate de 
reprezentant al unei firme din 
Republica Federală Germania, 
H. S. si-a uitat (sau a pierdut, 
nici el nu știa unde si cum anu
me) un obiect de mare valoare. 
După vreo trei luni, oaspetele, 
venit din nou la Baia Mare, a 
solicitat găzduire tot la hotelul 
„Carpați". Recunoscindu-l, res
ponsabilul hotelului, Aurel Ian- 
cu, i-a adus imediat obiectul pe 
care H. S. îl uitase în camera 
unde dormise rindul trecut. 
Drept care oaspetele a apreciat 
nu numai ospitalitatea, ci si 
exemplara corectitudine a per
sonalului hotelului.

Naufragiați 
pe „Venus“

• Ora 14,30. De la pontoanele 
portului Tulcea. nava rapidă 
„Venus" pornește în cursă spre- 
Galati. Din cauza unei defecțiuni 
tehnice. în dreptul punctului 
pescăresc Somova. comandan
tul este nevoit să arunce anco
ra. Se face apel la dispeceratul 
portului Tulcea, de unde se răs
punde că va fi trimis imediat 
un alt vas. Dar acel „imediat" a 
durat vreo trei ore, pînă și-a 
făcut apariția hidrobuzul „Stur
zul". Desigur, se întimplă să sur- 
vină și pe apă unele defec
țiuni tehnice. Ceea ce surprin
de însă este faptul că nava „Ve
nus" plecase în cursă după ce 
stătuse în reparații o iarnă în
treagă. După cum surprinde și 
„operativitatea" dispeceratului 
Tulcea, care i-a lăsat pe cei 60 
de călători „naufragiați pe Ve
nus" nepermis de mult. Așa se 
face că o călătorie între Tul
cea și Galați, de 70 kilometri, 
care se face, în mod curent, in 
90 de minute, a durat mai bine 
de 8 bre. Să vederii cît va dura 
răspunsul la sesizarea noastră.

Brandiburu 
si căciula

9 

răposatului
Cortegiului care-1 însoțea pe 

ultimul drum pe răposatul I. R. 
din Hodoreasca, județul Gorj, 
i s-a alăturat și Victor Brandi
buru. despre care oamenii spu
neau că are un nume cam 
„fistichiu". Cu vremea, se o- 
bisnuiseră cu numele lui. unii 
adăugîndu-i chiar cîte un 
„eseu", spre a-1 face mai în 
spiritul limbii noastre : Bran- 
diburescu sau, mai scurt — 
Burescu. Apropiindu-se de si
criul in care se afla I. R., 
Brandiburu a zărit în capul ră
posatului o foarte frumoasă că
ciulă de miel, de la care nu 
și-a mai luat ochii pînă la ci
mitir. După vreo două-trei zile, 
familia defunctului a observat 
că mormîntul fusese răscolit, 
iar din sicriu dispăruse tocmai 
căciula din capul răposatului. 
Organele de miliție au pornit 
pe urmele făptașului. Si urme
le au dus la Brandiburu. Pen
tru profanarea mormîntului, 
Brandiburu a fost condamnat 
la doi ani si jumătate închi
soare.

nală. Privită sub acest unghi, com
petiția de referință nu a arătat vreo 
schimbare substanțială. Singurele re
zultate de ținută, cu o anumită cotă 
pe plan european, sînt cele ale dina- 
movistei Anca Groza, obținute însă 
în curse... fără adversare.

Aprecierea de ansamblu a compor
tării înotătorilor — punînd fată în 
fată planurile, angajamentele, condi
țiile existente și. sprijinul primit cu 
rezultatele obținute în campionat — 
relevă, din păcate, un start lent, ne
edificator, departe de ceea ce trebuia 
realizat pentru acest început de se
zon. In acest sens sînt vizați chiar 
și o serie de înotători de la marile 
cluburi, ale căror rezultate s-au si
tuat departe de recordurile interne 
actuale (recorduri, cum se știe, prea 
puțin sau... deloc competitive). Obi
ectivele anului sînt plasate în vară ; 
în principal se urmărește o bună re
prezentare (nu numai victorii, ci și 
performante de virf) la campionatele 
balcanice. Timp ar fi, desigur. Dar 
îmbunătățiri spectaculoase nu vor 
putea apărea dacă mereu și mereu 
— așa cum au constatat controalele 
efectuate Și, practic, au demonstrat 
rezultatele realizate zilele acestea — 
antrenamentele au o durată relativ 
mică și slnt de intensitate scăzută, 
cu numeroase „rabaturi" făcute chiar 
de antrenori.

Răspunderea principală pentru îm
bunătățirea radicală a pregătirii îno
tătorilor revine antrenorilor și con
ducerilor secțiilor din întreaga țară. 
Sezonul în aer liber trebuie să în
semne un prim pas hotărît în schim
barea de optică privind cantitatea și 
calitatea antrenamentelor.

I. DUM1TRIU

„si singur s-a 
sechestrat

După ce a făcut un chef zdra
văn, lui loan Mocanu. fără o- 
cupatie, din Piatra Neamț, i-a 
venit și cheful de o plimbare 
nocturnă. Musai cu mașina. Dar 
cum nu avea mașină, s-a dus 
la parcarea din cartierul Mă- 
răței, a forțat ușile autoturis
mului l-NT-3277 și a pornit-o 
la drum. La numai 150 de me
tri, s-a izbit puternic de un 
stilp, din care mașina a ricoșat 
și s-a întors cu rotile în sus. 
Cum ușile, s-au blocat, I. M. n-a 
mai putut' ieși, rămînind seches
trat înăuntru și tipînd după a- 
jutor, că n-are aer, că se su
focă. Văzîndu-i isprava și au- 
zindu-i țipetele, o patrulă a mi
liției a sărit repede să-1 scoată 
afară și să-i vină în ajutor. Ur
mează să-l mai ajute si legea.

Proces 
public

Incinta Gării de Nord din Ro
șiori de Vede s-a transformat în 
sală de tribunal. Pe banca acu
zării. în fața asistenței formată, 
în majoritate, din ceferiști, un 
fost coleg : Leonte Constantin 
din comuna Drăgănesti de Vede 
(Teleorman), alături de socrul 
său. Nicolae Tănase. Ginerele 
Si cu tata-socru sînt chemați să 
dea seamă pentru sustragerile 
repetate de bunuri din vagoane 
de marfă, pentru marile preju
dicii aduse avutului obștesc. 
Sentința : Leonte Constantin a 
fost condamnat la 7 ani închisoa
re, iar socrul său, la 5 ani.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

Alături de popoarele Uniunii So
vietice, de mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, de for
țele progresiste de pretutindeni, co
muniștii români, întregul nostru po
por — a spus vorbitorul — aniver
sează împlinirea a 105 ani de la naș
terea genialului ginditor și militant 
revoluționar marxist Vladimir Ilici 
Lenin, marele teoretician comunist și 
conducător al proletariatului. Discipol 
credincios si continuator strălucit al 
lui Marx și Engels, V. I. Lenin și-a 
consacrat întreaga viață, capacitatea 
și energia sa luptei pentru eliberarea 
celor ce muncesc de exploatare și a- 
suprire, pentru libertate socială și na
țională, pentru triumful socialismului 
și comunismului.

începindu-și activitatea revoluțio
nară la cumpăna secolelor al XIX-lea 
și al XX-lea, cînd marxismul era con
fruntat cu problemele noi, ridicate 
de schimbările intervenite în viața 
economică și social-politică, Lenin a 
înțeles că izvorul vitalității teoriei 
marxiste, al forței sale transformatoa
re rezidă în legătura organică cu rea
litățile epocii, în maxima receptivi
tate față de experiența practică, față 
de noile cuceriri ale științei, ale cu
noașterii umane. Călăuzindu-se de 
concepția și metoda materialismului 
dialectic și istoric, el a generalizat 
experiența nouă pe care au adus-o 
dezvoltarea socială din Rusia, luptele 
proletariatului, ale forțelor progre
siste in condițiile trecerii capitalis
mului din țările avansate în faza im
perialistă, îmbogățind cu teze și con
cluzii noi fiecare dintre părțile con
stitutive ale marxismului. De numele 
Iui Lenin sînt indisolubil legate fun
damentarea multilaterală a teoriei re
voluției socialiste în noua epocă is
torică. elaborarea concepției cu pri
vire la rolul, sarcinile și organizarea 
partidului comunist al clasei munci
toare, întemeierea partidului revolu
ționar al proletariatului din Rusia, 
săvîrșirea primei revoluții socialiste 
victorioase, fondarea primului stat so
cialist din istorie, trasarea și trece
rea la înfăptuirea programului de edi
ficare a noii orânduiri sociale în U- 
niunea Sovietică. Așadar, numele lui 
Lenin este legat inseparabil de mă
rețe evenimente social-politice care 
au dominat primele decenii ale se
colului nostru, reprezentînd, în istoria 
popoarelor din U.R.S.S. și in istoria 
universală, întruchiparea gîndirii și 
acțiunii revoluționare a epocii sale.

Opera teoretică. întreaga activitate 
revoluționară a lui V. I. Lenin re
prezintă în însăși substanța sa o 
ilustrare grăitoare a spiritului 
profund creator al marxismului. O 
deosebită actualitate are astăzi con
cepția leninistă cu privire la nece
sitatea de a privi marxismul ca o 
știință vie. care se dezvoltă în per
manentă. ca o concepție si o me
todă revoluționară de cercetare a fe
nomenelor naturii și societății, ca o 
armă teoretică a partidului clasei 
muncitoare în analiza condițiilor is
torice concrete. în lupta pentru trans
formarea revoluționară a societății.

Cu o pătrunzătoare clarviziune in 
analiza relațiilor social-politice ale 
epocii. V. I. Lenin a acordat o deo
sebită atenție studierii aprofundate a 
legilor generale ale revoluției si e- 
dificării noii societăți, aplicării aces
tora potrivit particularităților fiecă
rei țări, condițiilor diferite de or
din economic, social, istoric, națio
nal in care isi desfășoară activitatea 
partidele comuniste.

O confirmare minunată a ideilor 
leniniste, a calităților lui Vladimir 
Ilici de organizator și conducător au 
constituit-o pregătirea, desfășurarea 
si victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, eveniment de însem
nătate crucială, care a inaugurat e- 
poca trecerii omenirii de la capi
talism la socialism.

Forța si trăinicia puterii sovietice 
au fost verificate în mod strălucit 
in anii războiului civil, prin infrin- 
gerea intervenției imperialiste._ si în 
anii Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei, cind gloriosul popor sovietic 
a oferit dovada unui eroism cu a- 
devărat legendar, dind cele mai mari 
jertfe în lupta împotriva fascismu
lui. apărind cuceririle revoluționare 
ale Marelui Octombrie și aducînd 
contribuția hotărîtoare la eliberarea 
omenirii de robia nazistă.

Menționînd succesele remarcabila 
obținute de oamenii sovietici în di
ferite domenii de activitate, vorbi
torul a arătat că U.R.S.S. a devenit 
un stat socialist cu un puternic po
tential economic și tehnico-stiințlfic, 
avînd un rol de importantă deose
bită în viata internațională actuală.

Poporul român, comuniștii din țara 
noastră au urmărit și urmăresc cu 
viu interes și solidaritate frățească 
munca creatoare a oamenilor sovie
tici pentru progresul și prosperitatea 
patriei lor, se bucură din inimă de 
realizările lor remarcabile în dez
voltarea economiei, științei șl cultu
rii, în construirea societății comunis
te, apreciindu-Ie ca o contribuție de 
prim ordin la întărirea forțelor so
cialismului, progresului și păcii din 
întreaga lume.

După ce a amintit că, încă din 
timpul lui Lenin. între revoluționari 
români și ruși s-au statornicit strîn- 
se relații de prietenie și întraju
torare tovărășească, că el a privit cu 
simpatie lupta de eliberare socială și 
națională a poporului român, vorbi
torul a spus : Continuind si ridicînd 
pe noi trepte tradițiile internaționa
liste ale mișcării muncitorești. Parti
dul Comunist Român, încă de la în
ceputurile existentei • sale, a îmbinat 
statornic slujirea plină de abnegație
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VIETNAMUL DE SUD SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE A O.N.U. PENTRU EUROPA ADUNAREA FESTIVĂ DE LA MOSCOVA
20 DE PROVINCII ELIBERATE

DE SUB OPRESIUNEA REGIMULUI SAIGONEZ
• După demisia dictatorului de la Saigon — „o admi
nistrație Thieu fără Thieu" • Demers al diplomației 

franceze
VIETNAMUL DE SUD 22 (Ager

pres). — Forțele armate patriotice 
din Vietnamul de sud au lansat un 
puternic atac asupra mai multor po
ziții ale trupelor saigoneze la Ham 
Tan, capitala provinciei Binh Tuy, la 
120 km est de Saigon, și*ale  celor 
aflate în împrejurimile orașului Xuan 
Loc, informează agenția de presă 
Eliberarea. Populația orașului s-a răs
culat pentru a infringe aparatul 
coercitiv al administrației saigoneze.

La Xuan Loc — precizează sursa 
citată — forțele patriotice au cuce
rit mai multe poziții rămase încă sub 
controlul trupelor saigoneze. care au 
fost nimicite sau dislocate, 
soldați ai regimului Thieu 
dat forțelor patriotice.

Un puternic atac a fost 
asupra localității Ben Luc, 
sud-vest de capitală. Surse militare 
saigoneze au declarat că marea bază 
aeriană de la Bien Hua a fost parțial 
închisă. în urma barajului de artile
rie al forțelor patriotice. în prezent, 
forțele armate de eliberare populară 
mențin sub control 20 de provincii — 
ultima cucerită dintre acestea fiind 
Long Khanh.

capăt intervenției lor In treburile in
terne ale Vietnamului de sud.

într-un comentariu consacrat demi
siei Iui Thieu, ziarul „Nhan Dan“, or
ganul C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, subliniază că 
esențial este ca această demisie să 
marcheze pentru S.U.A. abandonarea 
unei politici greșite. Ziarul arată că 
înlocuirea lui Thieu prin Tran Van 
Huong nu este susceptibilă de a de
termina schimbarea necesară, deoare
ce ei se deosebesc prea puțin și la 
Saigon nu s-a ajuns decît la „o ad
ministrație Thieu fără Thieu“.

Numeroși 
s-au pre-

lansat și 
la 25 km

Primul ministru al Suediei, Olof 
Palme, a subliniat, într-o declarație, 
că evenimentele ce au loc, in pre
zent, în Indochina constituie încu
nunarea unui proces istoric inevita
bil. Singura cale prin care se va pu
tea stabili pacea în această parte a 
lumii . ’ ’
suedez — o constituie aplicarea Â- 
cordurilor de la Paris din ianuarie 
1973.

a menționat premierul

Cooperarea pe continent necesită instaurarea unei noi ordini
economice in relațiile dintre statele europene

GENEVA 22 (Agerpres). — Dele
gațiile la cea de-a XXX-a sesiune a 
Comisiei economice a O.N.U. pentru 
Europa (C.E.E./O.N.U.), care se des
fășoară în aceste zile la Geneva, au 
luat în dezbatere situația economică 
a țărilor continentului în anul 1974. 
Sint examinate aspecte legate de e- 
voluția din anul trecut a economiilor 
naționale ale țărilor membre și, pe 
această bază, posibilitățile și direcțiile 
dezvoltării cooperării economice eu
ropene.

în intervenția sa la acest punct, 
reprezentantul țării noastre, Nicolae 
Dinu, evidențiind interdependența 
dintre dezvoltarea economică pe plan 
național și factorii evoluției econo
miei mondiale, s-a pronunțat pentru 
căutarea, prin acțiuni de cooperare, 
de soluții corespunzătoare probleme
lor care confruntă Europa, lumea în
treagă.

în acest context, Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Europa îi re
vine sarcina de a iniția și pune in 
aplicare acțiuni . concrete de coope
rare înt-re țările europene, oferind ast
fel condiții economice adecvate pen
tru promovarea destinderii politice și 
a înțelegerii pe continent.

Evidențiind progresele Înregistrate 
de economia românească în 1974, vor
bitorul a relevat că eforturile de
puse pentru dezvoltarea susținută a

țării, pentru reducerea decalajului 
care separă România de țările in
dustrializate au trebuit să fie inten
sificate, pentru ca obiectivele stabi
lite să fie realizate chiar în condițiile 
efectelor defavorabile ale fenomene
lor economice apărute pe plan inter
național.

în privința comerțului exterior, 
deși acesta a crescut simțitor în 1974, 
rezultatele ar fi putut să fie și mai 
bune dacă s-ar fi acționat mai ferm 
în direcția eliminării obstacolelor ta
rifare și netarifare, a liberalizării co
merțului, ca și a asigurării accesului 
preferențial pentru produsele țărilor 
în curs de dezvoltare, inclusiv Româ
nia, pe piețele țărilor dezvoltate.

Trebuie subliniat, a arătat vorbito
rul, că pentru eliminarea decalajelor 
economice și tehnologice dintre țările 
în curs de dezvoltare și cele dezvol
tate este necesar ca eforturilor pro
prii să li se adauge o cooperare eco
nomică internațională activă, bazată 
pe o nouă ordine economică și poli
tică în lume.

Departe de a constitui o excepție, 
în raport cu alte zone geografice, re
giunea Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa se prezintă actual
mente ca o zonă necesitînd ea însăși 
instaurarea principiilor noii ordini 
economice în relațiile dintre statele 
membre.

cu prilejul împlinirii a 105 ani
nașterea lui

9
22 (Agerpres). — Marți,

...____ , a avut loc o adunare
festivă consacrată împlinirii a 105 ani 
de la nașterea lui Vladimir llici 
Lenin.

în prezidiul adunării s-au aflat 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Aleksei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. alți conducători de 
partid și de etat sovietici. în .pală 
erau prezenți veterani ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, mun
citori ai întreprinderilor și șantiere-

de la
MOSCOVA 

Ia Moscova,

PORTUGALIA

Vladimir llici Lenin

Un reprezentant al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. maiorul Nguyen 
Phuong Nam, a calificat demisia lui 
Nguyen Van Thieu din postul de 
..președinte" al regimului saigonez 
drept „o manevră neîndemînatică" și 
care nu va schimba cu nimic situa
ția atîta vreme cit S.U.A. nu vor pune

PARIS 22 (Agerpres). — Ministrul 
francez al afacerilor externe. Jean 
Sauvagnargues, a declarat că diplo
mația franceză întreprinde demersuri 
pentru începerea tratativelor suscep
tibile să ducă la o soluție politică în 
problema vietnameză.

Guvernul Australiei a hotărît să 
închidă ambasada sa la Saigon. La 
Canberra s-a precizat că au fost luate 
mășurile necesare pentru repatrierea 
personalului ambasadei.

CAMBODGIA

Toate capitalele provinciale
controlate de forțele patriotice

Cuvîntarea viceprim-ministrului
Pnom

G.R.U.N.C. la postul de radio
Penh

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE
Șl COOPERARE ÎN EUROPA

Tn dezbatere — facilitarea condițiilor de lucru ale ziariștilor pen
tru cunoașterea aprofundată a preocupărilor și realizărilor altor 

popoare

PNOM PENH 22 (Agerpres). — 
După cucerirea Pnom Penhului, în 
dimineața zilei de 17 aprilie, forțele 
armate populare de eliberare cam
bodgiene au preluat controlul asu
pra tuturor capitalelor provirfciale, 
eliberînd, în ordine, Kompong 
Cham, Battambang. Kompong Speu, 
Svay Rieng, Kampot, Preah Siha
nouk, Takeo, Kompong Thom și 
Kompong Chnang, anunță agenția 
khmeră de informații AKI.

Khieu Samphan, viceprlm-ministru 
al .Guvemuluii Regal .de Uniune Na
țională al Cambodgiei,"» (G;R,U.N.C:), 
câmandantul-șef al forțelor annate 
de eliberare națională, a luat, marți, 
cuvîntul la postul de radio Pnom 
Penh. In numele șefului statului cam
bodgian, al G.R.U.N.C. și al său per
sonal. el a felicitat forțele de elibe
rare pentru victoria obținută asupra 
inamicului și a chemat, totodată, po
porul și forțele sale armate să men
țină în continuare vigilenta, să fie 
pregătite să depășească dificultățile și 
să-și consacre toate forțele pentru

asigurarea reconstrucției și dezvoltă
rii patriei. De asemenea, el a expri
mat o profundă recunoștință țărilor 
prietene și popoarelor lumii pentru 
sprijinul pe care l-au acordat luptei 
juste a poporului cambodgian.

Cambodgia — a subliniat Khieu 
Samphan — va promova o politică 
de independență, neutralitate și 
nealiniere, menită să asigure secu
ritatea și integritatea țării, edificarea 
unei Cambodgii democratice, pașnice 
și înfloritoare.

Vorbind la același post de rgdi.o, 
Hou Nim, ministrul informațiilor al 
G.R.lj.N.C., a anunțat ci, începîntl da 
la 24 aprilie, vor avea loc. timp de 
trei zile, în întreaga țară, festivități 
care vor marca victoria poporului 
cambodgian.

GENEVA 22 (Agerpres). — în ca
drul acordului convenit anterior pri
vind importanța difuzării informației 
între statele participante, ca o con
tribuție la întărirea păcii și înțelege
rii între popoare, precum și la Îm
bogățirea spirituală a personalității 
umane, participanții la Conferința de 
la Geneva pentru securitate și coope
rare în Europa au. examinat diferite 
posibilități de facilitare, în acest 
sens, a condițiilor de lucru ale zia
riștilor unui stat participant pe te
ritoriul altui stat participant.

în cadrul dezbaterilor, delegația 
română și o serie de alte delegații au 
subliniat rolul și importanța activi
tății ziariștilor în cunoașterea de că
tre masele largi de cititori a vieții, 
activității, preocupărilor și realizări
lor altor popoare, Aceste delegații au 
acționat pentru înscrierea în documen
tul elaborat de subcomisie a unor pre
vederi care să permită celor ce acti
vează în domeniul informației în masă 
posibilitatea cunoașterii aprofundate 
a realităților vieții, a valorilor ma-

teriale șl spirituale create de fiecare 
națiune, astfel încît, prin activitatea 
lor, să contribuie la crearea unui cli
mat de înțelegere și încredere între 
popoare, de pace și securitate.

VIENA

Lovitură de stat
in Honduras

Ambasadorul cambodgian la Vien
tiane a anunțat, in cadrul unei con
ferințe de presă, ralierea 
a colaboratorilor săi 
G.R.U.N.C. — informează 
France Presse.

sa și 
la politica 

agenția

TEGUCIGALPA 22 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relatează, din Te
gucigalpa. că în Honduras a avut loc 
marți o lovitură de stat militară. Șe
ful statului, generalul Osvaldo Lopez 
Arellano, a fost răsturnat de către 
forțele armate. Colonelul Alberto 
Melgar Castro a preluat conducer'ea 
statului — anunță o proclamație ofi
cială transmisă de postul de radio 
Tegucigalpa.

DE PRETUTINDENI
• HÎRTIE SOLUBILA.

Un nou procedeu de fabricare 
a hîrtiei solubile în apă a fost 
elaborat de specialiștii Institu- 
t.ultii de cercetări științifice in 
domeniul hîrtiei și celulozei din 
Bratislava. Principala materie 
primă folosită la obținerea a- 
cestei hîrtii, care nu se deose
bește în privința aspectului ex
terior de cea obișnuită, este 
carboximetilceluloza. Prin mo
dificări ale compoziției pastei 
de hirtie se pot obține, după 
dorință, sorturi diferite solubile 
în intervale de timp mai scurte 
sau mai îndelungate — de la 
cinci secunde pînă la cîteva 
ore. Hîrtia solubilă are o largă 
întrebuințare în tehnică, medi
cină, gospodărie. Ea poate fl 
folosită la confecționarea șer
vețelelor de masă, a prosoape- 
lor, etichetelor pentru sticle și 
borcane.

• CANADIENII TREC 
LA SISTEMUL METRIC. 
Nimic nu i-a convins pînă a- 
cum pe canadieni să treacă la 
sistemul metric de măsurare — 
nici capitularea treptată a Ma
rii Britanii, nici exemplul ho- 
tărît al Australiei. De cînd insă 
li- s-a încredințat sarcina de a 
găzdui viitoarele Jocuri Olim
pice, s-au hotărît in fine și ca
nadienii să intre in rindul 
covîrșitoarei majorități a ță
rilor (95 la sută din populația 
globului întrebuințează sistemul 
decimal). Primii pași au fost 
deja tăcuți : astfel, de la 1 a- 
prilie, temperatura se anunță 
în grade Celsius. Se preconi
zează ca pînă la sfirșitul dece
niului procesul să fie încheiat. 
Primii care s-au bucurat au 
fost copiii care la școală nu 
vor mai fi chinuiți cu mile, 
uncii, inci și galoane. Adulților, 
în schimb, le vine mai greu.

• GLACIATIILE Șl RE
LATIVITATEA. Din cînd 
cînd, cercetătorii se întreabă 
dacă nu ne aflăm în ajunul 
unei noi glaciații. Omul de ști- 
ihță englez Nigel Calder consi
deră chiar că ultima glaciație a 
cam întîrziat : la ora actuală, 
spune el, dacă nu s-ar fi pro
dus o dereglare în succesiunea 
glaciațiilor (globul a cunoscut 
pînă acum vreo 20), orașele 
Toronto și Glasgow s-ar fi gă
sit sub un strat gros de ghea
ță. Alt specialist, americanul 
George Denton, afirmă că, în 
prezent, lumea străbate, fără să 
bage aproape de seamă, un ci
clu de „miniglaciații", eviden
țiate de răcirea atmosferei în 
emisfera nordică. Cit privește 
iminența unei glaciații de mari 
proporții, se pare că lucrurile 
nu trebuie dramatizate. întru- 
cît, In acest domeniu, totul este 
relativ : „imediat" sau „în cu- 
rîrid" pot foarte bine însemna... 
mai multe secole.

Ă i • ZIARE PE MICRO
FILM; îh urmă cu 10 ani lua 
naștere pe lingă Institutul de 
cercetări în domeniul ziaristicii 
din Dortmund (R.F.G.) prima 
arhivă de presă în care colec
țiile obișnuite au fost înlocuite 
cu microfilme. Astăzi fondurile 
arhivei însumează 720 000 m de 
microfilm, cărora le corespund 
nu mai puțin de 30 milioane 
pagini de ziar ! Printre cele 
mai valoroase „piese" se nu
mără colecții microfilmate ale 
unor ziare din secolele al 17-lea 
și al 18-lea. exemplare ale 
presei din anii revoluției de 
la 1848, colecții ale presei mun
citorești și ale ziarelor din 
timpul Republicii de la Wei
mar etc.

• TELESCOP GIGANT 
CU LASER. Pînă la sfirșitul 
lunii în curs, în Japonia ur
mează să intre in exploatare 
cel mai mare telescop cu laser 
din lume, avind un diametru 
care măsoară 3,8 metri. Insta
lat în laboratorul astronomic 
din Tokio, telescopul va permi
te efectuarea de observații as
tronomice complexe, prin pro
iectarea unor fascicole laser 
asupra reflectorului amplasat 
de cosmonauții americani pe 
Lună, de unde se vor înapoia 
pe Țerra. Totodată, specialiștii 
niponi vor întreprinde cu aju
torul noii aparaturi observații 
asupra rotației Pămîntului.

•DE NESTRĂPUNS.
Nici cuțitele, nici lamele de ras, 
nici chiar dinții rechinilor nu 
pot străpunge, asigură firmele 
de publicitate din S.U.A., țesă
tura care a fost pusă la punct 
de o întreprindere din S.U.A. 
Compusă din 8—10 straturi de 
fibre dintr-o compoziție spe
cială, această țesătură cîntăreș- 
te cu 50 Ia sută mai puțin decît 
țesăturile din nylon și este de 
10 ori mai rezistentă decît 
oțelul. Similară ca aspect sto
felor din lină, ea poate fi folo
sită pentru fabricarea articole
lor vestimentare destinate, in 
primul rînd. persoanelor care 
desfășoară profesii periculoase.

• PREGĂTIRI PENTRU 
ZBORUL EXPERIMEN
TAL „SOIUZ"-,,APOL
LO". Echipajele sovietic șl 
american sint gata pentru zbo
rul experimental în comun „So- 
iuz“-„Apollo“, preconizat pen
tru 15 iulie a. c. — a declarat 
cosmonautul sovietic Vladimir 
Șatalov. El a relevat că, la sfir
șitul acestei luni, astronauțiî 
americani vor vizita cosmodro- 
mul de la Baikonur, unde vor 
lua cunoștință de ultimele pre
gătiri înaintea zborului na
vei „Soiuz". La centrul sovie
tic de pregătire se desfășoară 
antrenamentele finale ale echi
pajelor cosmonauților. sovietici 
și astronauților americani. în
tr-un dispozitiv special de an
trenament, avind și macheta 
modulului de cuplare dintre 
cele două nave, se pregătesc 
primul echipaj sovietic și primul 
echipaj american.

de știință, 
ai Arma-

lor din Moscova, oameni 
cultură și artă, 
tei sovietice.

Mihail Suslov, 
Politic, secretar 
a prezentat un raport în care a relie
fat semnificația aniversării, a înfăți
șat principalele aspecte ale muncii 
constructive desfășurate de poporul 
sovietic, subliniind îndeplinirea cu 
succes a programului trasat de cel 
de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S. 
Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
la politica externă a U.R.S.S., la o 
serie de probleme ale vieții interna
ționale.

militari

al Birouluimembru
al C.C. al P.C.U.S.,

Obiectivele guvernului privind
consolidarea vieții economice

LISABONA 22 (Agerpres). — Miș
carea Forțelor Armate a adresat, 
marți, un apel oamenilor muncii 
portughezi, chemîndu-i „să se avînte 
în bătălia producției și a productivi
tății". Apelul avertizează că „reac- 
țiunea este interesată să dezorgani
zeze aparatul productiv și chiar să 
provoace scăderi considerabile în 
producție". „Nimeni nu trebuie, să 
se îndoiască — relevă apelul — că 
societatea nouă în curs de edificare 
în Portugalia va reclama unele sa
crificii, dar oamenii muncii trebuie 
să înțeleagă că ei pot lucra în pro
priul lor folos și nu pentru a îmbo
găți o minoritate de privilegiați".

în cadrul unei conferințe de presă, 
ministrul coordonării economice și 
planificării, Mario Murteira, a preci
zat că guvernul va urmări, în conti
nuare. limitarea puterii monopoluri
lor în viața economică a tării, pro- 
movîndu-se, în acest scop, cu consec
vență, politica de naționalizări înce
pută prin 
statului a

trecerea în proprietatea 
băncilor, companiilor de

asigurări și a altor obiective din sec
toarele de bază ale economiei. El a 
arătat, totodată, că pentru rezolvarea 
problemelor dezvoltării economice 
guvernul de la Lisabona va încuraja 
accesul capitalurilor străine pe piața 
internă, intenționînd să elaboreze, in 
acest scop, un cod al investițiilor.

In vederea consolidării vieții eco
nomice. a anunțat Mario Murteira, 
guvernul pregătește, de asemenea, o 
serie de măsuri referitoare la poli
tica în domeniul prețurilor și al sa
lariilor, la asigurarea rentabilității .în
treprinderilor, precum și o legislație 
privind drepturile sindicale.

Ministrul portughez a trecut in re
vistă rezultatele obținute în dome
niul economic după răsturnarea regi
mului dictatorial, arătind că, la sfîr- 
șitul anului 1974. producția industria
lă a țării crescuse cu 7 la sută. De 
asemenea, a precizat el, rata inflației a 
fost redusă cu 33 la sută, comparativ 
cu perioada corespunzătoare a anului 
precedent.

agențiile de presă transmit:
Guvernele R.P.D. Coree

ne și Portugalieiau hotărît să 
stabilească relații diplomatice și să 
facă schimb de reprezentante la ni
vel de ambasadă.

Convorbiri la nivel înalt 
franco — vest-germane. La 
Paris au început convorbirile ofi
ciale dintre președintele . Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, și pre
ședintele Republicii Federale Ger
mania, Walter Scheel. La convorbiri 
asistă si. miniștrii de externe ai ce
lor, .^ouă țări. După cum relevă a- 
gehția France Presse, în centrul con
vorbirilor dintre cei doi șefi de stat 
se află probleme referitoare la Pia
ța comună, cooperarea franco-vest- 
gerinană. precum și alte probleme 
internaționale.

LO PtagU RU încePut convorbi
rile dintre Bohuslav Chnoupek. 
nistrul cehoslovac al afacerilor 
terne, 
ministrul

nemarcei, aflat într-o vizită oficială 
la Praga.

Agenția C.T.K. relatează că în ca
drul primei întrevederi au fost a- 
bordate probleme ale relațiilor bila
terale, precum și situația internațio
nală actuală, legate în special de 
Conferința pentru securitate și co
operare in Europa.

rilor Americii Latine, luna viitoare, 
în cadrul unei reuniuni a Organiza
ției Statelor Americane.

La Geneva a avut 10c mar^ 0 
nouă întîlnire a delegațiilor sovie
tică și americană participante la ne
gocierile privind limitarea armamen
telor strategice (S.A.L.T.).

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:________________ ■> __________ . *

Imperativul industrializării in lumina

• Sesiunea Consiliului pentru dezvoltare industriala
al O.N.U.D.I

tează faptul că în 1974 
Centrul comun Româ- 
nia-O. N. U. D. I. pen
tru cooperare interna
țională în domeniul in
dustriei chimice și pe
trochimice pentru ță
rile în curs de dezvol
tare a efectuat o serie 
de activități semnifi
cative, îndeosebi în ce 
privește formarea de 
cadre. Se menționează, 
de asemenea, că gu-

vernul României, prin 
intermediul Centrului 
comun, a participat la’ 
realizarea actualului 
program al O.N.U.D.I. 
pentru ajutorarea țări
lor afectate de secetă 
din zona sudano-sahe- 
liană, în.domeniul folo
sirii maselor plastice 
în. agricultură. în Mali 
și Volta Superioară.

Sesiunea din capita
la Austriei se înscrie

mi- 
ex- 

si Knud Boerge Andersen, 
afacerilor externe al Da-

în rîndul eforturilor 
tot mai susținute în
dreptate spre soluțio
narea uneia din pro
blemele actuale cu 
care este confruntată 
comunitatea interna
țională — stimularea 
procesului de indus
trializare a țărilor în 
curs de dezvoltare.

Comellu VLAD

In sala Ron Kaikan din Tokio 
s-a deschis un nou curs de limba 
română, sub egida Asociației de 
prietenie Japonia-România. A- 
cesta este cel de-al 13-lea curs 
de limba,,română organizat.. în- 
cepînd din anul 1962. Actualul 
curs este condus de profesorul 
Atsushi Năono de la Universi
tatea din Tokio, traducătorul in 
limba japoneză a unei culegeri 
de nuvele românești.

Ziarul peruan „La Prensa“ 
consacră un amplu articol crea
ției marelui poet român Mihai 
Eminescu, contribuției spiritua
lității românești la patrimoniul 
culturii universale. Relevind a- 
tenția acordată de UNESCO cu
noașterii în lume a operei emi
nesciene. autorul articolului. Ju
lio Castro Franco, scrie că prin 
ritmul și magia cuvintului „Emi
nescu acționează asupra noastră 
pînă într-atit incit tindem, să 
credem că sensibilitatea artisti
că n-a avut nicicînd un interpret 
mai mare decît el".

0 delegație economică 
guvernamentală canadiană, 
condusă de ministrul finanțelor, 
John Turner, a sosit în Kuweit pen- ■ 
tru a conferi cu oficialitățile kuwei- 
tiene asupra posibilităților extinderii 
cooperării economice bilaterale.

în localitatea dominica
nă Puerto Plata au iI,ceput lu’ 
crările celei de-a doua reuniuni a 
țărilor producătoare de zahăr .. din 
America Latină și zona Caraibilor, 
in vederea armonizării pozițiilor 4țj 
cestor state pe piața externă a za
hărului. Reuniunea celor 21 de țări 
participante urmează să se desfă
șoare pe parcursul a patru zile.

0 bombă artizanală 3 ex- 
plodat în localitatea Dungannon, 
provocînd moartea a trei persoane. 
Autorii atentatului au rămas ne
identificați. Asemenea acțiuni ires
ponsabile, întreprinse în ultima pe
rioadă, sint menite să submineze 
alegerile în vederea desemnării 
membrilor convenției constituționale 
a Ulsterului, programate pentru 
1 Mai.

în Italias a desfășurat marți o 
grevă generală de patru ore, din 
inițiativa celor trei mari centrale 
sindicale — C.G.I.L., C.l.S.L. și
U.I.L. — în semn de protest împo
triva violenței și a provocărilor la 
care se dedau, în ultima perioadă, 
elementele neofasciste.

După cum s-a anun
țat. la Viena s-au des
chis lucrările Consiliu
lui pentru dezvol
ta r e industrială al 
O.N.U.D.I. Faptul că 
în funcția de președin
te al consiliului a fost 
ales reprezentantul ță
rii noastre — ambasa
dorul României Du
mitru Aninoiu — 
constituie, după apre
cierea 
de aici, 
semnificativă 
fi activității 
desfășurate 
noastră în 
instaurării 
ordini politice și eco
nomice mondiale — o- 
biectiv major al con
temporaneității.

Actuala sesiune a 
consiliului este che
mată să continue dia
logul asupra 
trializării 
curs de 
în lumina noilor e- 
voluții intervenite in 
viața economică inter
națională. Acest dia
log, așa cum se știe, a 
cunoscut un moment 
Important in urmă cu 
mai puțin de o lună, 
ci nd. în cadrul celei 
de-a doua conferințe 
generale a Organizației 
Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare Indus
trială (O.N.U.D.I.). re
prezentanții a 104 state 
ale lumii au adopiat 
Declarația de la Lima.

Membră a Consiliu
lui pentru dezvoltare 
ihdustrială, România 
socialistă acționează în 
cadrul actualei sesiuni 
de la Viena în confor
mitate cu poziția de 
principiu a țării noas
tre. sintetizată de 
președintele Nicolae 
Ceauș eseu în mesajul

observatorilor 
o reflectare 

a rolului 
intense 

de țara 
vederea 

unei noi

indus- 
țărilor in 
dezvoltare.

adresat conferinței de 
la Lima : „Ca țară so
cialistă în curs de dez
voltare, România este 
hotărită să acționeze 
în mod consecvent, îm
preună cu țările socia
liste. cu statele în curs 
de dezvoltare pentru 
a-și aduce contribuția 
la promovarea unei 
largi cooperări econo
mice și tehnico-științi- 
fice, Ia instaurarea u- 
nei noi ordini econo
mice și politice inter- ’ 
naționale. Ia edificarea 
unei lumi mai drepte 
și mai bune".

Consiliul pentru dez
voltare industrială ur
mează să se pronunțe, 
între altele, în legătu
ră cu suveranitatea 
permanentă asupra re
surselor naturale și in
dustrializarea țărilor in 
curs de dezvolta
re, întărirea rolului 
O.N.U.D.I., cooperarea 
internațională in do
meniul transferului de 
tehnologie și stabilirea 
unui sistem de garan
ții pentru contractele 
încheiate de țările in 
eurs de dezvoltare cu 
întreprinderi din 
dezvoltate.

In toate aceste 
bleme, țările în 
de dezvoltare,
care și România, pro
pun, sub forma a patru 
proiecte de rezoluție, 
o serie de măsuri 
concrete menite să 
salvgardeze programe
le de dezvoltare indus
trială ale țărilor lumii 
— și este vorba în pri- 
.mul rînd de țările in 
curs de dezvoltare —, 
a căror realizare poate 
fi afectată de actualele 
dificultăți economice și 
financiare manifestate 
pe plan internațional.

țări

pro
cura 
între

Pronunțindu-se pentru 
adoptarea de măsuri 
concrete in dofheniul 
industrializării, țările 
autoare ale documen
telor menționate por
nesc de la realita
tea că in 1974 ponde
rea țărilor in curs de 
dezvoltare în producția 
industrială mondială 
reprezenta doar 7 la 
sută, iar creșterea in
dustrială a acestor 
țări a cunoscut în ul
timii cinci ani un 
ritm mediu anual cu 
totul nesatisfăcător — 
de numai 0,5 la sută, 

în aceste condiții, 
intensificarea cooperă
rii internaționale in 
vederea accelerării rit
mului de industrializa
re a țărilor in curs de 
dezvoltare se impune 
cu o nouă vigoare. 
„Dacă obiectivele in
dustrializării rămin in 
ansamblu aceleași, de
vine din ee in ce mai 
evident faptul că efor
turile și resursele tare 
cu numai cițiva ani in 
urmă păreau suficiente 
pentru rezolvarea pro
blemelor viitorului a- 
propiat nu mai pot 
face față in prezent 
nevoilor mereu cres- 
cînde" — se arată în 
raportul directorului 
general ai O.N.U.D.I. 
Același document re
levă rolul crescînd 
pe care trebuie să-l în
deplinească O.N.U.D.I. 
în adoptarea unor 
■măsuri vizînd eli
minarea decalajelor e- 
conomice și tehnolo
gice dintre state, pro
gresul economic, în ge
neral, și cel industrial, 
în particular, a! țărilor 
rămase în urmă. în 
rîndul acestor măsuri, 
raportul O.N.U.D.I. ci-

ROMA

Un important pas pe calea
desăvirșirii unității mișcării sindicale

Reuniunea comuni 
a Consiliilor generale 
ale celor trei princi
pale organizații sindi
cale italiene — Confe
derația generală italia
nă a muncii (C.G.I.L.), 
Confederația 
nă sindicală 
(C.l.S.L.) și 
italiană a 
(U.I.L.) — desfășurată 
la sfirșitul săptămînii 
trecute la Roma, a fost 
urmărită cu deosebit 
interes de oamenii 
muncii. Importanta re
uniunii a fost determi
nată atit de proble
mele privind realiza
rea unității de acțiune 
a • organizațiilor profe
sionale ale oamenilor 
muncii, cit și. mai a- 
les. de confirmarea u- 
nei strategii unitare a 
mișcării sindicale, în 
lupta pentru reînnoi
rea economico-socială 
a țării.

înfăptuirea unității 
mișcării sindicale re
prezintă o problemă de 
interes deosebit pen
tru clasa muncitoare 
italiană, o preocupare 
ce s-a afirmat iot mai 
pregnant în organiza
țiile sindicale. De alt
fel, cu prilejul congre
selor desfășurate în 
cursul anului 1973, 
C.G.I.L., C.l.S.L. 
U.I.L. au stabilit, 
mod independent, 
acest proces să

italia- 
a muncii 
Uniunea 

muncii

și 
in 
ca 
fie

transpus in fapt pînă 
in 1977. Desigur, diver
sitatea componentelor 
și a orientărilor din 
cadrul mișcării sindi
cale a creat si creează 
încă dificultăți in rea
lizarea acestui proces, 
punînd în evidentă 
puncte de vedere și 
opinii contrare, nu o 
dată manifestîndu-se 
obstacole, ridicate mai 
ales de acele forte o- 
rientate spre poziții de 
centru 
dreapta. Tocmai pen
tru depășirea acestor 
piedici, secretariatul 
Federației C.G.l.L.—
C.l.S.L.—U.I.L. a hotă- 
rit, la sfirșitul anului 
trecut, să organizeze o 
largă discuție in ca
drul întregii mișcări 
sindicale, în scopul e- 
laborării proiectului, u- 
nității organice a miș
cării sindicale. Timp 
de trei luni aceste pro
bleme au fost dezbătu
te in mod aprofundat, 
în fabrici și instituții, 
în fiecare localitate și 
provincie.

Rezultatele si con
cluziile acestor dezba
teri și-au găsit reflec
tarea în proiectul de 
unitate organică, pre
zentat în cadrul 
niuriii, în 
majorității 
ției C.G.I.L.—C.l.S.L— 
U.I.L., de către Bruno 
Storti, secretar gene

sau centru-

reu- 
numele 
Federa-

ral al C.l.S.L. După ce 
a evidențiat importan
ta unității pentru în
treaga mișcare sindi
cală. vorbitorul a sub
liniat, ca principale 
modalități de intensi
ficare a acestui proces, 
generalizarea structu
rilor unitare la locurile 
de muncă și in cadrul 
zonelor în cursul anu
lui 1975, publicarea u- 
nei reviste periodice 
unitare, care să înlo
cuiască cele trei re
viste separate existen
te in prezent, lărgirea 
comitetului director al 
Federației pentru rea
lizarea unui caracter 
mai reprezentativ etc. 
In discuțiile care au 
premers aprobării de 
către marea majorita
te a celor trei Consilii 
generale a acestui pro
iect s-a relevat strîn- 
sa legătură dintre în
făptuirea unității or
ganice a mișcării sin
dicale și realizarea o- 
biectivelor de luptă ale 
acesteia, faptul că nu
mai unite sindicatele 
pot determina, îm
preună cu celelalte 
forte politice demo
cratice și progresiste 
din tară, acele schim
bări sociale structura
le in favoarea cărora 
se pronunță masele 
cele mai largi.

Radu BOGDAN

Secretorul de stat al 
S.UJL, Henry Kissinger, a anunțat 
că și-a anulat turneul pe care urma 
să-1 întreprindă. în perioada 23—27 
aprilie, în Argentina, Brazilia și Ve
nezuela. El a precizat că această ho- 
tărire a fost luată ca urmare a evo
luției situației din Indochina. Nu a 
fost fixată o nouă dată pentru efec
tuarea turneului. Kissinger a men
ționat însă că urmează să se intîl- 
nească cu miniștrii de externe ai ță-

Un purtător de cuvînt 81 
guvernului chilian a anunțat că. vor 
li luate măsuri pentru denationaji- 
zarea unui nou grup de întreprin
deri. Din cele 460 de întreprinderi 
industriale subordonate Corporației 
de stat pentru dezvoltarea industria
lă. numai 16 vor rămîne sub 
trolul statului.

con-

Circulația trenurilor din 
prefectura japoneză Oița 
nu a putut fi reluată marți, ca ur
mare a continuării cutremurelor, de 
pămînt din această parte a J'aponiei. 
De menționat că în prefectura Oița 
a avut loc. luni, un puternic seism, 
soldat cu mai multi răniți.

ORIENTUL APROPIAT
• intîlnirea tripartită de la Riad • Convorbiri sovieto 

egiptene • întrevederi americano-israeliene

RIAD 22 (Agerpres). — Luni seara, 
la Riad s-a deschis reuniunea 
partită la nivel 
pe președinții 
Anwar El Sadat 
EI Assad, și pe 
Arabiei Saudite.

După cum apreciază agențiile In
ternaționale de presă, cei trei șefi de 
stat intenționează să elaboreze linia 
pe care o vor urma țările lor în eta
pele viitoare, în cadrul evoluției si
tuației din zonă, după ultimul turneu 
al secretarului de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, și în perspectiva 
unei reluări a lucrărilor Conferinței 
de la Geneva 
Apropiat.

tri- 
înalt care grupează 
Egiptului si Siriei, 
și, respectiv. Hafez 

regele Khalid al

pentru pace în Orientul

le
22 (Agerpres).MOSCOVA , ___

„U.R.S.S. și Republica Arabă Egipt 
își reafirmă dorința de a-și dezvolta 
relațiile bilaterale în baza Tratatului 
de prietenie și colaborare sovieto-e- 
giptean", menționează comunicatul 
dat publicității la încheierea convor
birilor dintre Andrei Gromiko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
și Ismail Fahmi, vicepremier și mi
nistrul afacerilor externe al Egiptului.

în legătură cu situația din Orientul 
Apropiat, relatează agenția T.A.S.S., 
ceie două părți au reafirmat necesi
tatea retragerii trupelor israeliene de 
pe toate teritoriile arabe ocupate în

1967 și a recunoașterii drepturilor na
ționale legitime ale poporului pales- 
tinean, inclusiv a dreptului acestuia 
la formarea unui stat propriu, pentru 
a se ajunge la o pace dreaptă și du
rabilă în această zonă, care să asi
gure existența independentă și dez
voltarea tuturor statelor din regiune. 
Părțile — se arată în comunicat — se 
pronunță pentru reluarea, cit mai cu- 
rînd posibil, a lucrărilor Conferinței 
de la Geneva, la care să participe, cu 
drepturi egale, reprezentanții. Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.

*
WASHINGTON 22 

înainte de a părăsi 
ministrul de externe __ ________
Yigal Allon, a avut o nouă întreve
dere cu secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, in cursul căreia a 
fost abordată situația din Orientul 
Apropiat și au fost luate în discuție 
alte probleme de interes comun. Cei 
doi miniștri au hotărît să reactiveze 
procesul negocierilor pentru destin
dere în Orientul Apropiat. După în
cheierea convorbirilor, Yigal Allon a 
declarat că cele două părți au căzut 
de acord să studieze modalitățile prin 
care s-ar putea continua procesul 
politic care ar conduce la o regle
mentare pașnică a situației din Ori
entul Apropiat.

(Agerpres). — 
Washingtonul, 

al Israelului,
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