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Evidențiind interesul viu pentru 
extinderea raporturilor de 
cooperare multilaterală 

româno-africane, pentru deplina 
afirmare a idealurilor progresului 

și independentei naționale 
continuă cu succes

VIZITA DE PRIETENIE SI SOLIDARITATE MILITANTĂ A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU, IMPREDNĂ CV TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, IN AFRICA

DUMINICĂ DIMINEAȚA DUMINICĂ LA AMIAZĂ
încheierea vizitei 

in Republica Populară Angola
Sosirea în Republica Zambia

Ceremonia semnârii documentelor oficiale care a avut loc sîmbâtâ, la Luanda

Caldă și entuziastă 
manifestație de rămas bun 
pe aeroportul din Luanda >

In dimineața zilei de dumini
că, 15 aprilie, s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie pe care to
varășul. Nicolae Geaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
efectuat-o. împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, în Republi
ca Populară Angola, la invita
ția tovarășului dr. Antonio 
Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele Republicii Populare 
Angola, și a tovarășei Mgria 
Eugenia Neto.

Prin întreaga sa desfășurare, 
vizita inalților oaspeți români 
s-a inscris ca un moment de 
importanță istorică în cronica 
relațiilor de prietenie, colabora
re și solidaritate militantă din
tre România și Angola, dialogul 
la nivel inalt de la Luanda con
ferind noi dimensiuni și ample 
perspective raporturilor dintre 
țările, partidele și popoarele 
noastre.

înainte de. plecare, președinte
le Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au avut o nouă 

intîlnire, la reședința lor, cu 
președintele Antonio Agostinho 
Neto și tovarășa Maria Eugenia 
Neto, care au venit să-i condu
că pe inalții oaspeți români.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări au fost 
salutați pină la aeroport de nu
meroși locuitori ai orașului 
Luanda.

Aeroportul capitalei angoleze 
a îmbrăcat din nou haine de 
sărbătoare. Portretele tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Agos
tinho Neto dominau frontispiciul 

aerogării. Drapelele de partid și 
de stat ale celor două țări flu
turau îngemănate — simbol al 
bunelor relații dintre popoarele, 
țările și partidele noastre, re
lații ce au primit acum, cu pri
lejul vizitei secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
un nou și hotărîtor impuls.

în salonul de onoare al aero
portului, președintele Nicolae 
Ceaușescu a acordat presei și 
radioteleviziunii angoleze o de
clarație in care a evocat cu sa
tisfacție rezultatele deosebite 
ale vizitei, intilnirilor și convor
birilor avute cu președintele 
Antonio Agostinho Neto.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Antonio Agostinho Neto, to
varășele Elena Ceaușescu și 
Maria Eugenia Neto se indreap-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit duminică, 15 aprilie, la Lu
saka, unde efectuează o vizită 
oficială de prietenie, la invita

CONVORBIRILE OFICIALE
Luni, 16 aprilie 1979, la Lu

saka, au început convqrbirile 
oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și Kenneth David 

---------KENNETH KAUNDA----------
Preocuparea dumneavoastră pentru 

promovarea cauzei umanității, pentru 
promovarea intereselor omenirii este 
demonstrată și de vizitele dumnea
voastră în țări ca Angola, Mozambic și 
Zambia, care se află în prima linie de 
luptă împotriva dușmanului, împotriva 
regimului rasist din Africa de Sud și a 
regimului rebel din Rhodesia. Ar fi fost 
de înțeles ca tovarășul președinte 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, avînd în vedere situația 
foarte fierbinte din aceste țări, să 
fi amînat vizitele în aceste țări. 
Faptul că nu ați amînat aceste vi
zite dovedește atașamentul dumnea
voastră față de cauza umanității.

------ NICOLAE CEAUȘESCU --------
Dorim să manifestăm solidaritatea 

noastră activă cu lupta pentru lichi
darea definitivă a colonialismului, 
a politicii imperialiste, de dominație, 
pentru cucerirea independenței po
poarelor namibian și rhodesian, pen
tru lichidarea politicii de apartheid 
și discriminare rasială.

Este adevărat că în această zonă 
există actualmente o stare de încor
dare. Desigur, ,vizita de prietenie 
este bună și cînd este liniște, dar 
cu atît mai de înțeles este ea în 
situații de încordare, pentru că 
aceasta demonstrează dorința co
mună de a acționa împreună pentru 
învingerea greutăților.

ția președintelui Partidului Unit 
al Independenței Național^, pre
ședintele Republicii Zambia, dr. 
Keneth David Kaunda, și a 
doamnei Betty Kaunda.

Lusaka, a patra etapă a nou
lui itinerar african al președin
telui României, constituie, in

IERI AU

Kaunda, președintele Republicii 
Zambia.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 

același timp, al patrulea mo
ment al dialogului româno-zam- 
bian la nivel inalt, inceput la 
București in 1970 și continuat 
apoi, alternativ, in 1972 și 1974. 
in cele două capitale.

Prietenia, colaborarea, solida
ritatea — caracteristicile majo- 

ÎNCEPUT

C.C. al P.C.R., tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 

re ale relațiilor româno-zambie- 
ne — au marcat din primele 
clipe evenimentul sosirii înalți- 
lor oaspeți români la Lusaka, 
expresie a unor raporturi exem
plare, cu valoare de simbol,

(Continuare în pag. a IV-a)

Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe, Constantin Niță, 
ministru secretar de stat

(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA — marți 17 aprilie 1979

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN REPUBLICA POPULARĂ ANGOLA

i

PLECAREA DIN LUANDA

La plecare, pe aeroportul din Luanda

„Vizita în Angola se încheie cu un succes 
deplin, constituind un eveniment istoric 

în relațiile dintre partidele 
și popoarele noastre46

Declarațiile președintelui Nicolae Ceaușescu 
făcute presei și Radioteleviziunii angoleze 

înainte de plecare
La cererea presei și Radtotelevi- 

ziunil angoleze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut la plecarea din Angola urmă
toarea declarație :

Am vizitat Angola la invitația pre
ședintelui Neto, cu dorința de a sta
bili Împreună căile dezvoltării in 
continuare a relațiilor dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

După cum este cunoscut, Rom&nia 
și Partidul Comunist Român au spri
jinit activ lupta de eliberare naționa
lă a M.P.L.A., au salutat victoria 
obținută de poporul angolez și trece
rea sa pe calea edificării unei vieți 
noi, libere.

tn cursul vizitei am putut cunoaște 
mai îndeaproape preocupările parti
dului și guvernului, ale tovarășului 
Neto, ale poporului angolez pentru 
reconstrucția țării, pentru dezvolta
rea economico-socială a Angolei.

Avem impresii deosebit de plăcute 
despre vizita in Angola și dorim să 
exprimăm poporului prieten angolez 
cele mai calde felicitări și urări de 
succese tot mai mari pe calea dez
voltării sale economico-sociale.

în cursul convorbirilor, am discu
tat, impreună cu tovarășul Neto, cu 
alți membri ai conducerii M.P.L.A. 
— Partidul Muncii și ai Guvernului 
angolez, problemele colaborării și 
cooperării bilaterale, stabilind in a- 
ceastă privință o serie de măsuri 
practice în vederea intăririi și extin
derii acestei colaborări. Dorim ca re
lațiile de colaborare și solidaritatea 
dintre partidele și popoarele noastre 
să devină tot mai puternice, să con
tribuie la progresul mai rapid al eco
nomiei angoleze, al relațiilor reciproc 
avantajoase dintre țările noastre.

Am discutat, desigur, și probleme 
internaționale. în Tratatul de priete
nie și cooperare pe care l-am semnat. 

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului ANTONIO AGOSTINHO NETO
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii,

Părăsind teritoriul Republicii Populare Angola, doresc 
să vă transmit dumneavoastră și tovarășei Marla Eugenia 
Neto, din partea mea și a tovarășei mele, călduroase 
mulțumiri pentru primirea și ospitalitatea ce ne-au fost 
rezervate în tot timpul vizitei în frumoasa dumneavoastră 
țară.

îmi exprim pe această cale deplina satisfacție pentru 
rezultatele rodnice cu care s-a încheiat vizita oficială de 
prietenie pe care am efectuat-o în Angola. Sînt convins 
că Tratatul de prietenie și cooperare, acordurile și 
înțelegerile pe care le-am semnat vor da un nou impuls

Președintele Republicii Populare Angola

LUANDA
bunelor relații de colaborare și solidaritate dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară 
Angola, dintre Partidul Comunist Român și M.P.L.A. — 
Partidul Muncii din Angola, în interesul reciproc al 
celor două popoare, al dezvoltării lor libere și independente 
pe calea progresului economic și social, al cauzei păcii 
în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră 
și întregului popor angolez prieten călduroase urări de 
sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

precum si în Comunicatul comun sînt 
reflectate, de altfel, pozițiile Româ
niei și Angolei in problemele funda
mentale ale vieții internaționale.

Desigur, un loc important l-au ocu
pat problemele Africii australe, lupta 
de eliberare națională din Rhodesia, 
Namibia, lupta împotriva aparthei
dului și discriminării rasiale din A- 
frica de Sud.

România acordă un sprijin activ 
mișcării de eliberare, condamnă in 
mod ferm politica guvernului reac
ționar din Africa de Sud, din Rhode
sia, atacurile întreprinse împotriva 
Angolei, a Zambfti, a Mozambicului 
— și consideră că este necesar ca în
treaga comunitate internațională să 
acționeze cu mai multă hotărire pen
tru a se pune capăt acestei situații.

în general, am ajuns la concluzia 
că trebuie făcut totul pentru întări
rea unității africane, pentru dezvol
tarea tot mai puternică a colaboră
rii tuturor forțelor antiimperialiste 
și progresiste in lupta împotriva im
perialismului și colonialismului.

Ne-am ocupat, desigur, și de situa
ția din Europa, de problemele lichi
dării subdezvoltării și instaurării noii 
ordini economice, de problemele de
zarmării. Am subliniat necesitatea 
intensificării activității țărilor in curs 
de dezvoltare pentru a obține cit mai 
rapid rezultate concrete în edificarea 
noii ordini economice internaționale.

Atit in tratat, cit și in comunicat 
sînt înscrise principiile de bază ale 
relațiilor noastre internaționale : e- 
galitatea in drepturi, respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne și 
renunțarea la forță și la amenințarea 
cu forța. Noi considerăm că trebuie 
făcut totul pentru o politică de des
tindere, de pace, pentru asigurarea 
dezvoltării independente a fiecărei 
națiuni.

Aș putea spune că atit convorbiri

(Urmare din pag- I)
tă apoi spre platoul unde are loc 
ceremonia plecării.

O gardă militară prezintă onorul.
Se intonează imnurile de stat ale 

României și Angolei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, înso

țit de tovarășul Agostinho Neto, trece 
in revistă garda de onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu iși iau ră
mas bun de la tovarășii din condu
cerea de partid și de stat angoleză
— Lucio Lara, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al M.P.L.A.
— Partidul Muncii,.Jose Eduardo dos 
Santas. Ludy Kissasimda, Ambrosio 
Lukoki, Alexandre Rodrigues (Kito), 
membri și membri stțpleanți ai Bi
roului Politic al C.C. al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, Paulo Texeira 
Jorge, ministrul relațiilor externe, 
membri ai C.C. al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, ai guvernului, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă.

Sînt de £ață șefii misiunilor diplo
matice, precum și Ion Moraru, am
basadorul României la Luanda, mem
bri ai ambasadei țării noastre.

în aplauzele locuitorilor din Luan
da prezenți pe aeroport, care aclamă 
„Ceaușescu — Neto“, „România — 
Angola", conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări se îndreaptă 
spre podiumul de onoare, de unde 
primesc defilarea gărzii de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu își iau un 
cordial rămas bun de la tovarășul 
Agostinho Neto șl tovarășa Maria 
Eugenia Neto.

La ora 10,10, ora locală, aeronava 
prezidențială purtind însemnele Ro
mâniei decolează, îndreptindu-se spre 
Zambia, cea de-a patra etapă a vi
zitei conducătorului statului și parti
dului nostru pe pămîntul african.

le, cit și tratatul și comunicatul, 
precum și celelalte documente care 
au fost semnate oglindesc dorința 
comună a guvernelor și popoarelor 
noastre, a celor doi șefi de stat de 
a întări solidaritatea și colaborarea 
militantă, in toate domeniile.

Iată de ce se poate spune că vizita 
pe care am efectuat-o in Angola, 
convorbirile cu tovarășul Neto și cei
lalți conducători de partid și de stat 
angolezi se încheie cu un succes de
plin, constituind un eveniment de 
importanță istorică — l-aș putea 
numi — în relațiile dintre partidele 
și popoarele noastre, mai ales dacă 
avem în vedere faptul că, în acest 
cadru, a fost semnat Tratatul de 
prietenie și cooperare româno—an
golez.

înainte de a părăsi frumoasa dum
neavoastră țară, doresc să adresez, 
încă o dată, poporului prieten ango
lez cele mai bune urări de succes în 
dezvoltarea sa economico-socială, în 
întărirea independenței și suverani
tății, in ridicarea bunăstării sale ma
teriale și spirituale.

Doresc, totodată, să exprim, din 
nou, mulțumirile noastre pentru pri
mirea ospitalieră de care ne-am 
bucurat din partea tovarășului Neto, 
a tovarășei Maria Eugenia Neto, a 
poporului prieten angolez, precum și 
pentru manifestările prietenești cu 
care am fost intimpinați pretutindeni.

Așteptăm cu multă plăcere vizita 
tovarășului Neto și a tovarășei Ma
ria Eugenia Neto în România. Con
siderăm că aceasta ne va da posibi
litatea să continuăm schimbul de ve
deri pentru întărirea in continuare a 
prieteniei și colaborării dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

încă o dată, urez poporului prieten 
angolez bunăstare și fericire !

Urez o bună colaborare intre parti
dele și popoarele noastre. (Aplauze).

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efec
tuat, la invitația tovarășului Anto
nio Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele Republicii Populare An
gola, și a tovarășei Maria Eugenia 
Neto, o vizită oficială de prietenie 
în Republica Populară Angola, in 
perioada 12—15 aprilie 1979.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a vizitat unități economice și insti
tuții sociale și culturale din Luan
da -și Lunda-Norte. înalții oaspeți 
români au fost intimpinați pretutin
deni cu deosebită căldură și entu
ziasm, elocvente dovezi ale senti
mentelor de stimă ale , poporului 
angolez față de poporul român, ale 
admirației de care se bucură pre
ședintele său și tovarășa Elena 
Ceaușescu in Angola, expresie a ra
porturilor de prietenie tradițională 
existente între Partidul Comunist 
Român și M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, între România și Angola.

în timpul vizitei, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Agostinho 
Neto au avut loc convorbiri oficiale, 
desfășurate intr-o atmosferă de 
prietenie, cordialitate și deplină în
țelegere. La convorbiri au partici
pat din partea română : Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român; Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, viceprim-ministru 
al guvernului; Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, -minis
trul afacerilor externe; Constantin 
Niță. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Marin Enache, șeful cancelariei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, membru al C.C. al 
P.C.R. ; Constantin Mitea, consilier 
al secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintelui Repu
blicii Socialiste România, membru al 
C.C. al P.C.R. ; Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțultii 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, membru al C.C. al 
P.C.R. ; îon Moraru, ambasador ex- 
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Republica 
Populară Angola ; Constantin Vasi- 
liu, adjunct al șefului Secției relații 
externe a C.C. al P.C.R. ; Eugen Flo- 
rescu, adjunct al șefului Secției de 
presă a C.C. al P.C.R. ; Ion Popescu, 
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei ; Ludovic Păun, 
adjunct al ministrului sănătății ; Ana 
Mureșan, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor ; Constantin Boș- 
tină, secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, pre
ședinte al Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor ; Petre Tă- 
năsie, director în Ministerul Afaceri
lor Externe.

Din partea angoleză, la convorbiri 
au participat : Lucio Lara, membru 
al Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al M.P.L.A. Partidul Muncii, 
secretar al Comitetului Central pen
tru Departamentul de organizare ; 
Jose Eduardo dos .Santos, membru 
al Biroului Poliție al Comitetului 
Central al M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, secretar al Comitetului Central 
pentru Departamentul de dezvoltare 
economică și planificare, ministrul 
planului ; Alexandre Rodrigues (Kito), 
membru supleant al Biroului Politic 
al Comitetului Central al- M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, secretar de stat pen
tru problemele ordinii publice ; Al
fonso Vandunem (Mbinda), membru 
al Comitetului Central al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, secretar al Comite
tului Central pentru Departamentul 
relațiilor externe; Manuel Pedro Pa- 
kavira, membru al Comitetului Cen
tral al M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
secretar al Comitetului Central pen
tru Departamentul agriculturii, creș
terii vitelor și pescuitului, ministrul 
agriculturii; Maria Mambo Cafe, 
membrii al Comitetului Central 
al M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, directoarea Secretariatului Co
mitetului Central ; Paulo Texei
ra Jorge, membru supleant al Co
mitetului Central al M.P.L.A.—Parti
dul Muncii, secretar al Comitetului 
Central pentru Departamentul de co
operare, ministrul relațiilor externe ; 
Roberto de Almeida, membru suple
ant al Comitetului Central al 
M.P.L.A.—Partidul Muncii, ministrul 
comerțului exterior ; Bornito de 
Sousa, prim-secretar național al 
J.M.P.L.A.—Tineretul Partidului ; Ve- 
nancio de Moura, viceministru al re
lațiilor externe ; Pedro Vandunem 
(Loy), ministrul coordonării provin
ciale ; Alberto do Carmo Bento Ri
beiro, ministrul industriei și energiei ; 
Jose Augusto de Morais, ministrul 
petrolului ; Antonio Ferreira Neto, 
adjunct al ministrului sănătății ; 
Humberto Machado, adjunct al mi
nistrului agriculturii, pentru resurse 
forestiere ; Adolfo Nsikalangu, se
cretar de stat al cooperării ; Olga 
Chaves, membră a Comitetului Na
țional al Organizației Femeilor An
goleze ; Jose Maria, secretar al pre
ședintelui pentru probleme militare ; 
Celeste Natalia, secretar al președin
telui pentru relații externe.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Agostinho Neto s-au in
format reciproc despre activitatea 
desfășurată în domeniul construcției 
politice, economice și sociale in cele 
două țări, au procedat la o analiză 
aprofundată a stadiului relațiilor bi
laterale și au examinat principalele 
probleme internaționale de interes 
comun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat" activitatea plină de abnegație 
desfășurată de poporul român, strins 
unit în jurul Partidului Comunist Ro
mân, pentru realizarea Programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și. înaintare a 
României spre comunism. Președin
tele Republicii Socialiste România a 
evidențiat, in acest sens, succesele 
importante obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea multilaterală a 
economiei, științei, culturii, în adîn- 
cirea democrației socialiste, in creș
terea nivelului de trai al oamenilor 
muncii, al întregului popor.

Tovarășul Agostinho Neto a infor
mat, la rîndul său, despre profundele 
transformări politice, economice și 
sociale realizate de poporul ango
lez sub conducerea partidului său re
voluționar de avangardă, M.P.L.A. — 
Partidul Muncii și despre sprijinul 
ferm pe care Republica Populară An
gola il acordă popoarelor din Africa 
australă care luptă împotriva colo
nialismului, rasismului și apartheidu
lui. El a reliefat lupta eroică a po
porului angolez pentru apărarea cu
ceririlor revoluției împotriva unelti
rilor forțelor imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Agostinho Neto au remarcat 
cu satisfacție că relațiile tradiționale 
de solidaritate militantă, de strinsă 
colaborare, stimă și respect reciproc 
statornicite între Partidul Comunist 
Român și M.P.L.A. — Partidul Mun
că între cele două popoare au 
continuat să se adîncească in spiritul 
principiilor înscrise în Declarația 
comună semnată in București, la 2 
martie 1974. Președintele angolez a 
exprimat cele mai vii mulțumiri po
porului român, Partidului Comunist 
Român, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul politie, 
diplomatic, moral și material acordat 
poporului angolez, Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei in anii 
grei ai luptei pentru obținerea inde
pendenței, pentru ajutorul multilate
ral acordat în anii de după eliberare.

în -dorința de a dezvolta- și mai pu
ternic in .viitor--relațiile .prietenești 
dintre cele două țări și popoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Agostinho Neto au semnat Tra
tatul de prietenie și cooperare între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Angola.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii au hotă- 
rît să extindă și să intensifice co
laborarea pe linie de partid și, în a- 
cest scop, au convenit să fie semnat 
un acord de cooperare între Partidul 
Comunist Român și M.P.L.A. — 
Partidul Muncii.

Ei au hotărît, de asemenea, să fie 
dezvoltată și maț mult colaborarea 
dintre organizațiile de masă, sindi
cale, de femei, tineret și pionieri.

Trecînd în revistă stadiul actual 
al relațiilor bilaterale, cei doi șefi 
de stat au constatat că există condi
țiile necesare dezvoltării, în conti
nuare, a cooperării economice și 
tehnico-științifice, precum și a 
schimburilor comerciale. în același 
timp, ei au subliniat necesitatea 
amplificării raporturilor culturale 
dintre România și Angola, ceea ce 
va conduce la o mai bună cunoaș
tere reciprocă între cele două țări 
și popoare.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Agostinho Neto s-au referit, de ase
menea, la rolul important pe care 
Comisia mixtă româno-angoleză de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică îl are pentru intensificarea 
și diversificarea dezvoltării conlu
crării dintre cele două state și au 
aprobat concluziile primei sesiuni a 
comisiei, care s-a întrunit zilele 
acestea la Luanda.

Cu prilejul vizitei, au fost sem
nate Protocolul primei sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-angoleze de cooperare economică, 
industrială și tehnică; Regulamen
tul de funcționare a Comisiei mixte; 
Acordul de colaborare în domeniul 
învățămîntului, științei și culturii; 
Protocolul privind cooperarea in do
meniul agriculturii.

Examinînd actuala situație inter
națională, cele două părți au subli
niat afirmarea tot mai puternică a 
voinței popoarelor de a se dezvolta 
liber, stăpîne pe bogățiile lor națio
nale, pe destinele proprii, de a se 
opune politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, de dominație 
și asuprire, de a-și făuri viața așa 
cum Soresc, fără nici un amestec 
din afară, de a conlucra pe bază de 
deplină egalitate, într-un climat de 
securitate și pace.

Cele două părți au reafirmat ne
cesitatea ca relațiile dintre toate sta
tele să fie așezate statornic pe prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reci
proc, ale nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, principii tot 
mai larg recunoscute pe plan inter
național ca singurele în stare să asi
gure pacea, progresul și prosperita
tea tuturor popoarelor șl națiunilor.

Cei doi șefi de partid și de stat au 
relevat că lichidarea subdezvoltării, 
edificarea unei noi ordini economice 
în lume, care să creeze condiții pen
tru colaborarea pe baze egale a tutu
ror statelor și să asigure o dezvol
tare rapidă a țărilor mai puțin a- 
vansate, precum și progresul econo
mic, tehnic și social al intregii ome
niri. reprezintă astăzi una dintre 
problemele fundamentale ale umani
tății și o condiție esențială pentru 
consolidarea păcii și securității în 
lume.

Ei și-au exprimat încrederea că cea 
de-a V-a sesiune a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.) de la Manila 
va preconiza măsuri concrete care 
să ducă la accelerarea procesului de 
edificare a noii ordini economice.

Totodată, au evidențiat importanța 
viitoarei sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U., din 1980, consa
crată noii ordini economice interna
ționale, apreciind că pentru pregăti
rea ei corespunzătoare slnt necesare 
întărirea solidarității și unității de 
acțiune a tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare, colaborarea mai strînsă a 
acestora.

Examinînd situația din Africa, cei 
doi președinți și-au exprimat pro
funda lor preocupare față de acțiu
nile crescînde ale forțelor imperia
lismului, colonialismului, neocolonia- 
lismului și rasismului îndreptate 
împotriva unor state independente și 
suverane de pe acest continent, pre
cum și pentru împiedicarea mersului 
înainte al procesului de eliberare na
țională.

în acest context, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat solida
ritatea militantă a Partidului Comu
nist Român, a Republicii Socialiste 
România, a întregului popor român, 
față de poporul prieten al Angolei, 
ca și față de celelalte state africane 
din prima linie de confruntare care 
luptă cu fermitate pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, a suverani
tății naționale și a integrității lor 
teritoriale, împotriva atacurilor con
stante ale regimurilor rasiste din A- 
frica australă.

Cei doi președinți au condamnat 
ocuparea ilegală a Namibiei de că
tre regimul rasist de la Pretoria și 
folosirea acestui teritoriu, aflat sub 
mandat internațional, ca bază a ata
curilor armate împotriva Republicii 
Populare Angola. Ei au condamnat, 
de asemenea, manevrele acestuia tin- 
zlnd să instaleze un regim neocolo- 
nial în Namibia, ceea ce reprezintă 
ignorarea totală a rezoluțiilor Consi
liului de Securitate, a Adunării Ge
nerale a O.N.U. și o sfidare flagran
tă la adresa comunității internațio
nale.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Agostinho Neto au reafirmat solida
ritatea și sprijinul militant al țări
lor lor față de poporul namibian, sub 
conducerea reprezentantului *său  le
gitim, S.W.A.P.O. Ei au cerut înce
tarea imediată a ocupării ilegale a 
Namibiei și aplicarea integrală a pla
nului secretarului general al O.N.U. 
privind independența Namibiei.

Cei doi șefi de stat s-au pronun
țat pentru intensificarea eforturilor 
pe plan internațional în vederea a- 
doptării de sancțiuni economice îm
potriva regimului de la Pretoria, în
deosebi cu privjre la exporturile de 
petrol, în conformitate cu rezoluțiile 
corespunzătoare ale Organizației Na
țiunilor Unite.

Președinții Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare An
gola s-au pronunțat, de asemenea, 
împotriva așa-numitor soluții interne 
în Zimbabwe, care urmăresc insta
larea unui regim neocolonial și În
depărtarea poporului Zimbabwe de la 
obiectivul fundamental al luptei sale, 
respectiv cucerirea unei independențe 
reale. Reafirmînd sprijinul lor față 
de poporul Zimbabwe și reprezentan
tul său legitim, Frontul Patriotic, cei 
doi șefi de stat au denunțat așa-zi- 
sele alegeri care vor fi organizate 
de regimul de la Salisbury și au a- 
pelat la toate celelalte state să nu 
recunoască nici o instituție care ar 
rezulta din aceste pretinse alegeri.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Agostinho Neto au condamnat siste
mul de apartheid din Africa de Sud, 
care constituie cea mai brutală vio
lare a drepturilor fundamentale ale 
omului. Ei au denunțat orice; ajutor 
acordat regimului rasist de la Pre
toria, in special de mijloace tehnice 
pentru producerea de armament nu
clear, și au evidențiat că acest regim 
reprezintă o amenințare permanentă 
pentru țările africane independente, 
pentru pacea și securitatea interna
țională.

Ele și-au exprimat solidaritatea cu 
poporul Africii de Sud care, sub con
ducerea Congresului Național Afri
can, luptă pentru lichidarea regimu
lui rasist de la Pretoria și pentru 
libertatea sa.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și A- 
gostinho Neto au subliniat că forțele 
imperialiste continuă să creeze focare 
de Încordare în diverse regiuni ale 
Africii și au reafirmat convingerea 
că problemele africane vor trebui să 
fie rezolvate prin negocieri în spiri
tul solidarității, unității și cooperă
rii și- în conformitate cu principiile 
inserate in Carta Organizației Unită
ții Africane.

Referindu-se la cooperarea inter- 
africană, președintele Agostinho Neto 
a subliniat că Republica Populară 
Angola consideră ca o sarcină prio
ritară studierea unor forme eficace 
de acțiune care să conducă la o mai 

mare dezvoltare a cooperării pe plan 
tehnic, cultural și științific între sta
tele africane, atit la nivel regional, 
cit și la scara întregului continent, 
ca factor important pentru consoli
darea independenței economice a sta
telor africane.

Referindu-se la Europa, cei doi 
șefi de partid și de stat au accentuat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru traducerea in practică a tu
turor principiilor și prevțșderilor Ac
tului final de la Helsinki, pentru a- 
doptarea de măsuri concrete, eficien
te de dezangajare militară și dezar
mare, fără de care nu sint posibile 
asigurarea păcii și securității euro
pene, pentru extinderea colaborării 
multilaterale între toate statele con
tinentului. Cele două părți au subli
niat că Întărirea securității și dez
voltarea cooperării , in Europa vor 
exercita o influență pozitivă asupra 
climatului politic internațional, asu
pra păcii și securității in intreaga 
lume.

Președinții României și Angolei 
și-au exprimat Îngrijorarea M le
gătură cu agravarea stărilor conflic- 
tuale din diferite regiuni ale lumii, 
subliniind pericolul pe care acestea 
îl reprezintă pentru pacea și securi
tatea internațională. Cei doi pre
ședinți și-au reafirmat convingerea 
că soluționarea conflictelor interna
ționale pe calea tratativelor, în spiri
tul principiilor coexistenței pașnice 
între toate statele lumii, creează po
sibilitatea unor rezolvări durabile, 
reciproc avantajoase și acceptabile.

Subliniind îngrijorarea lor cu privi
re la menținerea focarului de tensiu
ne din orientul Mijlociu, cei doi pre
ședinți au reafirmat că realizarea unei 
păci globale, juste și durabile în a- 
ceastă zonă trebuie să se bazeze pe 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului din 
1967, pe asigurarea drepturilor națio
nale ale poporului palestinian, inclu
siv prin constituirea unui stat pro
priu, independent, pe garantarea in
dependenței și securității tuturor sta
telor din regiune. Cei doi președinți 
consideră că o soluție globală, justă 
și durabilă trebuie să fie înfăptuită 
cu participarea tuturor părților inte
resate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, reprezentantul 
legitim al poporului palestinian.

Apreciind că dezarmarea consti
tuie una dintre cele mai importante 
probleme ale contemporaneității, 
șefii de stat ai României și Angolei 
au subliniat necesitatea stringentă 
a trecerii la adoptarea de măsuri 
concrete de îricetare a cursei Înar
mărilor și de dezarmare generală, 
în primul rind de dezarmare nu
cleară.

Cei doi președinți au subliniat că 
este necesar ca Organizația Națiuni
lor Unite să aibă un rol tot mai im
portant in soluționarea problemelor 
complexe ale vieții internaționale, 
în apărarea independenței și suvera
nității popoarelor, în dezvoltarea 
cooperării pe bază de egalitate intre 
toate țările lumii. Ei s-au pronunțat 
pentru perfecționarea și democrati
zarea organizației, pentru adaptarea 
ei la realitățile lumii contemporane.

Cei doi președinți au subliniat ro
lul important al mișcării țărilor ne
aliniate — in cadrul căreia Republi
ca Populară Angola este un mem
bru activ — în lupta contra impe
rialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului și pentru afirmarea 
principiilor independenței și suve
ranității naționale. în această direc
ție ei au exprimat speranța că vii
toarea Conferință la nivel înalt de 
la Havana a șefilor de stat și gu
vern ai țărilor nealiniate va contri
bui la consolidarea solidarității și 
unității de acțiune a mișcării pen
tru realizarea obiectivelor sale fun
damentale.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
voința țărilor lor de a continua co
laborarea fructuoasă dintre ele pa 
arena internațională.

Ambele părți și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu rezultatele 
rodnice cu care s-a încheiat vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Repu
blica Populară Angola, apreciind că 
discuțiile purtate și documentele 
semnate cu acest prilej au marcat 
un moment de excepțională impor
tanță in dezvoltarea și adîncirea con
tinuă a relațiilor de prietenie, de so
lidaritate și cooperare între Partidul 
Comunist Român și M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, între România și 
Angola, între poporul român și po
porul angolez. Dezvoltarea raportu- 
rilor româno-angoleze constituie o 
contribuție la întărirea păcii și coo
perării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au adresat tovară
șului Antonio Agostinho Neto, pre
ședintele M.P.L.A. — Partidul Mun
cii și președintele Republicii Popu
lare Angola, și tovarășei Maria Eu
genia Neto calde mulțumiri pentru 
deosebita ospitalitate și sentimentele 
de stimă și prietenie de care s-au 
bucurat în tot timpul vizitei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au adre
sat tovarășului Agostinho Neto $1 
tovarășei Maria Eugenia Neto invi
tația de a face o vizită oficială de 
prietenie in Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmînd a fi 
stabilită ulterior.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

AGOSTINHO NETO
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola
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VIZLTA PREȘEDINTELUI NICOWE CEAUSESCU IN REPUBLICA ZAMBIA
Întrevederea președintelui

Nicolae Ceaușescu 
cu președintele Kenneth Kaunda

Duminică duDă-amiază, președinte
le Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a întîl- 
nit, la reședința ce a fost rezervată 
înaltilor oaspeți români la Lusaka, 
cu Kenneth David Kaunda, președin
tele Republicii Zambia.

La întîlnire au participat Ștefan 
Andrei, ministrul român al afacerilor 
externe, și W.M. Chakulya, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Zambia.

Cq acest prilej, președintele Ken
neth David Kaunda l-a salutat încă 
o dată, cu multă căldură, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimind respec
tul și prețuirea sa pentru prestigiul 
de care șeful statului român se bucu
ră în rîndurile poporului zambian. 
Președintele Zambiei a dat o înaltă 
apreciere contribuției pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a aduce la 
afirmarea idealurilor de libertate și

. SUB SEMNUL SOLIDARITĂȚII^ CU LUPTA POPORULUI ZIMBABWE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe Joshua Nkomo, 

președintele Z.A.P.U. (Uniunea Poporului African Zimbabwe)
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. a primit, du
minică seara, pe Joshua Nkomo, 
președintele Uniunii Poporului Afri
can Zambabwe — Z.A.P.U.. copre
ședinte al Frontului Patriotic Zim
babwe.

La întrevedere au participat tova
rășii Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la'C.C. 
al P.C.R.

Joshua Nkomo 1.-a salutat cu căl
dură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și și-a exprimat bucuria de a-1 
întilni pe pămîntul african, aducînd 
un omagiu activității desfășurate de 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, cu prile
jul vizitei în țări africane, consacra
tă întăririi prieteniei și solidarității 
poporului român cu aceste popoare, 
cu lupta lor dreaptă împotriva im
perialismului și colonialismului, pen
tru întărirea independenței, pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare pe 
calea progresului economic și social.

în cadrul convorbirii, președintele 
Z.A.P.U. a informat pe secretarul ge
neral al Partidului Comunist Roman 
despre evoluția luptei Frontu
lui Patriotic împotriva regimului de 
opresiune și dominație colonială al 
lui Ian Smith, pentru înfăptuirea 
idealurilor de emancipare națională 
și socială ale poporului Zimbabwe. 
El a arătat că manevrele regimului 

în timpul vizitei la casa-muzeu „Chilenje"

independență națională ale popoare
lor, pentru sprijinul acordat luptei de 
eliberare națională împotriva domina
ției și asupririi, a politicii imperialis
te și colonialiste, pentru drepturile tu
turor națiunilor de a fi deplin stăpine 
pe propriile destine, de a se dezvolta 
potrivit voinței și aspirațiilor proprii.

Continuînd dialogul devenit tradi
țional între cei doi șefi de stat, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Kenneth 
David Kaunda aii relevat cu satisfacție 
că in ultimii ani relațiile dintre 
România și Zambia au cunoscut un 
curs ascendent, rodnic.

A fost subliniată importanța deo
sebită a noii vizite pe care președin
tele României o face în Zambia, cu 
atit mai mult cu cit ea are loc intr-o 
perioadă cind popoarele din Africa 
australă desfășoară o luptă tot mai 
hotărîtă pentru eliberarea și inde
pendența lor națională, împotriva po
liticii rasiste și de apartheid.

de la Salisbury de a da o aparență 
de legalitate prin așa-zisele alegeri 
reprezintă o încercare de a induce 
în eroare opinia publică internațio
nală ; preconizata constituție con
sfințește în fapt menținerea domina
ției coloniale și conservarea • rasis
mului, în aceste condiții poporul 
Zimbabwe neavînd altă cale decit 
lupta politică și armată pînă la vic
toria finală.

Mulțumind pentru sprijinul acor
dat, președintele Z.A.P.U. și-a expri
mat convingerea că România socia
listă va contribui și de acum înainte 
la realizarea obiectivelor fundamen
tale ale luptei poporului Zimbabwe
— inclusiv pe calea negocierilor —
pentru a fi stăpin pe propriile sale 
destine • '

Salutind cu satisfacție întîlnirea 
cu Joshua Nkomo. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat întreaga sa 
compasiune pentru pierderile de 
vieți omenești suferite de patrioții 
Zimbabwe în urma atacurilor recente 
ale regimului lui Ian Smith, solida
ritatea Partidului Comunist Român, 
a poporului român cu luptătorii 
Zimbabwe, cu Frontul Patriotic, cu 
Z.A.P.U. Aceste atacuri teroriste — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
— oglindesc disperarea și teama 
cercurilor conducătoare din Rhode
sia în fața forței și vigoarei luptei 
populare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că în prezent se impune 
mai mult ca oricînd întărirea unității 
tuturor forțelor Zimbabwe care ac
ționează pentru eliberarea națională

Cei doi șefi de stat au exprimat 
hotărîrea comună de a amplifica și 
diversifica conlucrarea dintre cele 
două partide, țări și popoare, de a 
ridica pe o treaptă superioară cola
borarea dintre România și Zambia in 
domeniile politic, economic și în alte 
domenii de interes comun, precum și 
pe arena internațională. A fost ex
primată convingerea că noua întîl
nire la nivel înalt româno-zambiană 
va duce la întărirea dialogului și 
consultărilor reciproce, va impulsio
na puternic dezvoltarea bunelor re
lații dintre România și Zambia, în 
interesul și spre binele celor două 
popoare, al cauzei generale a pro
gresului, păcii și înțelegerii interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, de 
stimă și prietenie, de deplină înțe
legere.

și și-a exprimat convingerea că 
Frontul Patriotic va juca un rol ac
tiv in coordonarea înfăptuirii aces
tui obiectiv. Esențial este răsturna
rea regimului lui Ian Smith, instau
rarea unui guvern democratic, care 
să asigure dezvoltarea progresistă a 
țării, accesul majorității populației 
la putere, realizarea deplină a drep
turilor și libertăților sale.

Președintele României a relevat 
că obiectivele, luptei poporului Zim
babwe reclamă participarea activă 
a Organizației Națiunilor Unite, a 
Organizației Unității Africane, a ță
rilor socialiste, a țărilor africane, a 
țărilor nealiniate, a tuturor forțelor 
democratice, progresiste, pentru a se 
împiedica legitimizarea așa-ziselor 
alegeri ale regimului lui Ian Smitn, 
pentru găsirea unei soluții juste, co
respunzătoare aspirațiilor pe deplin 
justificate ale poporului Zimbabwe.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, totodată, că intensificarea 
solidarității internaționale, a spriji
nului politic și diplomatic, cît și a 
luptei armate a poporului Zimbabwe 
vor asigura pînă la urmă soluționa
rea definitivă și justă a cauzei po
porului Zimbabwe.

Poporul român. Partidul Comunist 
Român, România socialistă — a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— vor acorda și de acum înainte 
întregul sprijin politic, diplomatic, 
moral și material luptei drepte de 
eliberare a poporului Zimbabwe.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă.

înaintea convorbirilor oficiale

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)
la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Marin Enache, șeful Can
celariei C.C. al P.C.R., Constantin 
Mitea, consilier al secretarului gene
ral al P.C.R., președintelui Republicii 
Socialiste România, redactor-șef al 
ziarului „Scînteia", Ion M. Nicolae, 
ptim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, Constantin Vasiliu 
și Eugen Florescu, adjuncți de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Ion Po
pescu, adjunct aL ministrului mine- 
lor, petrolului și geologiei. Ludovic 
Păun, adjunct al ministrului sănătă
ții, Ana Mureșan, președinta Consi
liului Național al Femeilor; Constan

înainte de începerea convorbirilor, cei doi președinți au făcut următoarele declarații:

Declarația președintelui 
Kenneth Kaunda

Declarația președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Tovarășe președinte Ceaușescu, 
Tovarășă Elena Ceaușescu,
Distinși colegi și tovarăși, membri 

ai delegației române,
Aș dori să folosesc această ocazie 

pentru a vă saluta in modul cel mai 
cordial în Zambia, in numele poporu
lui, al partidului, al guvernului și al 
meu personal.

Prietenia dintre România și Zam
bia, care a fost edificată datorită 
eforturilor depuse de cele două 
partide, este o prietenie cu adevărat 
profundă. Aceasta este o prietenie 
bazată pe anumite principii fun
damentale.

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Stimați membri ai delegației

române,
Potrivit filozofiei noastre, noi 

judecăm prietenia față de alte țări 
prin prisma a cinci zone de coope
rare. Aceste cinci domenii sînt, în 
primul rind, cele politic, economic, 
social, cultural-științific și tehnic, 
precum și in domeniul apărării și 
securității. Dacă noi cooperăm pe 
deplin și in mod sincer cu o țară in 
toate aceste domenii, atunci intr-ade
văr ne dăm seama că prietenia noas
tră cu țara respectivă este profundă 
și autentică.

Colaborăm de mult timp în mod 
profund in domeniile politic, econo
mic, social, cultural-științific și teh
nologic cu România. De aceea, putem 
spune că prietenia dintre țările noas
tre are rădăcini adinei. Sîntem, de 
aceea, foarte mindri să primim vizita 
dumneavoastră aici, știind că- dum
neavoastră sinteți prietenii noștri 
scumpi. Modul nostru de abordare a 
diferitelor probleme este similar cu 
al dumneavoastră. Pozițiile României 
și ale Zambiei cu privire Ia orice 
punct de pe glob unde există un con

în continuare, cele două delegații 
au procedat la un larg și aprofundat 
schimb de informări privind unele 
aspecte ale vieții politice, economice 
și sociale din România și Zambia, 
precum și la o analiză a principalelor 
evenimente ale vieții internaționale 
actuale.

Cu acest prilej, răspunzînd invi
tației personale a președintelui Ka
unda, a întregii delegații zambiene, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a înfă
țișat succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea P.C.R.. în 
ultimii cinci ani — perioada scursă 
de la ultima întîlnire româno-zam
biană la nivel înalt — în toate do
meniile vieții economice și sociale, în 
creșterea nivelului de trai, material 
și spiritual, al întregii națiuni. Pre
ședintele României a prezentat pe 
larg masurile luate pentru perfecțio
narea cadrului organizatoric de parti
cipare a oamenilor muncii la condu
cerea statului, a întregii vieți eco- 
nomico-sociale.

Președintele Kaunda a adresat 
calde felicitări poporului român, con
ducerii sale, pentru succesele reali
zate, urîndu-i, totodată, să obțină noi 
și noi victorii in îndeplinirea înalte
lor sale obiective constructive. Tot
odată, președintele Zambiei a informat 
în legătură cu modul în care poporul 

tin Boștină, secretar, al C.C. al U.T.C., 
președintele Consiliului Națioqal al 
Organizației Pionierilor.

Din partea zambiană — Mainza 
Chona, secretar general al U.N.I.P., 
Daniel Lisulo, prim-ministru, A. G. 
Zulu, președintele Comitetului Apă
rării și Securității, R. C. Kamanga, 
președintele Comitetului politic con
stituțional, juridic și pentru relații 
externe al C.C. al U.N.I.P., W. P. 
Nyirenda, președintele Comitetului e- 
conomic și de finanțe al C.C. al 
U.N.I.P., K. Makasa, președintele Co
mitetului de dezvoltare rurală*  al ^C- 
al U.N.I.P., C. B. Kankasa, secretară 
Brigăzii femeilor, H. K. Matipa, se
cretar administrativ la sediul U.N.I.P., 
W. M. Chakulya, ministrul afaceri

flict sint similare. Deci, dumneavoas
tră ați venit într-o țară care pri
vește evenimentele similar cu dum
neavoastră. De aceea sîntem mindri 
să vă primim.

Preocuparea dumneavoastră pentru 
promovarea cauzei umanității, pentru 
promovarea intereselor omenirii este 
demonstrată și de vizitele dumnea
voastră in țări ca Angola, Mozambic, 
și Zambia, care se află in prima linie 
de luptă împotriva dușmanului, im- 
potriva regimului rasist din Africa de 
Sud și a regimului rebel din Rhode
sia. Ar fi fost de înțeles ea tovarășul 
președinte) Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, avind in ve
dere situația foarte fierbinte din 
aceste țări, să fi aminat vizitele în 
aceste țări. Faptul că nu ați aminat 
aceste vizite dovedește atașamentul 
dumneavoastră față de cauza umani
tății. In ce ne privește, atașamentul 
nostru pentru aceeași cauză este to
tal, indiferent de distrugerile și pier
derile care le avem. Cind este vorba 
de a apăra un principiu, noi facem 
totul, pentru că principiul respectiv 
trebuie respectat și este indivizibil.

Forțele progresului în Angola, Mo
zambic, Zambia, Botswana ar putea 
să pară că sînt slabe in momentul de 
față, iar forțele asupririi ar putea 
arăta ca și cum ar putea să ciștige. 
Aceasta este însă o situație provizo
rie, temporară. Cauza umanității în 
întreaga lume va triumfa. Tocmai 
cunoașterea faptului că dumneavoas
tră gindiți in același spirit ne face 
să vă privim ea o țară nealiniată in 
toate problemele care ne interesează.

Avem in rîndul nostru un mare 
om, un conducător al unei mari țări. 
De aceea sintem mindri să-i fim 
gazde.

Vă spunem, încă o dată, bun venit 
în Zambia ! (Aplauze). '

★ ★ 
său îndeplinește prevederile planului 
de trei ani, care se va încheia în 
curînd, precum și cu privire la prin
cipalele direcții de acțiune în planul 
trienal viitor, arătind că acestq des
chide importante posibilități de 
lărgire a cooperării cu România.

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat călduros po
porul zambian pentru progresele ob
ținute în dezvoltarea independenței 
naționale, pentru contribuția activă 
pe care o aduce la lupta antiimpe- 
rjalistă și anticolonialistă.

în continuare au fost abordate 
unele probleme ale vieții internațio
nale actuale.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a făcut o amplă expunere a obiecti
velor și activității internaționale a 
partidului și statului nostru, prezen- 
tînd pe larg pozițiile României în 
principalele probleme ce confruntă 
omenirea contemporană. In acest con
text, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
referit la activitatea țării noastre pri
vind dezvoltarea relațiilor sale cu 
toate țările socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare și nealiniate, cm 
toate statele lumii, fără deosebire’ 
de orînduire socială, pe baza prin
cipiilor deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și

lor externe, J. M. Lumina, ministrul 
finanțelor și cooperării tehnice, A. B. 
Chikwanda, ministrul agriculturii și 
resurselor de apă, general G. K. 
Chinkuli, ministrul energiei electrice, 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
R. Chisupa, ministrul comerțului și 
industriei, H. Y. Mwale, ministrul lu
crărilor publice și aprovizionării, 
E. I. L. Willima, secretarul cabine
tului, S. C. Punambantu, asistentul 
special pentru presă al președinte
lui, D. C. Mulaisho, asistentul spe-
cial pentru economie al președinte
lui,. S. K.azunsaw._^4t.entul spdpt&l# R-^gigiba, secretar adjunct
pentru adAlnfstr^,^ jal pre$edițft-‘ s*15  “ țrfiȘisteifcj s Afacerilor Externe, 
Iui, J. Simonda, asistentul special al W? Mnyanthâ,' directorul problemelor
primului ministru, N. N. Kalala, se- europene în Ministerul Afacerilor
cretar permanent al guvernului, Externe.

Tovarășe președinte Kenneth 
Kaunda,

Tovarășe prim-ministru,
Tovarăși și prieteni,
Aș dori in primul rind să vă mul

țumesc călduros pentru cuvintele de 
salut ce ni le-ați adresat, pentru pri
mirea ospitalieră, călduroasă cu care 
am fost intimpinați in frumoasa dum
neavoastră țară.

De asemenea, aș dori să vă adre
sez dumneavoastră, stimate tovarășe 
președinte, și celorlalți tovarăși salu
tul meu călduros, să adresez, totoda
tă, partidului dumneavoastră, între
gului popor zambian, din partea 
Partidului Comunist Român și a po
porului român, un salut călduros de 
solidaritate.

într-adevăr, între România și Zam
bia s-au dezvoltat relații de solida
ritate și colaborare in multe dome
nii. Am venit în această vizită a- 
nimați de dorința de a găsi împreu
nă posibilitățile extinderii colaborării 
dintre țările noastre, de a examina 
problemele complexe ale situației in
ternaționale și, desigur, problemele 
care se referă la situația din Africa.

Sintem bucuroși că asupra proble
melor fundamentale ale vieții inter
naționale, ale luptei împotriva poli
ticii de dominație și asuprire, ale 
luptei pentru destindere și pace, 
România și Zambia au puncte de ve
dere comune și acționează, împreună, 
pentru a-și aduce contribuția la so
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suveranității naționale, neamestecului 
in treburile interne și avantajului 
reciproc. Președintele României s-a 
referit apoi la problemele privind 
asigurarea securității și colaborării 
în Europa și în întreaga lume, pro
movarea largă a metodei tratativelor 
ca singura cale rațională și justă de 
soluționare a diferendelor dintre 
state, la trecerea la măsuri practice 
de dezarmare, și în primul rind de 
dezarmare nucleară, la lichidarea 
subdezvoltării și înfăptuirea noii 
ordini economice internaționale. In 
mod deosebit a fost subliniată poziția 
țării noastre în problemele Africii 
australe, Orientului Apropiat și 
Asiei de sud-est.

Apreciind contribuția constructivă 
a României la normalizarea vieții in
ternaționale, la promovarea unei po
litici noi, de egalitate și respect în
tre națiuni, și subliniind că in toate 
marile probleme ale vieții interna
ționale pozițiile României și Zambiei 
sînt identice sau foarte apropiate, 
președintele Kaunda s-a oprit pe larg 
asupra situației din Africa australă.

în acest context, președintele zam
bian a subliniat că, în ciuda efortu
rilor repetate îndreptate spre o so
luționare politică pașnică a proble
melor din această parte a lumii, da

A. Kalyati, ambasadorul Zambiei în 
România, P. L. Kasanda, secretar per
manent la Ministerul Afacerilor Ex
terne, L. Sicholongo, secretar per
manent la Ministerul Finanțelor și 
Cooperării, A. Hamaamba, secretar 
permanent la Ministerul Agricultu
rii și Resurselor de Apă, B. Monze, 
secretar permanent la Ministerul E- 
nergiei Electrice, Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, E. Nebwe, secre
tar permanent la Ministerul Comer
țului și Industriei, L. Chinjavata, se
cretar permanent la Ministerul Mi- 

luționarea lor, în interesul popoare
lor, al consolidării independenței lor. 

■ Vizitind Zambia, Angola. Mozambic, 
mă întilnesc și cu conducerile miș
cărilor de eliberare din Namibia și 
Rhodesia. Dorim să manifestăm so
lidaritatea noastră activă cu lupta 
pentru lichidarea definitivă a colo
nialismului, a politicii imperialiste, de 
dominație, pentru cucerirea indepen
denței popoarelor namibian și rho- 
desian, pentru lichidarea politicii de 
apartheid și discriminare rasială.

Este adevărat că în această zonă e- 
xistă actualmente o stare de încor
dare. Desigur, vizita de prietenie este 
bună și cind este liniște, dar cu atit 
mai de înțeles este ea in situații de 
încordare, pentru că aceasta de
monstrează dorința comună de a ac
ționa împreună pentru învingerea 
greutăților. (Aplauze).

Noi acordăm întregul nostru spri
jin mișcărilor de eliberare, luptei lor 
pentru asigurarea păcii și indepen
denței popoarelor, a dreptului lor de 
a fi stăpine pe bogățiile naționale, 
de a se dezvolta in mod independent 
și liber.

Doresc să exprim convingerea că 
vizita pe care o efectuăm, convorbi
rile noastre vor consolida și mai mult 
colaborarea româno-zambiană, vor 
contribui la cauza păcii și destinde
rii, a independenței naționale.

închei și eu cu urarea românească : 
„Bine v-am găsit !“. (Aplauze).

torită poziției regimurilor reacționa
re, rasiste de la Pretoria și Salisbury, 
popoarele din Namibia, Rhodesia și 
populația majoritară din Africa de 
Sud sînt nevoite să ducă o luptă cu 
arma in mină pentru a-și cuceri 
dreptul la libertate și independență. 
Președintele Kaunda a apreciat pozi
ția României, care, ca și Zambia, a 
condamnat și condamnă in mod ferm 
regimurile rasiste, colonialiste, pre
cum și sprijinul pe care acestea il 
primesc din partea cercurilor capi
talismului internațional, care încalcă 
rezoluțiile și hotăririle O.N.U. cu pri
vire la sancțiunile impuse acestor re
gimuri, îndeosebi cele privind inter
zicerea vînzării de armament.

Cei doi președinți și-au exprimat 
deplina convingere că noul dialog la 
nivel înalt româno-zambian va întări 
și mai puternic colaborarea și conlu
crarea dintre cele două țări și parti
de, atît pe plan bilateral, cît și pe a- 
rena internațională, în interesul am
belor popoare, al cauzei generale a 
destinderii, progresului și păcii in în
treaga lume.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie și înțe
legere tovărășească, caracteristică re
lațiilor dintre cele două țări și po
poare.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA ZAMBIA
La sosirea în Lusaka un vibrant omagiu La casa-muzeu „Chilenje44,
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sugestive evocări ale eroicei lupte de
eliberare a poporului zambian

solilor poporului român

(Urmare din pag. I)

rîndurile cetățe-

Aeronava prezi- 
de la frontiera 

ale forțelor ar

existente între cele două țări, care, 
deși situate la aproape 10 000 km dis
tanță una de alta, sînt strins legate 
prin aspirațiile comune de indepen
dență și progres social, de pace și 
înțelegere.

Această a doua vizită la Lusaka a 
solilor poporului român ilustrează, 
totodată, orientarea consecventă a 
țării noastre spre dezvoltarea solida
rității și colaborării cu tinerele state 
africane, cu statele care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare. 
Caracterul strins, deosebit de cordial 
al raporturilor româno-zambiene, 
premisele favorabile situării lor pe 
un plan mereu superior, rezultă din, 
convergența preocupărilor Îndreptate 
spre accelerarea dezvoltării econo
mice, din interesul comun al instau
rării unui climat internațional de 
destindere și înțelegere, propice 
eforturilor constructive ale celor două 
popoare, înfăptuirii progresului lor 
general.

Reîntîlnirea cu președintele Nicolae 
Ceaușescu L_ care este apreciat in 
Zambia drept unul din cei mai de 
seamă oameni ai vieții internațio
nale, apărător al cauzei păcii, des
tinderii, securității, dezarmării, edifi
cării unei noi ordini economice in
ternaționale, promotor al întronării 
unor principii noi de relații inter
statale, al respectării dreptului fie
cărei națiuni de a fi pe deplin stă- 
pină pe destinele sale — trezește o 
intensă bucurie în 
nilor Zambiei.

...Este ora 13,20. 
dențială, escortată 
țării de reactoare 
mate zambiene, aterizează pe aero
portul internațional'din Lusaka. Fru
moasa aerogară, împodobită cu dra
pelele de stat ale Republicii Socia
liste România și ale Republicii Zam
bia, cu portretele celor doi președinți, 
trăiește o atmosferă specifică mari
lor evenimente. Pe frontispiciul ae
rogării stă scris cu litere mari „Fiți 
bine vehiți in Zambia !“.

Un mare număr de locuitori ai 
capitalei zambiene au venit la ae
roport pentru a-i saluta pe solii po
porului român. Ei poartă pancarte pe 
care se poate citi: „Trăiască prietenia 
româno-zambianăl", „Trăiască poporul 
român, prieten sincer al popoarelor 
africane !“, „Călduros bun venit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
doamnei Elena Ceaușescu !“.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint întîmpinați, cu deo
sebită cordialitate, de președintele 
Kenneth David Kaunda, împreună cu 
soția, Betty Kaunda. Cei doi șefi de 
stat iși string mîinile îndelung, se 
îmbrățișează cu căldură. Tovarășa 
Elena Ceaușescu și soția președin
telui Zambiei se salută cu aceeași 
caldă prietenie.

Președintele Nicolae Ceaușescu pre
zintă gazdelor pe tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al ~ 
Politic Executiv, secretar 
al P.C.R., Virgil Trofin, 
bru al Comitetului Politic 
■cutiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al

Și

Comitetului 
al C.C. 

irfem- 
Exe- 
vice-

Mainza 
împreună cu soția, primul 
al Republicii Zambia, Daniel 

președintele Comitetului

ii înșo- 
pînă la 

21 salve 
Nicolae 
Kaunda

P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
celelalte persoane oficiale române 
care îl însoțesc în această vizită.

Președintele Zambiei prezintă soli
lor poporului român oficialitățile 
zambiene venite in întîmpinare : 
secretarul general al Partidului Unit 
al Independenței Naționale, 
Chona, * 
ministru 
Lisulo,
Apărării și Securității, Grey Zulu, și 
soția, F. N. Bulawayo, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Unit al Independenței Naționale pen
tru provincia Lusaka, Wilson Cha- 
kulya, ministrul afacerilor externe, 
alte personalități ale vieții politice, 
economice și culturale zambiene.

Sînt de față ambasadorul României 
la Lusaka, Aurel Ardeleanu, și am
basadorul Zambiei în țara noastră, 
Albert Nkanda Kalyati.

După tradiția protocolului zam
bian, doi copii însoțiți de un grup de 
ceremonie cu tam-tamuri oferă soli
lor poporului român frumoase bu
chete de flori. Același grup 
țește pe cei doi șefi de stat 
podiumul de onoare. Răsună 
de artilerie. Tovarășul 
Ceaușescu și Kenneth David 
primesc raportul comandantului găr
zii de onoare, apoi trec în revistă 
trupele aliniate pe aeroport. Sînt 
intonate imnurile de stat ale Româ
niei și Zambiei. Cei doi șefi de stat 
se apropie apoi de mulțimea venită 
în întîmpinare.

Numeroși locuitori ai capitalei zam
biene flutură stegulețe îngemănate, 
scandează lozinci, ovaționează cu 
o înflăcărare specifică temperamen
tului oamenilor acestor locuri. Se 
scandează : „Ceaușescu a sosit, sin- 
tem fericiți !“. Ei dau astfel expresie 
sentimentelor de*prietenie,  de profun
dă stimă la adresa șefului statului 
român, exponent reprezentativ al 
unei țări care a acordat și acordă 
Zambiei — țară angajată într-un in
tens efort de modernizare a eco
nomiei naționale, pentru valorifi
carea deplină, in interesul propriu, a 
resurselor sale naturale, pentru îm
bunătățirea condițiilor economice, 
sociale și culturale de viață ale 
locuitorilor săi — un sprijin multila
teral.

In continuarea ceremonialului, pre
ședintele Kaunda prezintă tovarășu
lui . Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu pe Joshua Nkomo, 
președintele Uniunii Poporului Afri
can Zimbabwe, copreședinte al Fron
tului Patriotic Zimbabwe, pe prima
rul capitalei zambiene, Simon Mwewa, 
precum și pe membrii corpului di*  
plomatic, veniți in intimpinare.

Membrii ambasadei și ai coloniei 
române din Zambia fac o vibrantă 
manifestație de dragoste față de con
ducătorul partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față 
de tovarășa Elena Ceaușescu. Ei le 
oferă flori, îi aclamă îndelupg. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și Kaunda !“.

Are loc un moment deosebit : în 
întîmpinarea solilor poporului român 
iese un grup de artiști aparținind 
Ansamblului național de dansuri al 
Zambiei, care prezintă un adevărat 
spectacol al bucuriei de a-i avea 
drept oaspeți pe tovarășul Nicolae

Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu. Deși a început să plouă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Kaunda și soția sa, se 
opresc să-i urmărească. Bucuria și 
veselia artiștilor se transmit întregii 
asistențe.

Conduși de grupul de ceremonii, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Kenneth David Kaunda iau loc in 
mașina care-i duce spre Lusaka, 
oraș-grădină, care, prin edificiile sale 
impozante, prin întinsele spații verzi 
și bulevardele largi, se numără prin
tre cele mai moderne capitale 
africane.

Pe întregul traseu — lung de peste 
km — străjuit' de mangotieri și 

renumiții arbori „de foc" — magnolii 
ale Africii cu coroanele pline de mari 
flori roșii — pe care ii urmează con
voiul oficial pină la reședința re
zervată solilor poporului român — 
Palatul de Stat (State House) — stră
zile capitalei sînt împodobite sărbă
torește cu drapelele român și zam
bian, cu portretele celor doi pre
ședinți. Locuitorii capitalei fac o 
caldă primire oaspeților. Cuvintele și 
semnele lor ,de salut se înscriu in at
mosfera vibrantă a prieteniei cu care 
au fost așteptați solii poporului 
român la Lusaka, a dorinței de dez
voltare continuă a relațiilor de co
laborare româno-zambiene, spre bi- 
nele .șv^ej^cirea ambelor popoare, al 
progresului și păcii in lume.

în după-amiaza zilei de duminică, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au vizitat casa- 
muzeu „Chilenje" — edificiu modest, 
dar cu o mare semnificație istorică 
pentru poporul zambian. Aici a lo
cuit o perioadă de timp Kenneth 
David Kaunda, împreună cu familia, 
în anii grei ai luptei pentru obține
rea independenței.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în
soțiți de secretarul general al Parti
dului Unit al Independenței Națio
nale (U.N.I.P.), M. M. Chona, F. N. 
Bulawayo, membru al C.C. al U.N.I.P. 
pentru provincia Lusaka, W. M, Cha- 
kulya, ministrul afacerilor externe, 
C. B. Kanrasa, membru al C.C. al 
U.N.J.P., secrețar al Ligii femeilor a, 
U.fcî.P.J1 K F. Kapulu. membru al i.A.j r. adpmu. nicuiuiu «i

. aiu.N.I.l?., secretar ai Ligii fi-

neretului a U.N.I.P., de alte persoane 
oficiale.

împreună cu secretarul general al 
partidului nostru s-au aflat tovarășii 
Virgll Cazacu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Virgil Țrofin, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe, alte persoane ofi
ciale române, precum și ambasado
rul României la Lusaka, Aurel Ar- 
deleanu.

La intrarea în muzeu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați de nu
meroși locuitori ai capitalei, care iși 
exprimă bucuria de a-i putea saluta.

Secretarul general al U.N.I.P. pre
zintă distinșilor oaspeți date semni
ficative despre casa-muzeu. în clă
dire sînt expuse piese de mobilier 
folosite de președintele Kaunda, pre
cum și unele obiecte personale. Sint 
expuse, de asemenea, documente și 
fotografii, lucrări elaborate de pre
ședintele Kenneth David Kaunda, 
care înfățișează activitatea neobosită 
și rodnică desfășurată în slujba po
porului său, pentru libertate și inde
pendență. Exponatele ilustrează su
gestiv atmosfera acelor ani în care 
întreaga țară s-a ridicat la lupta im-

Depunerea unei coroane
de flori la Statuia
Libertății

Duminică după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
depus o coroană de flori la Statuia 
Libertății Africane, monument ce 
simbolizează descătușarea Zambigi, a 
țărilor continentului african de sub 
jugul asupririi coloniale.

La solemnitate au participat tova
rășii Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, alte persoane oficiale 
române care îl însoțesc pe președin
tele Nicolae Ceaușescu in vizita 
precum și ambasadorul român 
Lusaka.

Din partea zambiană erau _
față secretarul general al Partidului 
Unit al Independenței Naționale 
(U.N.I.P.), M.M. Chona, F.N. Bula- 

al C.C. al U.N.I.P. 
Lusaka, W.M. Cha- 
afacerilor externe, 

' ~ “ al 

sa, 
la

de

wayo, membru 
pentru provincia 
kulya, ministrul
C.B. Kanrasa, membru al C.C.
U.N.I.P., secretar al Ligii Femeilor a 
U.N.I.P.. B.F. Kapulu, membru al 
C.C. al U.N.I.P., secretar al Ligii Ti
neretului a U.N.I.P., de alte persoane 
oficiale.

potriva colonialismului, luptă ce a 
condus la victoria de la 24 octombrie 
1964, cînd a fost proclamată indepen
dența Zambiei.

în încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au consemnat în cartea de 
onoare a casei-muzeu : „Am vizitat 
cu mult interes casa-muzeu «Chiien- 
je», clădire cu o profundă semnifi
cație istorică, ce evocă lupta pre
ședintelui Kaunda, a poporului zam- 
bian pentru cucerirea independenței 
Zambiei prietene, care pășește astăzi 
pe calea dezvoltării economico-soci- 
ale de sine stătătoare, a făuririi unei 
vieți libere și demne".

La ieșirea din casa-muzeu, inalții 
oaspeți români au fost salutați de 
asistență prin vii și emoționante ma
nifestări de simpatie și prețuire. Se 
aclamă pentru președinții Nicolae'' 
Ceaușescu și Kenneth Kaunda. Mul
țimea flutură stegulețe ale Româ
niei și Zambiei ; se scandează: 
„Ceaușescu — Kaunda". „România — 
Ceaușescu", „Zambia—Kaunda" ; pre- > 
tutindeni portrete ale tovarășului ' 
Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, purtate cu mîndrie 
de către locuitorii prezenți la această 
manifestare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
îndelung, cu căldură, aclamațiilor 
mulțimii.

Africane
După depunerea coroanei de flori, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au păstrat un 
moment de reculegere.

Situată pe Independence Avenue, 
artera principală a capitalei Zambiei, 
Statuia Libertății Africane — realiza
tă din metal — înfățișează un african 
rupindu-și lanțurile, intr-o atitudine 
de forță irezistibilă, de hotărîre ne
strămutată. Pe soclu este înscris 
cuvîntul „freedom" (libertate). Pe la
turile soclului, basoreliefuri înfățișea
ză momente din lupta poporului zam
bian pentru independență și liber
tate, desfășurată sub conducerea lui 
Kenneth David Kaunda, a Partidului . 
Unit al Independenței Naționale.

Pentru poporul zambian, Statuia 
Libertății nu este numai un monu
ment național, ea evocă, totodată, ne
cesitatea luptei hotărîte pentru eli
berarea popoarelor încă oprimate din 
sudul continentului, pentru dobindi- 
rea unei independențe depline de că
tre toate statele Africii.

La încheierea ceremoniei, numeroși 
locuitori ai capitalei zambiene, aflați 
pe Independence Avenue, l-au salutat 
pe șeful statului român cu aplauze, 
scandind in limba română „Ceaușescu 
și Kaunda". Asistăm la o nouă măr
turie a sentimentelor de prietenie cu 

«care locuitorii capitalei Zambiei l-au 
intimpinat din primul moment al vi
zitei pe conducătorul partidului șl 
statului nostru.

„Ceaușescu este un mare erou". 
Astfel iși intitulează editorialul con
sacrat sosirii la Lusaka a conducă
torului partidului și statului nostru 
ziarul „Times of Zambia" în numărul 
său de duminică. După ce prezintă 
cititorilor date biografice, ziarul 
scrie : „Sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care este, de ase
menea, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, România a ob
ținut un mare prestigiu internațional 
ca țară socialistă independentă. Zam- 
bienii au ciștigat, cu siguranță, foarte 
mult de pe urma binecunoscutelor 
principii promovate de această țară, 
de colaborare cu țările in curs de 
dezvoltare prin stabilirea unor legă
turi diplomatice și economice. în 
conformitate cu numeroasele acor
duri încheiate intre cele două țări in 
domeniul comerțului, al cooperării e- 
conomice și tehnice, ca și in cadrul 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-zambiene, România livrează 
Zambiei utilaje vitale, incluzind trac
toare pentru realizarea programului 
agricol național, echipament minier, 
materiale de construcții și bunuri de 
consum".

„Times of Zambia" înfățișează, de 

asemenea, alte domenii concrete în 
care s-a materializat colaborarea bi
laterală.

„Relațiile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Unit al Indepen
denței Naționale — continuă ziarul — 
sint foarte strinse, iar conducătorii 
celor două țări au exprimat in nenu
mărate rînduri dorința reciprocă de 
întărire a acestor raporturi. Iată ce 
a declarat, cu un prilej anterior, pre
ședintele Kenneth Kaunda despre 
participarea României la programul 
de dezvoltare al Zambiei : „Dorim să 
colaborăm tot mai mult cu România 
și cu întreprinderile române. Acestea 
nu numai că au venit cu un nou 
spirit de participare la proiectele de 
cooperare, dar și-au ciștigat și în
crederea poporului zambian. Ele au 
dovedit, de asemenea, că este posi
bil ca unele țări europene să colabo
reze cu Zambia în baza principiilor 
egalității și respectului reciproc, pen
tru atingerea unor obiective comune".

Sub portretul președintelui Româ
niei, publicat pe prima pagină, ziarul 
prezintă programul vizitei. „Cu un 
cald salut de bun venit, poporul 
Zambiei îl așteaptă pe președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, care 

sosește astăzi în fruntea unei dele
gații de oficialități guvernamentale și 
experți, împreună cu doamna Elena 
Ceaușescu, intr-o vizită oficială de

„Președintele Nicolae Ceaușescu, 
un mare erou al luptei de eliberare 

a popoarelor oprimate din lume" 
Ample articole și comentarii ale presei zambiene

prietenie in Zambia" — este intitulat 
articolul care informează despre mo
mentele vizitei inalților soli din 
România și in care se subliniază că 

„România se numără printre națiu
nile care sprijină și acordă asistență 
mișcărilor de eliberare din Africa 
australă".

„România împărtășește, alături de 
Zambia, dorința de a contribui Ia 
eliberarea maselor oprimate din lume, 
între care se numără popoarele din 

Zimbabwe, Africa de Sud și Nami
bia. Pentru aceste nobile cauze, ca și 
pentru tot ceea ce a făcut pentru po
porul român, președintele Nicolae

Ceausescu este mai mult decît bine
venit în această parte a lumii" — 
scrie, la rîndul său, ziarul „Zambia 
Daily Mail". „Președinții Ceaușescu 

și Kaunda — continuă cotidianul — 
s-au întilnit în ultimul deceniu de 
trei ori, fapt care a dat un avint con
siderabil relațiilor româno-zambiene. 
Aceste contacte se înscriu pe linia ac
țiunilor întreprinse de România pen
tru promovarea unor raporturi mul
tilaterale cu țările africane. Intilni- 
rile și convorbirile dintre președinții 
Ceaușescu și Kaunda, Declarația so
lemnă comună, ca și celelalte docu
mente bilaterale au dus la crearea 
unui fundament trainic pentru dez
voltarea unor relații durabile de 
cooperare".

„Există numeroase domenii in 
care România poate și este gata să 
sprijine Zambia, in special in agri
cultură și unele sectoare industriale, 
fapt care ar putea fi de mare im
portanță pentru țara noastră" — re
levă săptămînalul „Weekend World", 
„în rindul țărilor socialiste, România 
este un partener tradițional al Zam
biei. Această țară are, de altfel, o în
delungată tradiție de colaborare cu 
state din Africa și Asia, cu alte țări 
în curs de dezvoltare", continuă pu
blicația, prezentînd date ample pri
vind dinamica din ultima perioadă 

a relațiilor României, în special în 
domeniul economic și al schimburi
lor comerciale cu statele respective.

Intr-un articol intitulat „România 
realizează o intensă dezvoltare in
dustrială", însoțit de portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ziarul 
„Zambia Daily Mail" scrie : „Creș
terea producției industriale a Româ
niei a fost substanțială, volumul a- 
cesteia fiind anul trecut de 42 de 
ori mai mare decît în 1950". Ziarul 
iși informează cititării despre mă
rețele succese obținute de poporul 
român in domeniul dezvoltării eco
nomice și sociale, pe calea edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate. „Dezvoltarea puternică a for
țelor de producție a consolidat inde
pendența națională și suveranitatea 
țării și, pe această bază, a fost po
sibilă extinderea colaborării inter
naționale a României", subliniază 
ziarul, adăugind, în încheiere, că. 
„in acest an, Rottaânia sărbătorește 
împlinirea a 35 de ani de la victoria 
insurecției armate naționale antifas
ciste și antiimperialiste de la 23 Au
gust, care a pregătit terenul pentru 
dezvoltarea sa democratică și apoi 
socialistă".
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA ZAMBIA
La Stațiunea de cercetări agricole 

de la Mount Makulu
Lun! după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat Stațiunea agricolă centrală 
experimentală de la Mount Makulu.

In această vizită, înalții oaspeți 
români au fost însoțiți de Mainza 
Chona, secretar general al Partidu
lui Unit al Independenței Naționale 
(U.N.I.P.), de alte persoane oficiale 
zambiene.

Au fost prezenți tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe, ceilalți membri ai 
delegației române.

Situată la 21 km de Lusaka, stațiu
nea are ca obiectiv principal identi
ficarea căilor și mijloacelor de spo
rire a producției alimentare a țării, 
prin cercetări asupra producerii se
mințelor pentru culturile de floarea- 
soarelui, porumb, grîu. bumbac, soia, 
arahide, asupra pomilor fructiferi. 
Stațiunea și-a început activitatea in 
anul 1954, ajungînd acum, prin 
stadii progresive de dezvoltare, car
tierul general al sectorului național 
de cercetări agricole. Ea numără 13 
secții, în cele mai importante efec- 
tuindu-se cercetări privind chimiza
rea, solul, protecția plantelor, amelio
rarea calității semințelor, cultura 
porumbului, conservarea și depozita
rea produselor, studii de microbio- 
logie.

în întîmpinarea înalților oaspeți 
români au venit A. B. Chikwanda, 
ministrul agriculturii, N. E. Mumba, 
directorul general al stațiunii, spe
cialiști, precum și un mare număr 

de lucrători agricoli. Pe traseu, la 
cererea mulțimii, mașinile oficiale se 
opresc, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu coboară 
pentru a-1 saluta pe cetățeni. Este 
un emoționant moment spontan al 
prieteniei româno-zambiene : ani
mată de talentul agitatoric al secre
tarului general al partidului U.N.I.P., 
mulțimea strigă într-un cor puternic 
„Viva Ceaușescu!", „Viva România!". 
In continuare, traseul coloanei oficia
le este marcat de sute și sute de 
copii care învață la școala organi
zată pe lingă stațiune. Ei strigă în 
cor, în limba tongo : „Trăiască 
România !“, „Trăiască Zambia !“.

întreaga atmosferă confirmă de
clarațiile pline de dragoste la adresa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
României, pe care ni le-au făcut, 
cîteva ore înainte, o serie de spe
cialiști.

„Sîntem deosebit de onorați de 
această vizită a președintelui Româ
niei, de faptul că îl putem avea in 
mijlocul nostru" — ne-a declarat 
responsabilul activității de cerce
tare, R. G. Wilima. „Sperăm că vi
zita va fi încununată de succes, că 
vom putea extinde, pe planul cer
cetărilor agricole, cooperarea di i- 
tre România și Zambia. Cred că 
există perspective concrete de co
operare intre stațiunea noastră și 
institutele de cercetări agricole din 
România".

B. S. Luanta, un alt membru al 
conducerii complexului, declara, de 
asemenea : „Faptul că șeful statului 
român se află printre noi este o 
mare onoare nu numai pentru sta
țiunea noastră, ci și pentru întreaga 
Zambie. Știu că președintele dv. 
este laureat al «Premiului Simba 
pentru pace» pe anul 1978 și acest 
lucru este minunat".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to

varășa Elena Ceaușescu sînt conduși 
la diferite puncte reprezentative 
pentru activitatea stațiunii, care 
dispune de o suprafață de 400 ha 
culturi experimentale. Primul po
pas este făcut la laboratoarele de 
testare a calității semințelor. Șeful 
statului român se interesează în
deaproape de diverse probleme de 
cercetare, de ameliorarea plante
lor, de rezultatele obținute pînă 
acum pe loturile experimentale. 
La loturile de porumb — aici, in 
Zambia, acum este toamnă și po
rumbul este gata de cules — tova
rășul Nicolae Ceaușescu are o con
vorbire detaliată cu specialiștii care 
studiază metodele de adaptare a ce
lor mai bune soiuri din lume. Ei au 
reușit să obțină în mod obișnuit re
colte între 5 și 12 tone la hectar, 
unele cu perioade de coacere foarte 
rapidă.

„Cind a fost semănat porumbul 
acesta ?“ — întreabă președintele 
României.

„La 13 ianuarie anul acesta".
Iar prima recoltă este deja aproa

pe gata de cules. Aceasta este, de 
altfel, spre binele țării, care este una 
dintre cele mai mari consumatoare 
de porumb și care, deocamdată, asi
gură doar 4 la sută din nevoile 
proprii. „Programul nostru — spun 
gazdele — este deosebit de intens". 
Popasuri interesante au loc și la lo
turile pe care se cultivă floarea-soa- 
relui, soia, bumbac, arahide (orga
nizate cu ajutorul unor specialiști in 
cadrul programului F.A.O.). Specia
liștii arată că proiectele stațiunii cu
prind și cercetări din domeniul știin
ței solului și stabilirea caracteristi
cilor fizice ale diferitelor tipuri de 
soluri zambiene, a compoziției lor 
mineralogice și, pe această bază, a 
masurilor pentru sporirea producti
vității lor.

Rezultatele cercetării se văd în 
cîmp — culturi frumoase, bine îngri
jite, garanția unor producții va
loroase.

în plin cîmp, acolo unde se văd 
aceste rezultate, directorul general 
al stațiunii înmînează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu raportul conținînd produc
țiile pe anul 1978.

„Ne pare rău că nu avem bilanțul 
pe 1 1979, cel puțin la recolta I. 
Sintem însă deosebit de bucuroși că 
ați putut-o vedea chiar înainte de 
cules".

„Vă mulțumim — a răspuns tova
rășul Nicolae Ceaușescu — și vă 
urez mult succes !“.

Tot acolo, la capăt de lan, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost rugați să scrie în 
„Cartea de onoare" a stațiunii.

„Ne-a făcut mare plăcere — au 
scris tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu — să vizi
tăm Stațiunea centrală experimen
tală, să cunoaștem activitatea și preo
cupările lucrătorilor și specialiștilor 
acestei importante unități de cerce
tare. Felicităm călduros întregul co
lectiv pentru realizările obținute și 
ii urăm noi și tot mai mari succese 
in slujba dezvoltării agriculturii, a 
progresului economic și social al 
Zambiei prietene".

La plecare, directorul N. E. Mumba 
exprimă din nou bucuria de a fi fost 
gazda solilor poporului roman.

Intr-o atmosferă deosebit de ani
mată, cercetătorii, celelalte persoane 
prezente își exprimă' aceeași satis
facție și bucurie, aclamîndu-i pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, ovaționînd 
pentru întărirea continuă a priete
niei dintre popoarele român și 
zambian.

Pe cîmpul experimental de la Stațiunea agricolâ din Mount Makulu

Vizita si mitingul de la Institutul O.N.U. pentru Namibia
Puternică aniîestare a sprijinului

MITINGUL DE LA „FREEDOM HOUSE» deplin al României față de cauza
O entuziastă manifestare a prieteniei 

și solidarității româno-zambiene

independenței Namibiei, a solidarității 
cu lupta popoarelor africane împotriva

Reveniți la Lusaka, după vizita 
făcută la Stațiunea centrală de ex
perimentări agricole, tovarășul 
Nipolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați in fața Sediului 
Partidului Unit al Independenței Na
ționale (U.N.I.P.) — „Freedom Hou
se" — de cîteva mii de cetățeni ai 
capitalei zambiene, cea mai mare 
parte militanți și cadre ale partidului.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit aici M. M. Chona, 
secretar general al U.N.I.P., cu soția, 
R. C. Kamanga, membru al C.C. al 
U.N.I.P., președintele Comitetului 
Politic, W. M. Chakulya, ministrul a- 
facerilor externe, C. D. Kanrasa, 
membru al C.C. al U.N.I.P., secretar 
al Ligii Femeilor a U.N.I.P., alte 
persoane oficiale.

De asemenea, împreună cu secre
tarul general al partidului nostru se 
aflau tovarășii Virgil Cazacu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C, al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
ceilalți membri ai delegației care îl 
însoțesc în această vizită. La sosire, 
în fața sediului partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați și sa
lutați cu căldură de H. K. Mudenda, 
W. P. Niyerenda, K. Makasa, F. N. Bu
lawayo, M. Liso, H. R. Matipa, mem
bri ai Comitetului Central al Parti
dului Unit al Independenței Na
ționale.

Conducătorii U.N.I.P. exprimă to
varășului Nicolae Ceaușescu marea 
bucurie a membrilor partidului de a-1 
avea din nou în mijlocul lor, evocînd 
prima sa vizită la Casa Libertății, în 
anul 1972.

întilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu militanții și cadrele 
U.N.I.P. s-a transformat din primul 
moment într-o mare și entuziastă 
manifestare a prieteniei și solidari
tății româno-zambiene, a stimei și 
respectului de care se bucură Româ
nia, Partidul Comunist Român, se
cretarul său general. Mulțimea adu
nată in fața sediului și de ambele 
părți ale bulevardului, pe o lungă 
distanță, a salutat pe secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român 
cu aplauze indelungate și vii aclama
ții, scandînd numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei Elena 
Ceaușescu. Minute în șir se strigă, 
de asemenea, „Trăiască România!" — 
„Trăiască Zambia !“.

Indreptindu-se spre mulțime, se
cretarul general al partidului nostru 
este inconjurat cu dragoste, zeci și 
zeci de miini se întind pentru a-1 
saluta.

După tradiția zambiană, din mani
festarea bucuriei nu pot lipsi forma
țiile de cintece și dansuri, care se 
întrec în a-și arăta talentele și ori
ginalitatea artei lor.

Tot după tradiția zambiană, are loc 
un moment de prezentare a oaspeți
lor, fiecare frază rostită cu acest 
prilej de secretarul general al 
U.N.I.P. fiind însoțită de ovații și 
aclamații la adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a României so
cialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu răspund în
delung caldelor mărturii de prețuire 
și simpatie ale militanților U.N.I.P.

La rugămintea secretarului general 
al U.N.I.P., a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului * general al 
partidului nostru a fost primită cu 
înflăcărare, cu satisfacție și bucurie 
de participanții la miting, fiind pre
țuită ca un vibrant mesaj de priete
nie și solidaritate pe care poporul 
român îl adresează, prin glasul celui 
mai iubit fiu al său, poporului 
zambian.

în aplauzele participanților la 
această întilnire, care se va înscrie 
ca un eveniment memorabil în cro
nica relațiilor româno-zambiene, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu răspund ru
găminții gazdelor, semnînd în „Car
tea de ondare" a U.N.I.P.

„Cu prilejul vizitei la „Freedom 
House", adresăm un cald mesaj de 
prietenie și solidaritate partidului 
U.N.I.P. și dăm o inaltă apreciere 
activității rodnice pe care a desfă
șurat-o și o desfășoară pentru afir
marea nobilelor idealuri de indepen
dență și progres ale poporului zam
bian prieten, pentru făurirea unei 
Zâmbii libere și prospere".

S-a vizitat, apoi, sediul partidului, 
oaspeților români fiindu-le înfăți
șate unele aspecte din activitatea 
U.N.I.P. consacrată progresului și 
propășirii Zambiei.

De la ultimul etaj al clădirii se 
înfățișează imaginea de azi a capi
talei in continuă înnoire, «pretutin
deni fiind vizibile eforturile depuse 
pentru dezvoltarea orașului, care se 
înscrie tot mai mult pe linia unei 
arhitecturi moderne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat conducerii Partidului Unit 
al Independenței Naționale felicitări 
și urări de noi succese. „Vă urez să 
deveniți un partid tot mai puternic" 
— a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în încheierea vizitei. <

Plecarea înalților oaspeți români a 
fost marcată de aceeași atmosferă 
sărbătorească, miile de participant 
urînd din nou secretarului general al 
Partidului Comunist Român sănătate 
și viață lungă, manifestînd pentru 
întărirea continuă a prieteniei dintre 
România și Zambia.

La mitingul de la Institutul O.N.U. pentru Namibia

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Solii României socialiste 
revoluționari

colonialismului
ovaționați de tinerii 

namibieni
Tovarășe secretar general,
Tovarăși și prieteni,

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, militanților și membrilor 
U.N.I.P., un salut călduros și cele 
mai bune urări din partea comuniș
tilor români. (Aplauze puternice, 
urale).

De asemenea, prin intermediul 
dumneavoastră, doresc să adresez 
locuitorilor capitalei Zambiei, po
porului zambian un salut călduros 
in numele meu și al poporului 
român. (Aplauze puternice).

După cum știți, sînt „Cetățean de 
onoare" al capitalei dumneavoastră 
și îmi face o deosebită plăcere să 
constat dezvoltarea pe care a luat-o 
orașul Lusaka, viața tot mai bună a 
populației sale.

Ne aflăm de două zile în Zambia. 
Am inceput convorbirile cu pre
ședintele Kaunda și am ajuns la în
țelegeri bune cu privire la dezvol
tarea cooperării dintre țările noastre, 
la lupta popoarelor împotriva impe
rialismului, colonialismului, pentru 
libertate și independență. (Aplauze).

Sprijinim activ mișcările de elibe
rare din Zimbabwe, din Namibia, 
lupta populației majoritare din Africa 
de Sud pentru eliberare națională, 
pentru lichidarea rasismului și 
apartheidului.

Sintem pe deplin solidari cu Zam
bia, cu Angola, cu Mozambicul, 
care constituie un sprijin puternic și 
se află in prima linie a luptei îm
potriva colonialismului, pentru elibe
rarea populației și popoarelor din 
Africa australă. (Aplauze indelun
gate).

Avem ferma convingere că, in 
ciuda oricăror greutăți, popoarele 
din Africa australă vor obține victo
ria, pentru că ele au de partea lor 
toate forțele antiimperialiste, țările 
socialiste, toate popoarele africane. 

pe toți cei care doresc să fie lichidat 
pentru totdeauna colonialismul și 
care luptă ca popoarele să trăiască 
libere ! (Aplauze îndelungate).

împreună cu tovarășul. Kaunda și 
ceilalți tovarăși zambieni am con
venit să întărim colaborarea și soli
daritatea pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială și ridicarea bună
stării popoarelor noastre. Am con
venit, totodată, să facem totul pen
tru a întări solidaritatea cu celelalte 
popoare, pentru o politică de pace, 
pentru relații democratice între state, 
bazate pe egalitate, pe respect al in
dependenței și suveranității națio
nale, al dreptului fiecărui popor de 
a fi stăpin pe bogățiile naționale, pe 
destinele sale, pentru a pune capăt 
asupririi și Exploatării de orice fel.

* (Aplauze puternice).
Deși țările noastre se află pe 

continente diferite, am convenit să 
intărim și mai mult solidaritatea, 
astfel ca popoarele noastre să 
meargă mină in mină in lupta pen
tru progres, pentru destindere, pen
tru pace in întreaga lume. (Aplauze 
puternice).

Doresc, încă o dată, să vă urez 
succese iot mai mari in realizarea 
obiectivelor de dezvoltare indepen
dentă a Zambiei, de ridicare a bună
stării poporului zambian prieten.

Pentru o prietenie trainică intre 
poporul român și poporul zam
bian ! (Aplauze și aclamații pu
ternice).

Pentru o colaborare strinsă intre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Unit al Independenței Naționale 
din Zambia ! (Aplauze și aclamații 
îndelungate). ,

Vă doresc multă fericire dumnea
voastră, tuturor locuitorilor capi
talei și întregului popor zambian 1 
(Aplauze puternice, aclamații înde
lungi).

In continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat Institutul O.N.U. 
pentru Namibia și s-au întîlnit cu ti
nerii care studiază aici.

Creat printr-o rezoluție a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, din 13 decembrie 1974, institu
tul și-a început activitatea în 1976. 
In prezent, cursurile sale sînt urmate 
de 400 tineri namibieni,- care își însu
șesc cunoștințe privind organizarea și 
administrarea diverselor departamen
te guvernamentale și servicii publice 
ale viitoarei Namibii independente. 
In cadrul institutului ființează cinci 
catedre. Pe lingă formarea de cadre, 
institutul efectuează lucrări de cer
cetare în diferite domenii, pregătește 
și elaborează materiale și rapoarte in 
problemele namibiene și organizează 
seminarii pe unele teme, cu partici
pare internațională.

Corpul profesoral este format din 
cadre provenite din diferite țări afri
cane și europene, între care și Româ
nia. Senatul — organul executiv de 
conducere — este format din 11 mem
bri, între care și reprezentantul țării 
noastre în Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia.

In această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de M. M. 
Chona, secretar general al U.N.I.P., 
cu soția. R. C. Kamanga. membru 
al C.C. al U.N.I.P., președintele Co
mitetului politic constituțional, juri
dic și pentru relații externe al C.C. 
al U.N.I.P., W. M. Chakulya, minis
trul afacerilor externe, C. D. Kanra
sa, membru al C.C, al U.N.I.P., se
cretară a Ligii Femeilor a U.N.I.P., 
de alte persoane oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit, de asemenea, de tovară
șii Virgil Cazacu. Virgil Trofin, Ște
fan Andrei, de alte persoane oficiale 
române.

în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au ieșit toți studenții na
mibieni. Și aici, cintecele, dansurile 

sînt forma cea mai directă și mai 
cordială de exprimare a bucuriei de 
a avea oaspeți : tinere studente in 
costume naționale namibiene deschid 
în acest fel drum oaspeților români.

în curtea institutului, sute de stu- 
denți purtînd drapelul României și 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, alături de zeci de chemări 
la luptă pentru independența Na
mibiei, intonează cîntece care dau 
expresie voinței de a lupta pînă la 
capăt împotriva stăpînirii coloniale, 
pentru eliberarea, și neatîrnarea ță
rii lor.

Numeroase pancarte purtate de stu- 
denți exprimă mulțumiri pentru so
lidaritatea și sprijinul pe care po
porul namibian l-a simțit permanent 
din partea României socialiste.

Directorul institutului, Hage Gein- 
gob, membru al conducerii S.W.A.P.O., 
subliniază onoarea ce o reprezintă 
pentru patrioții namibieni, pentru 
studenții acestui institut vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu vizitează 
apoi săli de cursuri, cabinete de 
studii și cercetări, luînd cunoștință 
de diferite aspecte ale activității des
fășurate aici, ale pregătirii cadrelor 
de mîine ale Namibiei independente

In biblioteca institutului, gazdele 
atrag atenția cu multă satisfacție 
asupra faptului că din bogata lor 
zestre culturală nu lipsesc operele 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, lucrări despre români 
și poporul român prieten.

Vizita se încheie în marele amfi
teatru al institutului.

Răsună din nou cîntece patriotice, 
se aclamă pentru România, pentru 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Fiecare „Oye!" („Trăiască!") este 
însoțit de salutul de luptă al revo
luționarilor namibieni.

In numele acestor tineri, care se 
pregătesc de pe acum pentru viața 
pașnică a Namibiei libere, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au, fost salutați de Hage 
Geingob, directorul institutului.

■El a spus: Cu sentimente de 
profund respect vă adresez aștăzi, 
dumneavoastră, un călduros bun venit 
la Institutul O.N.U. pentru Namibia, 
Sîntem într-adevăr deosebit de ono
rați și fericiți că ați găsit timp, în 
cadrul programului dumneavoastră 
foarte încărcat, să vă aflați in 
mijlocul nostru. Este un nou exemplu 
și o nouă expresie ale atașamentului 
și sprijinului deplin al României față 
de cauza namibiană.

Vorbitorul a făcut apoi un istorio 
al creării Institutului O.N.U. pentru 
Namibia, subliniind sprijinul Româ
niei în adoptarea acestei hotărîri de 
către O.N.U., contribuția reprezen
tantului României în Senatul insti
tutului, apreciindu-le ca expresii ale 
atașamentului țării și poporului 
român față de cauza namibiană. 
Amintind că România a acordat nu
meroase burse studenților namibieni, 
a sprijinit institutul de la Lusaka 
prin activitatea unui profesor român, 
vorbitorul a spus : Pentru acestea și 
pentru alte contribuții nu numai la 
activitatea institutului nostru, dar șl 
pentru sprijinul acordat S.W.A.P.O. 
și poporului namibian, vă rog să-mi 
permiteți să vă exprim aprecierile 
noastre foarte sincere și mulțumirile 
noastre din inimă. El a vorbit, în 
continuare, despre , scopul pentru 
care a fost creat institutul — acela 
de a contribui la crearea unui corp 
de specialiști namibieni care să fie 
gata să preia mecanismul adminis
trativ al viitoarei Namibii indepen
dente.

Noi avem încredere că, prin efor
turi unite din partea noastră, cît și 
prin prietenia și solidaritatea unor 
țări ca Republica Socialistă România 
— a spus Geingob — aspirațiile 
noastre, atît ale institutului, cît șl 
năzuința de eliberare tota'ă a Na-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA ZAMBIA

La mitingul prieteniei româno-zombiene ae la ,,Freedom House"

Vizita și mitingul de ia Institutul O.N.U. pentru Namibia

Moment din timpul vizitei la Stațiunea agricolă experimentală de la Mount Makulu

(Urmare din pag. a V-a)
mibiei, vor deveni în curînd reali
tate.

Adresîndu-se, în încheiere, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, el a spus : 
Excelență, vă rog să-mi permiteți să vă 
adresez rugămintea de a rosti cîteva 
cuvinte pentru funcționarii și stu
denții noștri, care să le servească 
drept călăuză în perioada care ur
mează.
.La rugămintea conducerii institu

tului, a studenților, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori să mulțumesc tovarășului 

Kaunda și secretarului general al 
Partidului Unit al Independenței Na
ționale din Zambia pentru ocazia pe 
care ne-au oferit-o de a vizita Insti
tutul O.N.U. pentru Namibia. Folo
sesc acest prilej pentru a adresa 
conducerii institutului, întregului per
sonal și studenților namibieni care 
invață aici un salut călduros, îm
preună cu cele mai bune urări de 
succes în activitatea lor. (Aplauze 
puternice).

într-adevăr, România a sprijinit și 
sprijină activ lupta poporului nami
bian, a S.W.A.P.O., pentru completa 
independență a țării. în cadrul Con
siliului O.N.U. pentru Namibia, re
prezentanții români acționează cu 
toată hotărîrea, împreună cu repre
zentanții celorlalte state, pentru a se 
pune capăt cit mai curînd dominației 
colonialiste din Africa australă, pen
tru ca poporul namibian să devină 
pe deplin liber și stăpin pe destinele 
sale.

La Luanda am avut o intilnire cu 
tovarășul Nujoma și alți tovarăși din 
conducerea S.W.A.P.O. Am discutat 
împreună și am hotărit să acționăm 
pentru întărirea solidarității, pentru 
intensificarea sprijinului din partea 
României pentru S.W.A.P.O., pentru 
poporul namibian, in lupta sa pen
tru independență. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

în general, România sprijină activ 
poporul namibian și poporul Zim
babwe, mișcările de eliberare ale 
populației din Africa de Sud in lupta 
lor împotriva imperialismului și co
lonialismului, pentru libertate depli
nă. întărim solidaritatea cu statele 
din prima linie — cu Zambia, Angola, 
Mozambic — cu celelalte popoare 
africane în lupta pentru lichidarea 
deplină a colonialismului in Africa. 
(Aplauze puternice).

Vizita noastră în Africa constituie 
o contribuție la intărirea colaborării 
și solidarității cu statele pe care le 
vizităm și, totodată, o manifestare a 
hotărîrii noastre de a acorda întregul 

aducînd mesajul de solidaritate al 
poporului român, urările sale de 
succes adresate patrioților nami- 
bieni. Reafirmarea hotărîrii de a 
acorda întregul sprijin al României 
luptei pentru libertate și independen
ță a Namibiei a fost primită cu vie 
satisfacție și aprobare, cu manifes
tări de caldă prietenie.

Urările rostite la încheierea cuvin- 
tării sale de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sînt reluate de partici
pant» la miting intr-o atmosferă de. 
entuziasm. Iar atunci cînd secretarul 
general al partidului nostru a urat 

sprijin popoarelor care luptă pentru 
independență, împotriva imperialis
mului și colonialismului. Avem ferma 
convingere că lupta dumneavoastră, 
a popoarelor din Namibia, din Zim
babwe, din Africa de Sud și a altor 
popoare va fi victorioasă, pentru că 
este o luptă dreaptă jși are sprijinul 
tuturor forțelor progresiste. (Aplauze 
îndelungate).

Așa cum am discutat și cu condu
cerea S.W.A.P.O., noi considerăm că 
trebuie făcute toate eforturile pentru 
a se ajunge la o soluție prin inter
mediul Organizației Națiunilor Uni
te. Acesta ar fi lucrul cel mai bun. 
Dar, dacă acest lucru nu va fi posi
bil, trebuie folosite toate formele de 
luptă, inclusiv lupta armată, pentru 
lichidarea cit mai curînd a colonia
lismului Noi vom sprijini puternic 
această luptă ! (Aplauze puternice, 
îndelungate ; urale).

In cadrul Institutului O.N.U. pen
tru Namibia, dumneavoastră vă pre
gătiți pentru viitoarea activitate de 
conducere și de administrare a Na
mibiei libere. Este un lucru foarte 
bun, pentru că, după cucerirea inde
pendenței, va trebui să se treacă la 
reconstrucția și la dezvoltarea pe 
baze noi a economiei, științei și cul
turii, în vederea asigurării bunăstării 
întregului popor namibian. (Vii a- 
plauze).

Noi știm din proprie experiență că 
activitatea pentru dezvoltarea econo
mică independentă nu este deloc mai 
ușoară decit lupta pentru cucerirea 
independenței. Pentru a edifica o 
viață nouă, liberă, este necesar să fie 
insușite cele mai înaintate cunoștințe 
ale științei și culturii, în toate dome
niile. Desigur, Namibia are nevoie — 
și va avea nevoie — de multe cadre 
pentru toate nevoile sale, pentru a-și 
asigura o dezvoltare rapidă, moder
nă. Fără îndoială că ea va beneficia 
de sprijinul și de solidaritatea prie
tenilor care o ajută acum să-și 
cucerească independența. Dar, oricit 
de mare va fi acest sprijin, esențială 
va fi munea poporului namibian, a 
specialiștilor, a cadrelor proprii, pen

victorie, patrioții namibieni, cu pum
nul strins ridicat în sus, au răspuns 
intr-un glas: „E sigură“, ca un an
gajament solemn că nu se va precu
peți nimic pentru libertatea și inde
pendența Namibiei.

La sfîrșitul cuvîntării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost rugați să se foto
grafieze cu studenții participanți la 
miting.

„Dorim — spunea unul dintre re
prezentanții institutului — să păstrăm 
această fotografie ca o imagine-sim- 
bol a prieteniei dintre popoarele ro

tru a-și asigura o organizare și con
ducere corespunzătoare a vieții 
economico-sociale din Namibia. 
(Aplauze).

Iată de ce apreciem în mod deo
sebit inițiativa O.N.U. de a organiza 
acest institut. Urăm institutului dum
neavoastră succese cît mai mari in 
această nobilă și foarte importantă 
activitate ! Știu că sinteți luptători 
pentru independență ; dar să nu îmi 
luați in nume de rău dacă voi în
cheia spunîndu-vă că trebuie să fa
ceți totul pentru a învăța să serviți 
poporul, cauza libertății și fericirii 
sale. Să fiți întotdeauna devotați 
luptei pentru independență, pentru 
bunăstarea poporului namibian. 
(Aplauze îndelungate).

Invățind și insușindu-vă cele mai 
diferite probleme ale conducerii și 
administraf.iei, trebuie să invățați, 
totodată, și cum să apărați indepen
dența patriei, cum să asigurați dez
voltarea ei tot mai puternică. Să nu 
admiteți niciodată ca Namibia să 
mai fie asuprită de cineva ! (Aplauze 
puternice).

Este necesar să invățați, in același 
timp, să luptați pentru a intâri uni
tatea poporului, a tuturor forțelor 
din Namibia, pentru că așa cum 
cucerirea independenței cere unitate 
și fermitate, și dezvoltarea economi
că și ridicarea Namibiei pe o treaptă 
nouă de dezvoltare independentă cer 
unitate, cer unitate și iar unitate, a 
tuturor forțelor din Namibia in 
frunte cu S.W.A.P.O. — cer unitatea 
întregului popor ! Unitatea este che
zășia victoriei in luptă, chezășia con
strucției Namibiei noi ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

îmi pare rău că, neavind prea mult 
timp, nu vă pot vorbi și despre 
România, Sper insă că reprezentan
tul român care a lucrat Ia acest in
stitut v-a vorbit despre construcția 
socialistă din țara mea, despre 
preocuparea poporului român de 
a-și construi o viață nouă, indepen
dentă, de sprijinul pe care el il 
acordă tuturor acelora care luptă 
pentru independență, pentru bună

mân și namibian, pe deplin solidare 
in lupta contra colonialismului și im
perialismului, pentru libertatea și in
dependența tuturor națiunilor1*.

La plecare, Leonard Silencu, Ma- 
tengo și alți tineri namibieni care au 
învățat în țara noastră, iar astăzi 
sint profesori la acest institut, pre
cum și directorul Institutului O.N.U. 
pentru Namibia au mulțumit tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru 
sprijinul larg de care se bucură cauza 
justă a poporului namibian din par
tea Partidului Comunist Român, a 
României socialiste.

stare și pace. (Aplauze îndelungate).
Dacă conducerea institutului va 

fi de acord, noi am primi cu bucurie 
o delegație formată din personalul 
și cadrele de conducere și studenții 
institutului să viziteze România, să 
cunoască cum se dezvoltă invățâ- 
mintul din țara noastră, preocupările 
poporului nostru. (Aplauze puter
nice).

Sint convins că, după ce veți 
dobindi victoria — și consider că 
aceasta va avea loc in curind — 
vom avea posibilitatea să conlucrăm 
tot mai strins — mă refer la o scrie 
de specialiști români — cu dum
neavoastră, atit in Namibia, cit și in 
România, asigurind intărirea in 
continuare va solidarității, in noile 
condiții. (Aplauze puternice. înde
lungate).

Doresc poporului namibian in 
frunte cu S.W.A.P.O. victori? deplină 
și cit mai curind ! (Aplauze puter
nice).

Doresc popoarelor africane — na
mibian, Zimbabwe, din Africa de 
Sud —. libertate deplină și succes in 
lichidarea colonialismului, a poli
ticii de dominație imperialistă ! 
(Aplauze puternice).

Doresc să se intărească solidarita
tea militantă intre revoluționarii 
români și revoluționarii din Nami
bia, intre poporul român și poporul 
namibian ! (Aplauze puternice, în
delungate).

Vă urez multă sănătate și multe 
succese în activitatea dumneavoas
tră ! Să deveniți buni revoluționari 
și buni patrioți namibieni ! (Aplauze 
indelungate).

Trăiască solidaritatea africană ! 
(Aplauze, urale).

Trăiască solidaritatea țărilor so
cialiste cu forțele revoluționare și 
cu popoarele africane ! (Aplauze, 
urale).

Trăiască solidaritatea poporului 
român cu popoarele și cu mișcările 
de eliberare din Africa ! (Aplauze 
puternice, urale).

Victorie ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbind studenților de la Institutul O.N.U. pentru Namibia

Ovații pentru solii poporului român din partea tinerilor revoluționari namibieni

VEȘTI DIN ȚARĂ
10000 tone de oțel pes

te plan Colectlvul uzinei oțelării 
refractare din cadrul Combinatului 
siderurgic Galați a reușit să ridice 
la peste 10 000 de tone cantitatea de 
oțel elaborată peste, plan de la în
ceputul anului și pină in prezent. 
La acest succes au contribuit în
deosebi schimburile B al oțelăriei 
nr. 1 și C al oțelăriei nr. 2. In ace
eași perioadă, pte platforma Combi
natului siderurgic Galați, s-au ob
ținut suplimentar 38 700 tone de 
sleburi, 83 700 tone de laminate din 
care 1 750 tone de tablă groasă, 
6 400 tone de bandă laminată Ia 
cald, 1 750 tone de tablă zincată și 
altele. (Dan Plăeșu)

cît prevedea planul pe această pe
rioadă. Noile blocuri de locuințe 
sînt amplasate în special in cartie
rele „Micălaca11 și „Aurel Vlaicu11. 
(Constantin Simion).

s-a realizat 
cel dinții

Apartamente noi. Con' 
structorii de locuințe din Arad, cu 
sprijinul viitorilor locatari, care au 
prestat un însemnat număr de ore 
de muncă patriotică, au predat re
cent beneficiarilor aproape 700 de 
apartamente, cu 300 mai multe de-

Mecanizarea lucrărilor 
de minerit. La întreprinderea 
„Unio" — Satu Mare 
în premieră pe țară
transportor șerpuitor blindat cu 
susținere și tăiere mecanică, desti
nat abatajelor cu front lung din 
minele carbonifere ale țării. Noul 
transportor permite folosirea unor 
combine miniere cu pină la 24 tone 
portanță față de 15 tone utilizate 
pină in prezent și contribuie la 
creșterea productivității muncii în 
medie cu 15—16 la sută prin meca
nizarea operațiunilor de extracție 
a cărbunelui, în special în abataje 
cu front lung. (Octav Grumeza).

„Diaporama — Brașov 
79". Printre genurile artistice 
mai noi, stimulate de climatul fer-

til al Festivalului național „Cînta- 
rea României11, se numără și mon
tajele „Diaporama11, montaje for
mate dintr-o suită de diapozitive, 
însoțite in timpul proiecției de 
acompaniamente muzicale. Acest 
gen trezește un interes tot mai 
larg în rîndul oamenilor muncii, 
artiștilor amatori. Una din dovezile 
cele mai concludente o constituie 
și recenta bienală „Diaporama — 
Brașov ’79“, organizată de Casa ști
inței și tehnicii pentru tineret din 
Brașov, cu sprijinul Asociației ar
tiștilor fotografi din Republica 
Socialistă România. (Nicolae 
canu).

Mo-

Cinstire României 
C ia liste $ub aces^ generic 
Craiova a avut loc un spectacol de 
gală dedicat fruntașilor în produc
ție. Și-au 
de artiști 
județene 
„Cin tarea 
bălău).

SO-
la

dat concursul circa 1 000 
amatori laureați ai fazei 
a Festivalului național 
României* 1. (Nicolae Bă-

în sta-Lucrări edilitare.
țiunea montană Sinaia se 
ză in prezent ample lucrări pentru 
mărirea debitului de apă potabilă. 
Odată cu încheierea lucrărilor pre
văzute pentru trimestrul al treilea 
al anului, debitul de apă din aceas
tă localitate va crește considerabil, 
ajungînd de la 78 la 200 litri pe 
minut. (Constantin Căpraru).

realizea-

Se pregătesc fructele 
timpurii. Un mare număr de 
cooperative agricole din județul Ar
geș și-au propus să cultive în acest 
an pe mari suprafețe căpșuni. In 
pepiniere au fost crescuți pentru 
plantarea în cîmp deschis patru 
milioane de stoloni de căpșuni. In 
cooperativele Văleni, Călinești, To- 
poloveni, Zărnești și Negrași s-au 
și plantat un milion de stoloni. No
tăm și faptul că în cooperativa 
agricolă Băiculești s-a amenajat pe 
100 de hectare o fermă pentru cul
tura coacăzului, murelor și zmeurei. 
(Gheorghe Cîrstea).

„Comori de artă popu
lară". Ier* Vaslui au fost ver
nisate expozițiile „Comori de artă 
populară11, precum și cele de artă 
plastică și de fotografii artistice. 
Manifestări inaugurale ale etapei 
interjudețene din cadrul celei de-a 
Il-a ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României11, expozițiile 
reunesc lucrări ale artiștilor ama
tori din județele Bacău, Iași și Vas
lui. (Crăciun Lăluci).

Porțelan artistic. La intre- 
prinderea de porțelan IRIS din 
Cluj-Napoca a început fabricarea 
porțelanului artistic. Produsele de 
serie mică sau unicate sînt realiza
te de cei mai talentați muncitori in 
arta porțelanului, mulți din ei ab
solvenți ai liceelor și institutelor 
de artă plastică, care au fost înca
drați la noua capacitate de produc
ție. (Alexandru Mureșan).

Se dezvoltă patrimoniul
Silvic. Silvicultorii din județul

Vrancea au atins nivelul planificat 
la producția silvică pe primii patru 
ani ai cincinalului actual, urmînd 
ca pină la sfîrșitul anului la acest 
indicator să se realizeze suplimen
tar o producție de peste 31 milioa
ne lei. înainte de termen a fost 
realizat și planul la împăduriri, 
actuala campanie se vor planta 
peste 700 hectare in plus față 
prevederile din primii patru ani 
cincinalului. (Dan Drăgulescu).

fire peste prevederile din contrac
te. (Lucian Ciubotaru).

In 
cu 
de 
ai

laProduse peste plan 
export Filatoarele din Oltenița 
au încheiat primul trimestru al 
anului cu rezultate remarcabile in 
realizarea sarcinilor de plan. Prin 
folosirea integrală a capacităților 
de producție, prin respectarea rigu
roasă a disciplinei tehnologice și 
aprovizionarea ritmică cu materii 
prime și materiale au fost asigurate 
condiții optime pentru realizarea 
unor cantități suplimentare de pro
duse de calitate superioară. Astfel, 
filatura din Oltenița a livrat bene
ficiarilor externi 280 de tone de

Unități comerciale și 
prestatoare de servicii în 
noile cartiere. La Alba Iulld* 
pentru buna aprovizionare a cetă
țenilor din noul cartier de blocuri 
denumit „Ampoi“, a fost dat in 
folosință un magazin alimentar cu 
o suprafață de 250 mp. In perioada 
următoare vor fi deschise aici noi 
unități comerciale și prestatoare de 
servicii. (Ștefan Dinică).

Dispensare medicale 
comunale. De curind s_a dat 
in folosință în comuna Strunga un 
modern dispensar medical cu secții 
de medicină generală, stomatologie 
și pediatrie. In faze avansate de 
construcție se găsesc noile dispen
sare și in comunele Cotnari, Țigă- 
nași, Mădîrzac și Oțeleni. (Manole 
Corcaci).
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Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD

Am aflat cu profundă îndurerare despre cutremurul catastrofal care â 
zguduit coasta Adriaticii și alte importante zone ale țării dumneavoastră, 
provocînd numeroase pierderi de vieți omenești și mari pagube materiale.

în aceste momente de grea încercare pentru popoarele Iugoslaviei 
prietene, vă exprimăm Întreaga noastră compasiune și vă rugăm să transmiteți 
familiilor îndoliate, din partea mea și a întregului popor român, cele mai 
sincere condoleanțe. x

Avem convingerea că popoarele Iugoslaviei — care au dat întotdeauna 
dovadă de bărbăție și tenacitate în învingerea greutăților — vor reuși să 
depășească în scurt timp și acest moment dificil, asigurînd înaintarea 
neabătută a țării pe calea construcției socialiste, a progresului și bunăstării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ENVER HODJA
Prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. S. Albania

TIRANA
Ne-a îndurerat profund vestea despre cutremurul care a avut loc în 

R. P. S. Albania și care, prin pierderile de vieți omenești și pagubele 
materiale provocate, a pus la grea încercare poporul albanez prieten.

Vă exprimăm sincera noastră compasiune și vă rugăm să adresați 
familiilor indoliate sincerele noastre condoleanțe.

Vă dorim din toată inima să depășiți intr-un timp cit mai scurt urmările 
acestei grave calamități.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

tv
PROGRAMUL 1 

9,00 Teleșcoală
10.00 Roman foileton : „Poldark". Epi

sodul 8
10,55 Concert susținut de Orchestra de 

muzică ușoară a radiotelevlziunli 
11.20 Telex
17,05 Teleșcoală. In direct de la Poli

tehnică. Ciclu de consultații pen
tru candidați! la concursul de ad
mitere In invâtămintul superior

17,25 Film documentar: Republica Popu
lară Mozambic

17,45 Lecții TV pentru lucrătorii dih 
agricultură

13.10 Repere siriene. (Reportaj)
18.30 Revista social-politică TV
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • 1 Mai — Fapte din 

întrecerea socialistă ,
ÎS,30 Ancheta TV : „Drumul care nu 

poate Ii rătăcit"

„Urgența urgentelor"-accelerarea însămînțărilor 
la porumb, sfeclă de zahăr și floarea-soarelui
în ziarul de duminică am prezentat situația 

la zi a însămînțărilor de primăvară, eviden
țiind necesitatea de a se acționa energic, zi și 
noapte, în fiecare județ, în fiecare consiliu 
unic agroindustrial, în vederea încheierii în 
scurt timp a semănatului. în mod special sub
liniam ce măsuri hotărîte pentru accelerarea

lucrărilor trebuie să întreprindă comitetele 
județene de partid, direcțiile agricole și con
siliile unice agroindustriale din județele Ba
cău, Vaslui, Mureș, Teleorman, Ilfov, Arad, 
Dîmbovița, Argeș, Olt, Galați, unde sînt mari 
întîrzieri la semănatul sfeclei de zahăr, florii- 
soarelui și porumbului.

LA ANCHETA „SCÎNTEII." RĂSPUND AZI SECRETARI Al COMITE
TELOR JUDEȚENE DE PARTID ILFOV, MUREȘ SI VASLUI, UNDE 

EXISTĂ SERIOASE ÎNTÎRZIERI LA SEMĂNAT

Ce suprafețe mai sent de semănat ? 
Ce măsuri
Cînd veți

au lost luate pentru intensificarea lucrărilor ? 
încheia însămînțăriie ?

1
2
3/

ILFOV
zilnicăViteza 

planificată va crește 
cu 6000 hectare

1. Semănatul sfeclei de zahăr șl al 
florii-soarelui s-a încheiat. Acum 
toate forțele sînt concentrate la în- 
sâmințarea porumbului pe 160 000 
hectare, a soiei pe 29 000 hectare și 
a fasolei pe 9 000 hectare.

2. Duminică, 15 aprilie, s-au însă- 
mințat 14 650 hectare. în următoarele 
zile, prin prelungirea programului 
de lucru la 13 ore pe semănătoare, 
viteza la semănat pe județ va ajunge 
la 20 660 hectare zilnic. In vederea 
încheierii însămînțărilor în cel mult 
10 zile, comandamentul județean a 
stabilit măsuri cuprinzătoare. Toate 
utilajele lucrează grupat, fiecare for
mație fiind condusă de un inginer 
și dispunînd de ateliere mobile. La 
pregătirea terenului se lucrează și în 
timpul nopții. Mașinile vor rămîne în 
cimp pină la încheierea campaniei. 
Semănătorile SU-29 și SUP-48 sint 
adaptate pentru fasole, astfel ca toa-

cînd au intrat în brazdă toate cele 1 050 de semănători ale secțiilor de me- 
Pe ansamblul județului, suprafețele însămînțate cu porumb însumează aproape 71 000 hectare, din care peste 24 000 au fost semănate în 

” întîlnite acum pe ogoarele ialomițene: la cooperativa 
rămîne grifa pentru calitatea lucrărilor (fotografia din 

dreapta), cum de altfel se acționează și la Țăndărei, unde mecanizatorii âu ajuns aproape de sfîrșit cu semănatul celor 900 de hectare cu porumb 
(fotografia din stingă) Foto : E. Dichiseanu
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•Teatrul Național București (sala 
mică) : Generoasa fundație — 19,30.
• Opera Română: Liliacul — 19. 
© Teatrul de operetă: Poveste din 
Cartierul de West — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Micii burghezi — 19; (sala Gră
dina Icoanei): Anecdote provin
ciale — 19,30.
• Teatrul Mic: Zbor de sticlețl 
— 19-• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 10,30.
• Teatrul „Nottara44 (sala Maghe- 
ru) : Mizantropul — 19,30; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Micul prinț. Spectacol sus
ținut de Teatrul din Ulm (R.F.G.)
— 15 ; Goana — 19,30.
© Teatrul satiric-rruzi  cal ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, : Omul care 
aduce rîsul — 19,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu44 : Expo- 
gluma melodii — 19,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : După datina străbună
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Scufi
ța cu trei Iezi — 17; Shakespeare- 
Sonete (premieră) — 20.
© Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 19,30.
o Teatrul „Țăndărică44 : Pisica de 
una singură — 10; (la Tehnic- 
Club) : Tigrul purpuriu căruia-1 
plăceau clătitele — 10.

Semânatul porumbului în județul Ialomița a fost reluat duminicâ dimineața 
canizare. ~ . .
ultimele două zile, lată numai două din numeroasele secvențe de muncă ce pot fi 
agricolă din Platonești. în ciuda ritmului accelerat în care se desfășoară munca, pe prim plan

E.

19,50 „Femeile învățate" de Moliăre. 
Premieră TV. (Spectacol realizat 
cu actorii Comediei Franceze)

21,30 Muzică din filme
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal o 1 Mal — Fapte din 
întrecerea socialistă

19.30 Film serial pentru copii : „Insula 
misterioasă". (Episodul 3 : „Nau
fragiatul")

19.55 Album coral susținut de corul de 
femei „Carmen patriae" al Casei 
de cultură a sectorului 5

20,15 Viața economică
20,50 Telex
20.55 Muzică și poezie. Interpretează 

orchestra de cameră și cenaclul 
literar „Vasile Volculescu" ale 
Clubului sindicatelor sanitare din 
București

21,25 Inscripții pe celuloid : „Misterele, 
de la Stonehenge". (Documentar 
realizat de studioul de televiziune 
francez — TF 3)

21,45 închiderea programului

te celelalte semănători să poată fi fo
losite numai la porumb și soia. Mem
brii biroului comitetului județean de 
partid, specialiștii organelor agricole, 
toți factorii de răspundere din con
siliile unice agroindustriale răspund 
de cite o unitate agricolă și sînt per
manent prezenți în cîmp, pentru a 
asigura buna organizare a activității. 
Mai adaug că, în toate unitățile, s-a 
trecut la erbicidarea cerealelor păioa- 
se, lucrare care va fi terminată în 
această săptămină.

3. La 25-aprilie vom încheia însă- 
mințatul culturilor de primăvară.

Ion SAVU
secretar al comitetului 
județean de partid.

MUREȘ
Program concret 

pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă

1. Mai sînt de semănat în județ
4 000 hectare cu sfeclă de zahăr,

Cronica zilei
Telegramă. Tovarășul Ille 

Verdeț, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a adre
sat o telegramă de felicitare locote- 
nent-colonelului Ahmed Ould Bouce- 
if, cu prilejul desemnării in calitate 
de prim-ministru al Guvernului Re
publicii Islamice Mauritania.

Protocol.lntre 8 și 15 * *P rUie> 
țara noastră a fost vizitată de o de
legație a Comitetului de stat pentru 
Aprovizionarea tehnico-materială din 
R.P. Mongolă, condusă de Argiaghiin 
Judendorj, prim-vicepreședinte al 
comitetului. Cu acest prilej a fost 
semnat un protocol privitor la lăr
girea colaborării între organele cen
trale de aprovizionare tehnico-mate
rială din Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mongolă.

Vizită invttatia C.C. al
P.C.R., o delegație a Partidului Re
voluționar — Chama Cha Mapinduzi 
din Republica Unită Tanzania, condu
să de profesor Kighoma Aii Malima, 
membru al Comitetului, Central al
C.C.M.,  efectuează o vizită de prie
tenie și schimb de experiență in 
țara noastră.

în cadrul vizitei, delegația tan- 
zaniană a avut convorbiri la Con
siliul Central de control muncito
resc al activității economice și so
ciale, Comitetul de Stat al Plani
ficării, Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție, 
Academia „Ștefan Gheorghiu", Mi
nisterul Educației și învățămintu- 
lui, UCECOM și Academia de ști
ințe economice.

De asemenea, delegația a avut 
întîlniri și schimb de experiență 
la comitetele județene Dîmbovița, 
Brașov și Buzău ale P.C.R. și a vi
zitat unități economice și sociale din 
aceste județe.

SOSirC Luni dlrnineata a so
sit în Capitală o delegație a Procura
turii Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de Ivan Ganeev Vacikov, 
procurorul general al republicii, care, 
la invitația Procuraturii Republicii 
Socialiste România, întreprinde o vi
zită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Gheorghe Bobocea, 
procurorul general al Republicii So
cialiste România, de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Petăr Danailov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

în cursul după-amiezii, delegația 
bulgară a avut convorbiri de lucru 
cu o delegație a Procuraturii Repur 
blicii Socialiste România.

Cu prilejul Zilei naționa- 
jg a Republicii Arabe Siriene, am
basadorul acestei țări la București, 
Walid Al Moualem, a rostit luni 
seara o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune.

2 500

2 000

2 200 hectare cu orzoaică și 
hectare cu in. La porumb, din 47 000 
hectare plan s-au însămînțat 
hectare. Avem deci întîrzieri mari 
la însămînțarea culturilor de pri
măvară.

2. Comandamentul județean a sta
bilit măsuri energice în vederea re
cuperării rămînerilor în urmă. Ast
fel, a fost elaborat un program con
cret de acțiune pe ore și zile pentru 
fiecare cultură, care a fost defalcat 
pe consiliile unice agroindustriale și 
fiecare unitate agricolă in parte. 
Specialiștii urmăresc oră de oră 
starea terenului. Se lucrează practic 
in două schimburi — noaptea la pre
gătirea terenului și erbicidat, iar 
ziua la semănat. Acolo unde solul 
nu era potrivit pentru sfecla de za
hăr,' terenul a fost redistribuit pen
tru însămînțarea cu porumb sau alte 
culturi. Lucrăm cu peste 600 de se
mănători, iar pentru creșterea vite
zei de însămînțare a porumbului se
mănătorile au fost echipate cu cile 
8 secții si cu dispozitive de erbicidare 
și fertilizare. Aceasta a dus la creș
terea productivității muncii cu peste 
20 la sută. în același scop, la semă
natul sfeclei de zahăr utilizăm și se

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, membru al 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului, a primit ieri pe dr. Alfonso 
Barrantes Lingan, președintele Uni
tății Democratice Populare din Peru, 
care face o vizită în țara noastră, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Cu acest prilej, oaspetele a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Unității 
Socialiste, un salut călduros, însoțit 
de cele mai bune urări de sănătate 
și succes în prodigioasa activitate po
litică pe care o desfășoară in frun
tea partidului și statului nostru.

în cadrul întrevederii, președinte
lui Unității Democratice Populare 
i-au fost prezentate unele preocupări 
ale partidului și statului nostru pri

Azi vă informăm despre :

Examenul de bacalaureat 
în anul 1979

La 20 iunie, elevii claselor a XÎI-a 
(invățămînt de zi) și a XIII-a (în- 
vățămint seral) termină cursurile 
școlare. în conformitate cu prevede
rile Legii educației și învățămîntu- 
lui. studiile liceale se încheie cu 
examenul de bacalaureat.

Cele două sesiuni din anul 1979 
ale bacalaureatului se vor desfășura 
între 23 și 30 iunie și 16—25 august. 
Examenul constă dintr-o lucrare 
practică efectuată în cursul anului, 
pe care candidatul o susține — pe 
baza unui referat — în fața comi
siei, și din două probe scrise, in 
funcție de pro'filul liceului. Lucra
rea de examen pentru practică — 
ce are ca scop verificarea modului 
în care absolvenții liceelor și-au în
sușit cunoștințele de specialitate și 
deprinderile de lucru în meseria In 
care s-au pregătit in perioada șco
larizării — va fi predată de candi
dați pînă la 10 iunie (pentru prima 
sesiune) și pînă la 5 august (pentru 
sesiunea a doua). Toți candidații vor 
susține o probă scrisă la limba și 
literatura română. A doua probă 
scrisă va fi, în funcție de profilul 
liceului, la : matematică ; fizică ; 
chimie ; biologie ; anatomia și fizio
logia omului ; istoria României, a 
mișcării muncitorești, democratice și 
revoluționare, a P.C.R. ; geografie ; 
economie politică ; filozofie ; filozo
fie și estetică ; pedagogie preșcola
ră. La liceele și clasele cu predare 
în limbile naționalităților conlocui
toare, candidații vor susține, pe lin
gă proba scrisă la limba și literatura 
română, o probă scrisă la limba și 
literatura maternă. De asemenea, 
candidații din rîndul naționalităților 

VASLUImănătorile cu 12 secții. Organizam 
permanent acțiuni de întrajutorare 
între unitățile agricole din cadrul 
consiliilor unice agroindustriale. Este 
cazul unităților din consiliile unice 
agroindustriale Bahnea, Band, Acâ- 
țari, Tîrgu Mureș și altele.

3. Apreciem că semănatul sfeclei 
de zahăr îl vom încheia la 17 aprilie, 
iar la 18 aprilie vom încheia și se
mănatul celorlalte culturi din prima 
epocă. Lucrînd in ritm intens, avem 
certitudinea că vom termina semă
natul porumbului în ziua de 25 
aprilie.

Nicolae LOBONȚIU 
secretar al comitetului județean 
de partid 

vind dezvoltarea industriei și agri
culturii, a științei și învățămintului, 
creșterea nivelului de trai, perfecțio
narea democrației socialiste.

Dr. A. B. Lingan a mulțumit pen
tru posibilitatea ce i s-a oferit de a 
vizita România, de a lua cunoștință 
de realizările obținute de poporul 
nostru în opera de construcție revo
luționară.

De ambele părți s-a exprimat do
rința dezvoltării in continuare a re
lațiilor de prietenie și colaborare din
tre popoarele român și peruan, din
tre organizațiile politice din cele 
două țări.

La întrevedere a participat tovară
șul Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, cordială.

conlocuitoare au dreptul să susțină 
probele de examen în limba națio
nalității lor la disciplinele pe care 
le-au studiat în această limbă.

La ambele sesiuni ale bacalaurea
tului se pot prezenta promovații 
ultimei clase de liceu (cursuri de 
zi și serale) promoția 1979, precum 
și persoanele care au absolvit liceul 
în perioada 1975—1978 și care nu a« 
susținut examenul de bacalaureat 
sau care l-au susținut o singură dată 
fără a-1 promova. Candidații din 
seriile 1975—1978 care au susținut 
bacalaureatul de două ori, fără a-1 
promova, se pot prezenta, pentru 
ultima oară, numai la una din cele 
două sesiuni ale anului 1979. Candi
dații din promoția 1979 care nu se 
prezintă la examenul de bacalaureat 
sînt declarați respinși și nu aminați 
sau retrași.

Alte date referitoare la înscrierea 
candidaților, desfășurarea examenu
lui, lista manualelor pe baza cărora 
se va susține examenul sînt cuprin
se în broșura „Examenul de baca
laureat 1979“, pusă în vinzare prin 
imitâțile de difuzare a presei.

Tot in aceste zile, la chioșcurile de 
difuzare a presei va apărea ediția 
1979 a broșurii „Admiterea în învă- 
țămînttil superior". Broșura include 
amănunte privind rețeaua instituții
lor de învățămînt superior, organiza
rea și desfășurarea concursului, disci
plinele și probele de concurs, con
ținutul disciplinelor de concurs pre
cizat prin manualele școlare și ca
pitolele obligatorii.

Florica DINULESCU
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Munca 
este organizată 

în două schimburi
La 16 aprilie mai aveam de semă- 
cu plante din prima epocă 1 900

12 000 hectare cu 
La porumb, unde

cî-

a 
fo- 
lu-

1. 
nat 
hectare cu sfeclă de zahăr, 500 hec
tare cu in pentru ulei, 250 hectare 
cu legume și 
floarea-soarelui.
avem prevăzute 90 600 hectare, se
mănatul a început sporadic, în 
teva unități agricole.

2. Comitetul județean de partid 
stabilit măsuri de urgență pentru 
losirea integrală a capacității de 
cru a mijloacelor mecanice, prin des
fășurarea activității în cîmp în două 
schimburi și prin organizarea muncii 
pe formații complexe de mecaniza
tori — la pregătit terenul, erbicidat 
și semănat, lucrări ce se execută 
în flux, sub conducerea directă a 
specialiștilor. S-a indicat reamplasa- 
rea unor culturi la care semănatul 
nu mai poate întîrzia. Dintre măsurile 
stabilite mai menționez : revizuirea 
zilnică a programelor de lucru în 
funcție de starea timpului ; montarea 
pe același agregat a unor instalații 
care să asigure executarea concomi
tentă a mai multor lucrări ; întraju
torarea în cadrul consiliilor și între 
consiliile unice agroindustriale ; fie
care membru al comandamentului ju
dețean are sarcina de a urmări zilnic, 
la fața locului, îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor prevăzute în graficele 
de lucru pe unități și consilii.

3. Culturile din prima epocă și 
floarea-soarelui vor fi însămînțate în 
cel mult 4—5 zile. Din această săp- 
tămînă, se va trece cu toate forțele 
la însămînțarea porumbului, spre a 
încheia această lucrare în 15—18 zile.

Ion SMITD
secretar al comitetului |udețean 
de partid

SĂRBĂTOAREA națională a danemarcei

Maiestății Sale
Regina MARGARETA a Ii-a a Danemarcei
Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre — Ziua 

națională a Danemarcei — vă rog să primiți cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală.

Doresc ca relațiile dintre țările noastre să se dezvolte continuu, în folosul 
țărilor și popoarelor noastre, al păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

★

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis primului mi-

Așezată la încrucișarea drumuri
lor din nordul Europei, capitala 
daneză, Copenhaga, poartă ampren
ta evenimentelor trăite in istoria 
sa de peste opt secole. Așa se ex
plică ampla întrepătrundere a sti
lurilor arhitlSttonice, prezența, 
alături de cele mai moderne con
strucții din secolul nostru, a mul
tor castele medievale și a clădiri
lor în stil renascentist.

Dintotdeauna, danezii, urmași ai 
temerarilor vikingi, au știut să su
plinească lipsa aproape cu desăvâr
șire pe aceste meleaguri a resur
selor minerale și energetice, punind 
in valoare, prin muncă și ingenio
zitate, singurele resurse naturale de 
care dispun : marea și pămîntul. 
Ei au fost și sînt buni navigatori 
și pescari, au devenit neintrecuți 
agricultori, făcînd din agricultură 
o activitate de înalt randament. 
Anii postbelici au fost dominați de 
preocuparea pentru crearea unei 
puternice industrii, folosindu-se pe 
larg cuceririle revoluției tehnico- 
științifîce. Produsele de înaltă teh
nicitate realizate în Danemarca au 
ca principală caracteristică faptul 
că ele încorporează muncă de ca
litate superioară, imaginație și gîn- 
dire tehnică înaintată. Astăzi in
dustria este principalul furnizor de

• SPORT e SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele europene de lupte
Pentru a doua oară gazde ale 

campionatelor europene de lupte, 
organizatorii români se arată din 
nou la înălțimea misiunii, asigurind 
o desfășurare perfectă a întrecdjrii 
celor 280 sportivi din 21 de țări, încă 
de la primele reuniuni care au avut 
loc duminică. La Palatul sporturilor 
și culturii, miile de spectatori pot 
urmări concomitent meciuri pe cele 
trei saltele de luptă „A“, „B“ și 
„C“, fiecare avînd alături spații 
speciale pentru arbitraj și tabele 
electronice care indică instantaneu 
evoluția scorului. în timp ce pe un 
mare ecran aljj apar în albastru și 
roșu numele respectivilor concurenți.

Ieri dimineață, toți cei patru 
concurenți români au terminat din 
nou învingători, rămînind în conti
nuare angajați in cursa pentru un 
loc pe podium.

La categoria 48 kg, Constantin Ale
xandru a obținut o spectaculoasă vic
torie prin tuș in fața, polonezului 
Roman Kierpacz și totalizează in 
prezent 2 puncte penalizare.

La categoria 57 kg, Mihai Boțilă l-a 
învins prin descalificare pe Herbert 
Nigsch (Austria) și are zero puncte.

în limitele categoriei 68 kg, Ște
fan Rusu l-a întrecut la puncte pe 
Gaal (Ungaria) și. are 0,5 puncte.

în sfîrșit, la categoria 82 kg, cam
pionul mondial și european Ion 
Draica are 1 punct, în urma victo
riei prin descalificare realizate în 
fața lui Janota (Cehoslovacia).

în cursul dimineții de luni s-au 
disputat și primele întîlniri din ca
drul categoriilor 74 kg, 90 kg și plus 
100 kg.

La categoria 90 kg, Petre Dicu l-a 
învins pe campionul bulgar Petrov, 
iar in meciul de la categoria super- 
grea, dintre Roman Codreanu (Româ
nia) și Tomanek (Polonia), oficialii 
au dictat decizia de dublă descalifi
care pentru luptă pasivă.

Aseară, în cea de-a patra reuniune, 
Ștefan Rusu a obținut o importanță 
victorie în cursa pentru titlu, cîști- 
gind întilnirea din turul IV cu Heinz

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 aprilie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească ușor in prima 
parte a intervalului, apoi se va încălzi.

cinema
a Un om în loden : SCALA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
FAVORIT — 15,30; 17,45; 20, CA
PITOL — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45 ; 
18; 20.
a Omul cu masca de fier : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20.15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30;
10; 18,15; 20,30.
a O simplă problemă de timp : 
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
a Noi aventuri cu Tom și Jerry :
— 9,30; 11; 12,30; 14; 15,30, Caic.iul 
lui Acnile — 17,30; 19,30 : DOINA, 
a Inspectorul Harry : SALA PA
LATULUI — 17,30; 20, BUCUREȘTI
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, LUCEA
FĂRUL — 14,30; 16,30; 18,30; 20.30. 
FEROVIAR — 14,30; 16,30; 18,30 ;
20,30.
• Prinț și cerșetor : SALA PA
LATULUI — 15, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 15; 17,30; 20.
d împușcături în stepă: DACIA
— 15; 17,30; 20.
a Ciocolată cu alune : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GLORIA — 15,30; 18; 20,15.
• Napoli se revoltă : AURORA —
15,30; 18; 20, CENTRAL — 15; 17; 
19; 21.
• Nea Mărin miliardar : COS
MOS — 15; 17,30; 20, FERENTARI
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, TIM
PURI NOI — 13; 15; 17; 19; 21.
• Cobra : BUZEȘTI — 15,30; 17,30: 
20, MIORIȚA — 14,30; 16,30; 18,80;
20.15.
a Clipa : GIULEȘTI — 15,30; 19, 
TOMIS — 9,15: 12,30; 15,45; 19,
VOLGA — 15,30; 19.
• Cuibul Iluziilor : FLACĂRA —
15,30; 19.
a Incredibila Sarah : BUCEGI — 
15; 17,30; 19.45.
a Rancho Notorious — 11,45;
Ciocniri în noapte — 14; Program 
de scurt metraje românești — 
16,15; 18,30; Zafra — 20,30 : CINE
MATECA.
« Sonată pe malul lacului : CO- 
TROCENI — 15; 17,30; 20.
• Brațele Afroditei : FLAMURA
— 15,45; 18; 20,15, MELODIA — 
15,15; 17,30; 20.
e Lanțul amintirilor : VICTORIA
— 14; 17; 20.
• Police Python 357 : ARTA —

★
nistru al Danemarcei, Anker Joergen- 
sen, o telegramă de felicitare cu pri
lejul Zilei naționale a acestei țări.

devize pentru procurarea materii
lor prime și energiei de care are 
nevoie economia daneză.

Vastă poartă a țării deschisă la 
mare, Copenhaga atestă in mod 
convingător preocuparea poporului 
danez de a participa activ la schim
bul de bunuri materiale, de a di
versifica sursele de aprovizionare, 
inclusiv din țări socialiste și țări 
în curs de dezvoltare.

Interesate nemijlocit în stabi
lirea pe continentul nostru a unui 
climat de destindere și securitate, 
în lărgirea colaborării și cooperă
rii cu toate statele, România și Da
nemarca au stabilit și dezvoltă re
lații prietenești reciproc avantajoa
se, in spiritul stimei, respectului și 
avantajului reciproc. La acest curs 
au contribuit contactele și convor
birile româno-daneze la diferite ni
veluri. ințelegerile convenite pri
vind cooperarea pe plan economic, 
industrial, tehnico-științific, cultu
ral ; totodată, s-a intensificat' conlu
crarea pe plan internațional. Sint tot 
atîtea premise menite să deschidă 
perspective tot mai rodnice pentru 
adîncirea și diversificarea cooperă
rii româno-daneze, în interesul re
ciproc, al păcii, securității și des
tinderii în Europa și în lume.

N. P.

Wehling (R. D. Germană), fost cam
pion mondial în anul 1977. La cate
goria supergrea, Roman Codreanu l-a 
întrecut pe italianul Capenna, iar la 
categoria 52 kg, Nicu Gingă a debu
tat printr-o victorie înainte de limită 
asupra suedezului Kjelsberg. în turul 
IV, la categoria pană, Mihai Boțilă a 
pierdut, după o dispută foarte strînsă, 
la puncte, în fața lui Serikov (U.R.S.S.), 
dar luptătorul român rămine mai de
parte angajat pentru turul decisiv. 
In limitele categoriei 62 kg, Ion Păun 
și sovieticul Kromorenko au primit 
ambii decizia de descalificare, la ca
tegoria 90 kg, sportivul grec Posidis 
a obținut o victorie mai puțin scon
tată in fața lui Petre Dicu, iar la 
categoria 74 kg, Kocsics (Ungaria) a 
cîștigat în fața lui Gheorghe Cîobo- 
taru. în turul IV, la categoria 100 kg. 
Andrei Vasile l-a învins pe Tamas 
Gaspar (Ungaria).

În cîtevd rînduri
• Proba feminină de 200 m spate 

din cadrul concursului internațional 
de natație de la Londra a revenit 
înotătoarei australiene Lisa Forrest, 
în 2’16”48/100, urmată de Carmen 
Bunaciu (România) — 2’17”43/100 ; în 
proba feminină de 400 m mixt, cîști- 
gată de Linda Curry (Australia), Ma
riana Paraschâv s-a situat pe locul 
patru, cu timpul de 5’03”57/100, iar 
Irinel Pănulescu a ocupat locul șase, 
cu 5’06”16/100.
• La bazinul olimpic din Cluj-Na- 

poca au început întrecerile celei de-a
4- a ediții a competiției internaționale 
de polo „Cupa României", la care 
participă citeva dintre cele mai bune 
echipe din lume — Italia (campioană 
mondială), Ungaria (campioană olim
pică), Iugoslavia, U.R.S.S. și Roma
nia.

Iată rezultatele înregistrate în pri
ma zi : Ungaria — România (B) :
5— 3 ; România (A) — Italia 7—3
(2-0, 2-2, 2-0, 1-1) ; U.R.S.S. — 
Iugoslavia 9—7.

Cerul va fi variabil, cu lnnorări mai 
pronunțate în sud-vestul țării, unde 
local va ploua. In rest, ploi izolate. 
Vîntul va sufla în general slab, cu in
tensificări locale în Banat șl Crișana și 
în zona de munte. In București : Vre
mea va fi în general frumoasă, cu cer 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vînt In general slab. Tempera
tura va continua să scadă ușor la În
ceput, apoi în creștere.

15; 17,30; 20, FLOREASCA — 14,30; 
17,15; 20.
a Expresul de Buftea : LIRA — 
14; 16; 18; 20, MUNCA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
o Leac Împotriva fricii: POPU
LAR — 16; 18; 20.
a Program de vacanță: FAVORIT 
— 9; 11; 13, GLORIA — 8,45; 11 :
13.15, AURORA — 9; 11; 13, CEN
TRAL — 9; 11; 13, COSMOS — 
10; 12, FERENTARI — 10; 12,
MIORIȚA — 9; 11, GIULEȘTI — 
9; 11. VOLGA — 9; 11.15; 13,30,
BUCEGI — 9,30; 11,15; 13, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30, MELODIA — 
9; 11; 13, MODERN — 9, FLO
REASCA — 9; 11; 13, DRUMUL 
SĂRII — 9; 11, PACEA — 9; 11; 
13, TIMPURI NOI — 9; 11, VIITO
RUL — 10; 12.

teatre
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Prietenie, cooperare, pace: noul itinerar
AL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU PE PĂMlNTUL AFRICII

în dezvoltarea relațiilor româno-angoleze
Un moment de însemnătate excep

țională în adîncirea raporturilor de 
prietenie și colaborare reciprocă, în 
ridicarea lor pe o treaptă superioară 
și, totodată, un remarcabil eveniment 
pe planul vieții internaționale, astfel 
ar putea fi caracterizată vizita în
treprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Angola — cea de-a treia etapă 
a noii solii de pace, prietenie și co
laborare in țări ale Africii. Prin am
bianța de caldă cordialitate în care 
s-a desfășurat, prin rezultatele sale 
deosebit de rodnice, această vizită 
deschide noi și ample orizonturi le
găturilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate militantă dintre România 
și Angola, dintre Partidul Comunist 
Român și Mișcarea Populară de Eli
berare a Angolei — Partidul Muncii, 
dintre popoarele român și angolez.

Aceste legături s-au închegat și 
călit, așa cum se știe, în focul luptei 
eroice a poporului angolez pentru 
scuturarea jugului colonial, luptă că
reia partidul și poporul nostru i-au 
acordat un sprijin multilateral. Salu- 
tînd cu vie satisfacție victoria asupra 
colonialiștilor portughezi, și procla
marea Republicii Populare Angola, 
România socialistă a stabilit de la 
început relații rodnice cu guvernul 
angolez creat de M.P.L.A., și-a ma
nifestat sprijinul deplin față de 
aspirațiile poporului angolez spre 
consolidarea independenței și edifi
carea unei vieți noi, libere și pros
pere. în întreg ansamblul acestei 
evoluții, de o însemnătate decisivă 
pfentru dezvoltarea ascendentă a le
găturilor româno-angoleze s-au dove
dit contactele și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Agos- 
tinho Neto, la București sau pe pă- 
mintul Africii, documentele și înțele
gerile încheiate cu aceste prilejuri, în 
mod deosebit Declarația comună 
semnată de cei doi președinți în 
martie 1974 la bucurești.

Sub asemenea auspicii favorabile, 
actuala vizită a șefului statului român 
și a tovarășei Elena Ceaușescu a 
asigurat continuitatea dialogului fer
til dintre țările noastre, conferind noi 
și ample dimensiuni și perspective 
relațiilor reciproce.

Convorbirile cu președintele Agos- 
tinho Neto, președintele M.P.L.A. 
— Partidul Muncii și al Republicii 
Populare Angola, manifestările săr
bătorești, cîntecele și dansurile prin 
care populația a ținut să-și exprime 
bucuria de a avea în mijlocul ei pe 
oaspeții dragi din România prietenă ; 
mitingul prieteniei româno-angoleze 
din orașul Dundo ; ovațiile muncito
rilor mineri de la exploatarea de 
diamante din zona localității Lukapa, 
provincia Lunda-Norte ; întîlnirea 
călduroasă cu populația localității 
Ouifangondo, se înscriu ca tot atitea 
momente de neuitat, ilustrări eloc
vente ale sentimentelor de prietenie 
nutrite de poporul angolez față de 
poporul român, ale stimei și prețui
rii față de șeful statului român, pro
eminentă personalitate politică a lu
mii contemporane, mare prieten al 
popoarelor africane, ale dorinței co
mune de a întări solidaritatea si 
colaborarea militantă româno-’ango- 
leză în toate domeniile.

Referindu-se la perspectivele con-, 
lucrării multilaterale între cele 
două țări, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia, în toastul 
rostit la recepția oficială : „Dorim 
ca această colaborare dintre Româ
nia și Angola să se desfășoare în spi
ritul vechilor relații de solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
M.P.L.A. — Partidul Muncii și să 
contribuie la progresul mai rapid al 
Angolei, cit și al României, pe calea 
făuririi unei economii cit mai puter
nice, care să asigure bunăstarea și

fericirea ambelor noastre popoare". 
Cu același prilej, tovarășul AGOS- 
TINHO NETO, evocind sprijinul a- 
cordat de țara noastră cauzei libertă
ții poporului angolez, declara la rîn- 
dul său : „Am primit un ajutor im
portant în lupta noastră din partea 
României. Noi, poporul angolez, ne 
felicităm pentru aceasta — și trebuie 
să mulțumim personal, și în aceste 
momente, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Această legătură se men
ține și astăzi, iar actuala vizită este 
o dovadă a prieteniei și solidarității 
pe care România a arătat-o în mod 
consecvent față de Angola".

Bazîndu-se pe asemenea premise 
rodnice, vizita președintelui Româ
niei — prima a unui șef de stat ro
mân pe pămîntul Angolei — a pus 
în evidență hotărîrea comună de a 
valorifica la un nivel superior marile 
posibilități existente pentru adîncirea 
și diversificarea colaborării româno- 
angoleze.

Acest curs este acum chezășuit de 
Tratatul de prietenie și cooperare în
tre cele două țări, semnat cu prilejul 
vizitei, important document care 
pune temelii solide uhei colaborări 
bilaterale stabile, de amplă perspec
tivă și, în același timp, este menit, 
prin prevederile sale, să stimuleze 
evoluțiile pozitive pe plan internațio
nal. în această direcție, se cuvine a. 
evidenția reafirmarea hotărîrii Româ
niei și Angolei de a pune la baza le
găturilor reciproce, ca și la cea a ra
porturilor cu celelalte țări, principii
le noi de relații între state, singure
le în stare să asigure afirmarea li
beră a dreptului inalienabil al fiecă
rui popor de a-și hotărî de sine stă
tător destinele, fără ingerințe din 
afară, promovarea lângă a colaboră
rii internaționale. Prin asemenea 
prevederi, Tratatul de prietenie și 
cooperare dintre România și Angola, 
ca și tratatul similar semnat cu pu- 
țiițe zile înainte cu Gabonul, repre
zintă un nou și valoros aport la ge
neralizarea noilor principii în viața 
internațională. în această privință, 
înseși relațiile româno-angoleze ofe
ră un elocvent exemplu, tratatul în
cheiat prevăzînd intensificarea con
lucrării in domeniile economic, co
mercial, științific, tehnic, cultural, al 
pregătirii de cadre și în alte sectoare 
importante pentru accelerarea pro
gresului economico-social.

Așa cum oglindește Comunicatul 
comun ce poartă semnăturile pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Agostinho Neto, dialogul la nivel înalt 
cu caracter concret, de lucru șl-a gă
sit concretizare în valoroase rezul
tate practice, în încheierea unui șir 
de documente importante : protocolul 
primei sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-angoleze de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică ; regulamentul de funcționare 
a Comisiei mixte ; acordul de co
laborare în domeniul învățămîntului, 
științei și culturii ; protocolul pri
vind cooperarea în domeniul agri
culturii. Transpunerea în viață a 
acestor înțelegeri va servi, în mod 
cert, dezvoltării ambelor țări, aspira
țiilor de progres ale popoarelor 
noastre.

Desigur, pentru amplificarea și 
adâncirea colaborării în cele mai di
verse sectoare un puternic factor 
stimulator îl constituie legăturile 
dintre partidele de guvernămînt din 
cele două țări. Acordul de cooperare 
între Partidul Comunist Român și 
M.P.L.A. — Partidul Muncii semnat 
cu prilejul vizitei constituie o conclu
dentă expresie a voinței de a realiza 
o colaborare și mai accentuată pe 
linie de partid, paralel cu intensifi
carea raporturilor dintre organiza
țiile de masă, sindicale, de femei și 
tineret.

Amplul schimb de opinii asupra 
situației internaționale a evidențiat 
identitatea punctelor de vedere asu
pra multora din problemele funda
mentale ale contemporaneității. Țări 
în curs de dezvoltare, România și 
Angola apreciază că una din cerin
țele esențiale ale consolidării păcii 
și securității în lume o constituie li
chidarea decalajelor, prin intensifi
carea acțiunilor în vederea edificării 
unei noi ordini economice, menită să 
creeze condiții pentru colaborarea pe 
baze egale a tuturor statelor și să 
asigure o dezvoltare rapidă a țărilor 
mai puțin avansate. în acest sens, 
s-a subliniat importanța solidarității 
și unității de acțiune a țărilor în curs 
de dezvoltare la apropiata sesiune 
U.N.C.T.A.D. de la Manila și la 
viitoarea sesiune specială a O.N.U. 
din 1980, consacrată noii ordini eco
nomice internaționale, spre a de
termina adoptarea unor măsuri con
crete în favoarea țărilor rămase in 
urmă.

în mod firesc, un loc important In 
cadrul convorbirilor l-au ocupat pro
blemele Africii australe, lupta de eli
berare națională din Rhodesia și Na
mibia și lupta împotriva apartheidu
lui și discriminării rasiale din Africa 
de Sud. Condamnînd energic repeta
tele acte militare agresive întreprinse 
de regimurile rasiste din Africa 
australă împotriva țărilor vecine, in
clusiv în ultimele zile, România și 
Angola se pronunță pentru lichidarea 
regimurilor de discriminare și opre
siune rasială, reafirmîndu-și cu toată 
vigoarea solidaritatea militantă cu 
lupta de eliberare a popoarelor din 
Africa auștrală. cu lupta tuturor po
poarelor africane împotriva imperijș- 
lismului, colonialismului, neocolonia- 
lismului și rasismului.

Hotărîrea de a acorda și In viitor 
întregul sprijin luptei de eliberare 
din Namibia, luptei tuturor popoare
lor din zonă a fost subliniată de to
varășul Nicolae Ceaușescu și cu pri
lejul întîlnirii sale cordiale de la 
Luanda cu Sam Nujoma, președintele 
S.W.A.P.O., și alți lideri ai acestei 
organizații ce conduce lupta de eli
berare a poporului namibian. Adu- 
cind un cald omagiu președintelui 
României, conducătorii S.W.A.P.O. au 
ținut să exprime cea mai caldă recu
noștință pentru sprijinul acordat 
cauzei drepte a poporului namibian, 
inclusiv in cadrul Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia, unde țara noastră 
joacă un rol din cele mai active.

Intensificarea eforturilor pentru 
edificarea securității și întărirea 
cooperării în Europa ; realizarea 
unei păci globale, juste și durabile 
in Orientul Mijlociu, prin negocieri 
între toate părțile interesate, inclu
siv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei ; necesitatea de a conferi 
destinderii un caracter universal și 
ireversibil prin măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară ; cerința imperioasă ca 
toate statele, îndeosebi cele mici șl 
mijlocii, țările în curs de dezvoltare, 
statele nealiniate să participe activ 
și în condiții de egalitate la soluțio
narea problemelor ce confruntă ome
nirea ; rolul sporit ce revine O.N.U. 
în viața internațională — sînt tot 
atitea aspecte asupra cărora Româ
nia și Angola au idei și poziții pon- 
vergente.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
rodnice ale dialogului la nivel inalt 
româno—angolez, opinia publică din 
țara noastră nutrește convingerea că 
întreaga solie a președintelui Româr 
niei în țări din Africa se va încheia 
cu același succes deplin, înscriindu-se 
ca o marcantă contribuție la afirma
rea cauzei păcii și progresului în 
lume.

Vasile OROS

Este necesar să se asigure participarea tuturor statelor 
la administrarea și valorificarea bogățiilor oceanului planetar 
Intervenția reprezentantului României la Conferința O.N.U. 

asupra dreptului marii
GENEVA 16 (Agerpres). — în ca

drul lucrărilor Sesiunii Conferinței 
O.N.U. asupra dreptului mării au fost 
abordate problemele constituirii și 
funcționării noilor organisme pentru 
explorarea și exploatarea bogățiilor 
zonei internaționale a teritoriilor 
submarine.

Luînd cuvlntul, reprezentantul 
României, Dumitru Mazilu, a arătat 
că țara noastră se pronunță pentru 
statornicirea unor principii și criterii 
democratice atît în privința consti
tuirii, cit și în legătură cu funcțio
narea noilor organisme în domeniul

maritim. România consideră că este 
necesar să se consacre principiile re
prezentării geografice echitabile și 
rotației membrilor in toate organele 
executive, astfel îneît toate ștatele să 
fie democratic reprezentate, avînd, 
totodată, posibilitatea de a participa 
efectiv Ia administrarea și valorifi
carea bogățiilor oceanului planetar. 
România se pronunță pentru insti
tuirea unui sistem decizional demo
cratic, care să fie întemeiat pe cri
teriul egalității suverane a tuturor 
statelor membre.

MOSCOVA

Convorbiri între reprezentanți ai P.C.U.S.
și P.C.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — în 
continuarea convorbirilor preliminare 
bilaterale, care au avut loc în fe
bruarie a.c. la Tokio, reprezentanții 
P.C. din Japonia și ai P.C.U.S. au 
procedat, la Moscova, la un schimb 
de opinii iii unele probleme de inte
res . reciproc, dezbătînd, între altele, 
problemele care au dus în trecut la 
deteriorarea relațiilor normale dintre 
dele două partide — transmite agen
ția T.A.S.S.

Reprezentanții P.C.U.S. — scrie 
T.A.S.S. — au declarat că P.C.U.S. 
consideră P.C.J. ca unicul partid care 
reprezintă mișcarea comunistă japo
neză.

Părțile au subliniat că relațiile 
dintre P.C.J. și P.C.U.S. trebuie să se

edifice pe principiile general recu
noscute ale relațiilor reciproce dintre 
partidele comuniste ale diferitelor 
țări : respectarea independenței, ega
lității, neamestecului reciproc în tre
burile interne ale celuilalt, solidari
tății internaționale.

Părțile au menționat că, deșf exis
tă abordări diferite față de unele 
probleme, ele pot să colaboreze pe 
oaza unor sarcini1 generale, ca lupta 
împotriva imperialismului și reacți- 
unii, pentru pace, democrație și .pro
gres social.

Reprezentanții P.C.J. șl P.C.U.S. 
au convenit să examineze problema 
privind pregătirea convorbirilor ofi
ciale dintre cele două partide.

ORIENTUL MIJLOCIU
Declarațiile premierului egiptean • Acțiuni ale rezistenței• Declarațiile premierului egiptean • Acțiuni ale rezistenței 

palestiniene • Bombardament israelian asupra orașului 
libanez Tyr

TEL AVIV. — 
acordat posturilor 
viziune și reluat 
Presse, premierul 
Khalil, a declarat 
de progresele înregistrate in 
procesului de pace, după 
tratatului 
și-a exprimat convingerea că 
două părți iși vor respecta angaja
mentele asumate prin tratat, deși — 
a ținut să adauge — „dificultățile nu 
pot fi excluse". Mustafa Khalil a 
arătat că „dacă evacuare» forțelor 
israeliene ar putea fi accelerată, 
aceasta ar constitui un gest pozitiv" 
pentru evoluția relațiilor egiptea- 
no-israeliene.

Buna desfășurare a negocierilor și 
progresul în cadrul negocierilor asu
pra autonomiei Gâzei și Cisiordaniei, 
a opinat în încheiere premierul egip
tean, vor constitui singura modali
tate de a convinge alte țări arabe să 
se alăture procesului negocierilor 
pentru pace în Orientul Mijlocii).

TUNIS. — Referindu-se la posibi
litatea de a se evita o ruptură între 
țările arabe, ca turnare a diferende
lor apărute în legătură cu tratatul 
de pace egipteano-israelian, primul 
ministru al Tunisiei, Hedi Nouira, a 
declarat, intr-un interviu acordat re
vistei „Jeune Afrique". că „un efort 
de conștiință din partea Egiptului și 
a lumii arabe ar trebui să conducă 
la definirea unei platforme comune, 
care1 ar permite evitarea unor acte 
ireparabile".

Hedi Nouira a declarat, de aseme
nea : „Sintem în favoarea unei poli
tici mediteraneene care să nu se apli
ce numai sudului sau nordului medi
teranean, ci tuturor țărilor din zonă, 
care au interese comune și raporturi 
istorice".

RABAT 16 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei și-a încheiat 
vizita la Rabat, unde a avut convor
biri cu regele Hassan al Il-lea al 
Marocului. Au fost trecute în revistă 
relațiile bilaterale, ultimele mutații 
intervenite în situația din Orientul 
Mijlociu și alte probleme de interes 
reciproc. )

SĂRBĂTOAREA\ NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

ARABE SIRIENE

Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

DAMASC
Cea de-a XXXIII-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Arabe 

Siriene îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului 
român și al meu personal, cele mai calde felicitări și sincere urări de 
sănătate și fericire personală, de progres, pace și prosperitate poporului 
sirian prieten.

Poporul român nutrește sentimente de stimă față de poporul sirian 
prieten și se bucură sincer de succesele obținute, sub conducerea Partidului 
Baas Arab Socialist, în dezvoltarea economico-socială, liberă și independentă 
a patriei sale.

îmi exprim convingerea că relațiile strînse de prietenie și rodnică 
colaborare statornicite între țările și popoarele noastre vor cunoaște o 
dezvoltare și diversificare continuă in toate domeniile de activitate, pe 
baza celor stabilite în comun cu ocazia întilnirilor noastre de la București 
și Damasc, in interesul și spre binele țărilor și popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Simbolul
de

turlelor argintii
la
valurile

într-un interviu 
israeliene de tele- 
de agenția France 
egiptean, Mustafa 
că este „satisfăcut 

cadrul 
semnarea 

egipteano-israelian". El 
.cele

DAMASC. — Un purtător de cu- 
vînt al rezistenței palestiniene, citat 
de agenția Wafa, a anunțat că, în 
noaptea de simbătă spre duminică, o 
unitate palestiniană a atacat cu 
focuri de mitralieră și cu rachete „o 
tabără militară inamică" din colonia 
Tirath Zvî, situată în valea fluviului 
Iordan.

TEL AVIV. — Un purtător de cu- 
vînt militar israelian a confirmat 
oficial că în valea fluviului Iordan, 
la sud de Beith Chean, a avut loc o 
ciocnire între o patrulă de frontieră 
israeliană și un comando palestinian 
infiltrat în această zonă. Patru luptă
tori palestinieni au fost uciși.

BEIRUT. — După cum anunță 
agenția Wafa. artileria grea israelia
nă a bombardat duminică orașul Tyr 
(la 80 km sud de Beirut) și împreju
rimile acestuia.

De asemenea, agențiile France 
Presse și U.P.I. relatează că, dumi
nică dimineața, forțele conservatoare 
libaneze au bombardat poziții ale ar
matei regulate libaneze și ale forțe
lor O.N.U. în sectorul oriental din 
sudul Libanului.

Banias : la cîțiva pași 
Mediteranei se sparg cu zgomot de 
malul abrupt, iar mai incolo, 
aproape de tot, zac învelite in 
haina ( secolelor tainele incă nepă
trunse ale civilizației Ugarit. Ne 
aflăm în perimetrul unui mare șan
tier românesc, la mii de kilometri 
de casă. Sînt cîțiva ani de cînd 
aici, în vecinătatea mării, pricepuți 
mînuitori de mistrie de pe plaiurile 
Carpaților înalță pe teritoriul Si
riei prietene orga industrială ale 
cărei solfegii binefăcătoare se vor 
auzi curind.

De pe o colină din apropiere se 
deschide, larg, o fascinantă prive
liște panoramică. Turlele de argint 
ale rafinăriei, coșul de fum, impre
sionantă țîșnire verticală, vecină
tatea imediată a Mediteranei, stră
lucirile coloanelor oțelite sugerează 
imaginea unui pachebot imens, sta
ționat în radă. Rezervoare, con
ducte fără număr, silueta liniștită 
a turnurilor de termocentrală, oa
meni vorbindu-ți și vorbindu-și ro
mânește, toate acestea te fac să 
te simți acasă, să te 
un șantier în pragul finalizării, 
undeva în vreun județ al țării.

„Toți cei cîți sintem aici, aproape 
două mii de oameni la această oră, 
lucrăm ca și cum am lucra in 
tară — și nimic nu știrbește senti
mentul că am fi acasă. Colaborarea 
cu specialiștii, cu muncitorii sirieni 
decurge bine și oricine ne vede 
muncind cot la cot iși poate da 
seama cit ne preocupă să facem 
aici lucrul cel mai bun de care 
sintem in stare".

Ne vorbește inginerul șef coor
donator Dumitru Anghel, prezent 
pe șantierul de la Banias din ziua 
inaugurării lucrărilor. Este dumi
nică dimineața, este devreme, de 
cu seară bate un vînt de zgilțiie 
din încheieturi clădirile, dar con
structorii au zilele și nopțile legate 
de datele calendarului. Sint într-o 
ședință operativă, in acest birou

Banias
obișnuit de șantier, pe care l-am 
mai văzut, cu siguranță, pe Lotru, 
la Porțile de Fier, la Slobozia și 
în atitea alte locuri, sînt aici» toți 
cei ce coordonează loturile risipite 
în întinderea viitoarei rafinării,, 
preocupați să istrîngă peste tot unde ' 
este nevoie piulițele de siguranță 
ale 
Se 
lor 
se

crezi pe

imensului organism industrial, 
analizează îndeplinirea măsuri- 
stabilite, se verifică termene, 

__ întocmesc pe loc planuri de 
muncă. însoțiți de inginerul Cornel 
Popescu, străbatem in voie întin
derile modernei rafinării, complet 
automatizată, concepută in sistem 
integrat, cu trecere de la o insta
lație la altă. Facem cunoștință cu. 
cei aflați in drumul nostru — mun
citorii de la „Arcom", de la grupul 
de șantiere montaj cazane „Vul
can", de la trusturile „Energomon- 
taj" și „Energoconstrucția", de la 
I.D.E.B. Alături de ei, sute de mun
citori sirieni, pregătiți cu sprijinul 
părții române, mulți chiar la noi 
acasă.

Rafinăria de la Banias este cea 
mai mare dintre lucrările între
prinse de români în Siria. Predarea 
la cheie a acestui important obiec
tiv va parafa o dată de referință 
în istoria legăturilor tradiționale 
de prietenie dintre România și 
Siria.

întemeiate pe prietenie, stimă și 
respect reciproc, aceste relații au 
fost stimulate în mod hotârîtor 
de întilnirlle dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hafez Al Assad. Desfășurate la 
București și Damasc, convorbirile 
la cel mai înalt nivel româno-si
riene au deschis noi perspective 
colaborării pe multiple planuri 
între cele două țări, in interesul și 
avantajul ambelor popoare. Rafi
năria de la Banias reprezintă un 
edificator argument.

Neagu UDROIU

NICARAGUA

Ample acțiuni întreprinse
de Frontul Sandinist

Se extinde cooperarea economică 
româno-siriană

Un nou atac al forțelor 
patriotice Zimbabwe

SALISBURY 16 (Agerpres). — 
Forțele patriotice Zimbabwe au ata
cat un depozit de carburanți, situat 
la 300 de kilometri de Salisbury, fo
losit la aprovizionarea trupelor re
gimului Smith. Depozitul a fost in
cendiat. Se menționează că nu au fost 
înregistrate victime în rindul popu
lației civile. ★

Din ordinul autorităților rhodeslene, 
au fost arestate in ultimele zile peste 
1 000 de persoane. Teroarea este în
dreptată în primul rînd împotriva 
celor ce se. opun farsei electorale, or
ganizată în scopul perpetuării actua
lului regim.

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru comerț exterior 
MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc cea de-a 54-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru comerț exterior.

Delegația română a fost condusă 
de Dumitru Bejan, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale.

La ședință a fost examinat raportul 
privind activitatea comisiei pe anul 
1978. inclusiv probleme legate de în
deplinirea hotărîrilor ședinței a 
XXXII-a a Sesiunii C.A.E.R., și di
recțiile activității comisiei pe perioa
da următoare. Comisia a examinat, 
de asemenea, probleme referitoare la 
realizarea măsurilor de perfecționare 
a activității sale, precum și sarcinile 
ce decurg din hotăririle Comitetului 
Executiv al C.A.E.R. cu privire la 
activitatea de comerț exterior, adop- 
tind hotărîri corespunzătoare. Toto
dată, au fost discutate aspecte legate 
de apropiata sesiune a U.N.C.T.A.D. 
si a avut loc un schimb de păreri cu 
Gamani Corea, secretarul general al 
acestei organizații.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească de în
țelegere reciprocă și colaborare to
vărășească.

agențiile de presă transmit:
Primire la Sofia. Todor 

Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit pe 
Aii Nasser Mohammad Hasani, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Socialist Yemenit, prim- 
ministru al R.D.P. Yemen. Ambele 
părți și-au exprimat, cu acest prilej, 
dorința de a extinde colaborarea ce
lor două partide, țări și popoare.

Acord angolezo-zairez. 
Angola și Zairul au semnat un acord 
cu privire la colaborarea în domeniile 
comercial și valorificarea bazinului 
fluviului Zair. Reprezentanții celor 
două țări au convenit, de Asemenea, 
asupra deschiderii căii ferate Ben- 
guela pentru asigurarea transportu
rilor de produse zaireze, în special 
cupru, provenind din provincia 
Shaba, care sint destinate exportu
rilor.

Marș pentru pace și dez
armare Sub Sfericul „Prea mulți 
bani pentru arme, insuficienți pen
tru viață", la Roma a avut loc dumi
nică un marș ce a urmărit denunțarea 
foametei din diverse regiuni ale lu
mii, afectate de subdezvoltare. Cele 
opt mii de persoane care au luat 
parte la marș au demonstrat „pentru 
viață, pace și dezarmare". O delega
ție a participanților la marș a fost 
primită de președintele republicii, 
Sandro Pertini.

în favoarea legalizării 
P. C. Brazilian. Deputății j^e 
Ribamar Machado și Odulfo Domin
gues, reprezentanți ai Alianței Reno
vatoare Naționale (A.R.E.N.A.), parti
dul de guvernămint din Brazilia, s-au 
pronunțat în parlament in favoarea 
constituirii de noi partide și pentru 
dreptul Partidului Comunist Bra
zilian de a acționa în legalitate. Jose 
Machado s-a pronunțat, de aseme
nea, pentru organizarea de alegeri 
directe și convocarea unei Adunări 
Naționale Constituante.

încheierea vizitei tova
rășului Santiago Carrillo in
Iugoslavia. Santia§0 Carrillo,
secretar general al P.C. din Spania, 
și-a încheiat vizita efectuată in R.S.F. 
iugoslavia, în cursul căreia a avut 
convorbiri cu președintele Iosip Broz 
Tito, cu Stane Dolanț, ■ secretarul 
Prezidiului C.C. al U.C.I., și cu alte
persoane din conducerea U.C.I.

La Geneva au avut loc întîl‘ 
niri între delegații ale U.R.S.S. și 
S.U.A. în vederea continuării nego
cierilor cu privire la interzicerea ar
melor chimice. Delegațiile au conti
nuat activitatea în vederea explică
rii și apropierii pozițiilor lor in nu
meroase probleme.

Guvernul cipriot subliniază, 
într-o scrisoare a ministrului de ex
terne adresată secretarului general al 
O.N.U., că este gata să reia convor
birile intercomunitare cipriote. Tot
odată, se reafirmă atașamentul gu
vernului cipriot față de rezoluțiile 
Națiunilor Unite și procedurile de 
negociere în vederea soluționării pro
blemei cipriote în cadrul stabilit de 
rezoluțiile O.N.U.

Noul guvern din Bangla
desh. Președintele R. P. Bangla
desh a desemnat pe cei 42 de membri 
ai noului Consiliu de Miniștri, alcă
tuit numai din civili. Formarea nou
lui cabinet are loc după desfășurarea 
alegerilor generale de la 18 februarie 
și a suspendării Legii Marțiale, la 7 
aprilie. Președintele țării deține și 
portofoliile apărării și științei și teh
nologiei, iar primului ministru, Shah 
Azizur Rahman, i-a fost încredințată 
și conducerea Ministerului Educației. 
Funcția de ministru al afacerilor ex
terne este deținută de Mohammad 
Shamsul Huq.

Congresul Confederației 
Sindicatelor Muncitorilor 
din Turcia (Turk->?)- care nu
mără peste 1 milion de membri, s-a 
deschis luni la Ankara. Luînd cuvîn- 
tul la congres, primul ministru al 
Turciei, Biilent Ecevit, a reafirmat 
opinia guvernului său potrivit căreia 
„Turcia poate ieși din criza actuală 
bizuindu-se pe propriile ei forțe, 
mobilizlnd toate resursele materiale 
și umane ale țării". Amintind de di
ficultățile de care s-a lovit guvernul 
său, inclusiv marile datorii peste 
hotare, Biilent Ecevit a relevat că în 
prezent se află în studiu mai multe 
proiecte, inclusiv proiecte vizînd îm
bunătățirea situației celor mai di
verse pături ale populației.

Zăcăminte de țiței în Ma
roc, Infr"0 zonă situată la 300 km 
est de Rabat au fost descoperite în
semnate zăcăminte de țiței — infor
mează presa marocană. Specialiștii 
apreciază că zăcămintele descoperite 
sînt în măsură să satisfacă necesa
rul de consum intern de produse pe
troliere, oferind totodată Marocului 
posibilitatea de a exporta pe piețele 
externe o parte din țițeiul extras.

Populația Ungariei era> ,a 
I ianuarie 1978, de 10 670 802 persoa
ne, din care 5 177 960 bărbați și 
5 492 842 femei, informează anuarul 
statistic apărut la Budapesta.

Producția petrolieră a I- 
ranului se ‘n prezent la 4,7
milioane barili pe zi, din care 4 mili
oane barili sint destinați exportului, 
a informat un purtător de cuvînt al 
Companiei petroliere naționale NIOC.

Inundațiile înresistrate »•’> 
cîteva state din centrul și sudul 
S.U.A. au provocat moartea a 
nouă persoane și mari pagube ma
teriale, impunind, totodată, evacuarea 
a peste 18 000 de locuitori. Cel mai 
afectat este statul Mississippi, unde 
a fost declarată stare de urgență.

de Eliberare Națională
MANAGUA 16 (Agerpres). — Fron

tul Sandinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.) a reluat luni ofensiva în 
mai multe localități împotriva regi
mului dictatorial al generalului Anas- 
tasio Somoza. Astfel, insurgenții san- 
diniști au atacat două orașe din nor
dul și vestul țării. Un detașament 
al F.S.L.N. a ocupat timp de mai 
multe ore localitatea Wiwili. Noi 
atacuri au fost lansate in localitățile 
Leon, Granada, Masaya, Matagalpa, 
precum și în capitala țării.

în ceea ce privește situația actuală 
din orașul Esteli, preluat de trupele 
somoziste, martorii oculari au relatat 
despre ororile comise de forțele iui 
Somoza. Au fost uciși cinci medici de 
la spitalul din oraș ce îngrijeau 
răniți bănuiți de a aparține fron
tului sandinist. Au fost uciși, de ase
menea, 40 de pacienți bănuiți că fac 
parte din F.S.L.N.

DAMASC (Agerpres). — Jamil 
Shaya, vicepreședinte pentru proble
me economice al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Siriene, l-a 
primit pe loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
aflat intr-o vizită de lucru în Siria, 
în timpul întrevederii a fost evocată 
cu satisfacție evoluția fructuoasă a 
relațiilor bilaterale, în cadrul cărora 
se materializează în Siria importante 
obiective economice, rod al înțelege
rilor româno-siriene la nivel înalt. 
La primire au fost .de față Shteiwi 
Seifo, ministrul sirian al industriei, și 
Emilian Manciur, ambasadorul Româ
niei la Damasc.

ac-Stadiul relațiilor bilaterale și 
țiunile menite să contribuie la întă
rirea și continua lărgire a acestora 
au constituit tema convorbirilor pe 
care ministrul român le-a avut cu 
Youssuf Al-Assad, membru al Co
mandamentului regional al Partidu
lui Baas Arab Socialist din Siria.

între ministrul industriei construc
țiilor de mașini al României și 
Shteiwi Seifo, ministrul industriei, șl 
Issa Darwish, ministrul petrolului și 
resurselor minerale al Siriei, au fost 
convenite programe comune de mă
suri pentru punerea în funcțiune, in
tr-un viitor apropiat, a unor obiecti
ve ce se construiesc în Siria in coo
perare cu țara noastră.

Evoluția tandemului spațial sovietic
MOSCOVA 16 (Ager

pres). — Vladimir Lia- 
hov și Valeri Riumin au 
încheiat șapte săptămîni 
de zbor spatial la bordul 
complexului orbital „Sa- 
liut-6“ — „Soiuz-32“.
Simbătă și duminică, cei 
doi cosmonaută au reali
zat noi experiențe teh-

nologice pentru obține
rea de semiconductori 
in condițiile impondera
bilității. in cadrul pro
gramului de explorare a 
resurselor naturale și 
de studiere a mediului 
înconjurător, cosmonau
ta au efectuat observa
ții vizuale asupra Pă-

Cu ajutorul 
denumit „Bio- 

s-au conți-, 
experiențele 

Luni, echipa-

mintului. 
aparatului 
gravistat" 
nuat și 
biologice,
jul a efectuat controlul 
■unor sisteme de bord și 
a lucrat la documentația 
tehnică.

După cutremurele din Iugoslavia și Albania
• Se acționează energic pentru ajutorarea rănîților și sinistraților • Ample 

măsuri în vederea înlăturării urmărilor seismului
BELGRAD (Agerpres). — Agenția 

Taniug informează că, in dimineața 
zilei de duminică, în mai multe lo
calități din Muntenegru, în special pe 
litoralul Mării Adriatice, a fost re
simțit un puternic cutremur al că
rui epicentru s-a aflat în largul mă
rii. Seismul a avut următorii para
metri : intensitate la epicentru : 
9 grade pe scara Mercalli ; magnitu
dine : 6,5 grade pe scara Richter ; 
adîncimea focarului : 20 km.

Seismul este considerat drept cel 
mai puternic din cite au fost În
registrate in Iugoslavia in ultimii 70 
de ani.

In aceeași zi a avut loc o ședință a 
Consiliului Executiv al R.S. 
negru. S-a relevat că orașul 
fost aproape in întregime 
fiind înregistrați 60 de morți 
o sută de răniți. De asemenea, a fost 
în întregime distrusă partea veche a 
orașului Ulcini, iar peste 80 la sută 
din construcțiile orașului au devenit 
nelocuibile. Pagube însemnate au fost 
înregistrate în portul Țivat, ca și în 
orașele Kotor și Risan. Portul Zele- 
nika a fost inundat de valul uriaș de 
apă format pe mare ; pe alocuri, 
Iul a pătruns pînă la', 70 metri 
uscat. Mai multe căi rutiere au 
venit Impracticabile.

Consiliul Executiv a relevat că 
fost întreprinse măsuri rapide 
ajutorare a victimelor. Au fost luate 
măsuri pentru a se pune la dispozi
ția sinistraților un număr suficient de 
corturi, hrană, apă, medicamente, 
precum și pentru reluarea transpor
tului și a' altor servicii, pentru nor
malizarea situației în întreaga re
giune lovită de calamitate.

Agenția Taniug informează, 
odată, că președintele Iugoslaviei, 
Iosip Broz Tito, a vizitat un număr

Munte- 
Bar a 
distrus, 
și circa

va- 
pe 

de-

au 
de

tot-

vederea înlăturării urmărilor
de localități din zona sinistrată. Pre
ședintele Tito a chemat popoarele 
Iugoslaviei să-și manifeste încă o 
dată solidaritatea și să facă totul 
pentru a veni in ajutorul poporului 
muntenegrean.

Cetățenii din Muntenegru și din 
alte părți ale Iugoslaviei și-au oferit 
ajutorul pentru înlăturarea efectelor 
seismului. Acest răspuns din partea 
populației și munca organizată și efi
cientă a echipelor de salvare au con
tribuit la asigurarea unor cantități 
suficiente de singe. A fost organizat 
un pod aerian neîntrerupt spre ora
șele afectate — Ulcini, Bar, Tivat, 
Budva și Kotor. Elicoptere trans
portă persoanele grav rănite la Tito
grad. Podul aerian este, iri prezent, 
singura legătură cu regiunea de 
coastă din Muntenegru. Dih portul 
Split au plecat nave spre zonele afec
tate.

In zona calamitată continuă să so
sească echipe specializate în restabi
lirea comunicațiilor. Segmentul de
teriorat al căii ferate Titograd — Su-, 
tomore a fost deja reparat, înlesnin- 
du-se accesul în zona sinistrată. Ca
mera economică iugoslavă a creat un 
centru pentru ajutorarea populației 
afectate de cutremur.

Ziua de 16 aprilie a fost proclamată 
zi de doliu fn Muntenegru, unde au 
muriț peste 100 de persoane.

în urma principalului cutremur în
registrat duminică dimineața au avut 
loc replici cu intensitate de peste 
5 grade pe scara Mercalli pînă in 
dimineața zilei de 16 aprilie.

TIRANA 16 (Agerpres). — Agenția 
A.T.A. informează că puternicul 
seism, care s-a produs duminică în 
Albania, a provocat moartea a 35 de 
persoane și rănirea altor 330 în dis-

seismului
trlctele Shkodra și Lezha. S-au înre
gistrat, de asemenea, mari pagube 
materiale, între care prăbușirea a 
peste 6 000 case și a numeroase edi
ficii economice și social-culturale. 
Seismul a fost resimțit și în distric
tele Mirdita, Dibra, 
Fuka și Tropoja, 
daune materiale.

După cum informează A.T.A., pe 
lingă Consiliul de Miniștri al R.P.S. 
Albania a fost înființată o comisie de 
stat, iar în districtele calamitate au 
fost create de urgență comitete re
gionale speciale, care organizează ac
tivitatea de înlăturare a urmărilor 
cutremurului. Paralel, Consiliul de 
Miniștri al R.P.S. Albania a adoptat 
un plan de măsuri urgente pentru 
ajutorarea populației sinistrate.

Măsurile prevăd, printre altele : re
construirea și repararea completă, 
pînă la 1 octombrie a.c., a tuturor 
caselor, școlilor și a celorlalte clădiri 
economice și social-culturale distruse 
sau avariate de seism ; oferirea, de 
către stat, a unui ajutor material 
imediat și gratuit pentru familiile si- 
nistraților ; trimiterea imediată in 
zonele afectate a unor brigăzi spe
ciale de constructori și specialiști, 
împreună cu utilajele și materialele 
necesare.

Ca urmare a măsurilor luate, în zo
nele afectate de seism rețeaua elec
trică a fost repusă în funcțiune, în
treprinderile industriale și unitățile 
comerciale și-au reluat activitatea.

Kruja, Mati 
unde a provocat

BUDAPESTA (Agerpres). — Agen
ția M.T.I. informează că, duminică 
dimineață, cutremurul de pămînt 
care a avut epicentrul în Iugoslavia 
a fost resimțit în numeroase localități 
ale R.P. Ungare, cu o forță de 4—5 
grade pe scara Mercalli.
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