
Proletari din toate țările, uniți-vă ! PE OGOARE
ÎN PRIMA

URGENTĂ:
• EXECUTAREA ARĂTURILOR PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ
• FERTILIZAREA CULTURILOR DE TOAMNĂ
• ÎNSĂMÎNȚAREA TUTUROR CULTURILOR DIN EPOCA I
• PREGĂTIREA TERENULUI PENTRU SEMĂNATUL PORUMBULUI

„MII DE PERSOANE ÎL SALUTĂ

PE PREȘEDINTELE CEAUȘESCU"
> Vizita șefului statului român în Tanzania a continuat ieri într-o atmosfera de mare admirație fațâ de țara noastră • To va 

rășul Nicolae Ceaușescu, aclamat pentru calitățile sale de luptător pentru progresul țării sale, pentru libertate, dreptate și 
egalitate între toate națiunile.
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LA UZINA TEXTILA
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In primavara acestui an 
judeȚul Arad se în
scrie printre județele 

fruntașe la însăimînțările din 
prima epocă. Cele 27 475 de 
hectare ce urmau să fie în- 
sămințate pină la această 
dată, conform planului, sîm- 
bătă erau de fapt 34 213 — 
diferența — obținîndu-se prin 
trecerea masivă a cooperato
rilor din județ la semănatul 
florii-soarelui. „Este adevă-

ÎN SCRIPTE 
UNA, ALTA 
PE TEREN!

„PRIETENIA“
DIN DAR ES SALAAM

Cind toate posibilitățile

4.
Marți, 28 martie, au avut loc 

convorbiri oficiale între preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și Julius K. 
Nyerere, președintele Republicii 
Unite Tanzania.

La convorbiri au participat din 
partea română : Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul comerțului ex
terior, Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Ion Drîn- 
ceanu, ambasadorul României în 
Tanzania, Gheorghe Oprea, Con
stantin Mitea și Ștefan Andrei, 
consilieri ai președintelui Consi
liului de Stat, Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, Florian Stoica, director 
general adjunct în Ministerul Co
merțului Exterior.

Din partea tanzaniană au luat 
parte : Rashidi Mafaume Ka- 
wawa, al doilea vicepreședinte al 
Tanzaniei, prim-ministru, Sheikh 
Thabit Kombo, ministrul comer
țului și industriei (Zanzibar),

A. H. Jamal, ministrul comer
țului și industriei, John Malecela, 
ministrul afacerilor externe, A- 
boud Jumbe, ministrul de stat în 
cabinetul primului vicepreședinte 
al republicii, dr. W. Chagula, mi
nistrul economiei și planului, I.

Elinewinga, ministrul apelor și e- 
nergiei, Cleopa Msuya, ministrul 
finanțelor, P. Nkembo, secretar 
general al Președinției republicii.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Trimișii speciali Agerpres 
transmit : Președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost, ieri 
la amiază, oaspeții muncitorilor 
uzinei textile „Prietenia" din 
Dar Es Salaam.
Intîlnirea conducătorului parti

dului și statului nostru cu 
muncitorii și specialiștii între
prinderii a fost marcată de a- 
firmarea spontană a sentimen
telor de solidaritate militantă 
care unesc clasa muncitoare din 
cele două țări, popoarele noas
tre, constituind un moment dens 
în semnificații pentru legăturile 
de prietenie româno-tanzaniene. 
..Muncitorii fabricii noastre sînt 
foarte fericiți de a-1 avea ca 
oaspete pe președintele 
Ceaușescu, căruia îi doresc viață 
îndelungată" — această urare 
înscrisă, la intrarea în uzină, 
pe o mare banderolă, și-a găsit 
replica vie, emoționantă, în ma
nifestarea de simpatie, plină de 
căldură, cu care a fost întim- 
pinat conducătorul partidului și 
statului nostru de către munci
torii veniți în mare număr 
să-i _ primească pe oaspeții 
români. Dind glas acestor senti
mente. președintele Comitetului 
de partid și directorul între
prinderii, Rwegasila. relevă, în 
numele muncitorilor, al între
gului colectiv al uzinei, onoa
rea deosebită pe care o repre
zintă vizita oaspeților români. 
Apreciem mult vizita dumnea
voastră în’ întreprindere și so
cotim că 
va simți 
forturile 
rezultate
consolida și dezvolta indepen
dența noastră economică. Vă 
rugăm să transmiteți salutul 
nostru muncitorilor români, în 
general, și celor din industria 
textilă, în special".

în sala de consiliu a uzinei, 
oaspeții sînt informați pe larg 
despre drumul parcurs de a- 
ceastă tînără uzină — mărturie 
pregnantă a rezultatelor poli
ticii de valorificare a bogățiilor 
țării, promovată de guvernul 
tanzania«, de transformare a 
structurii economice tradiționa
le, prin dezvoltarea în planuri 
multiple, cu un accent deosebit 
în ce privește industrializarea. 
Construită în circa doi ani, cu 
sprijinul și asistența tehnică a 
R.P. Chineze, uzina a fost inau
gurată de președintele Julius 
Nyerere la 6 iulie 1968, ajun- 
gind astăzi la o producție de 21 
milioane metri pătrați de țesă-

fiecare dintre noi se 
și mai mobilizat în e- 

noastre de a obține 
tot mai mari, de a

în regiunea marilor
rezervații naturale

Marți după-amiază, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Julius K. Nyerere 
și de alte persoane oficiale ro
mâne și tanzaniene, au sosit în 
regiunea de nord a Republicii 
Unite Tanzania, renumită în în
treaga lume pentru marile re-

zervații naturale de la Lake 
Manyara și Ngoro-Ngoro.

în condiții de mediu proprii 
tuturor regiunilor continentului 
african, fericit reunite în mod 
natural în perimetrul rezervați
ilor. se înfățișează aici un im
presionant tablou al faunei și 
florei Africii.

turi. O dată cu uzina au cres
cut și oamenii ei. Constructorii 
de ieri au devenit țesători sau 
filatori, întreprinderea fiind as
tăzi o veritabilă pepinieră de 
cadre naționale pentru industria 
textilă a țării.

Reprezentanții uzinei au vor
bit, de asemenea, pe larg despre 
activitatea organizației partidu
lui TANU din întreprindere, al 
cărei rol este ,,de a mobiliza 
muncitorii la înfăptuirea poli
ticii și aspirațiilor naționale", 
precum și despre activitatea or
ganizațiilor de tineret, a femei
lor și a sindicatelor.

Răspunzind invitației gazde
lor, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 

“Ceaușescu, împreună cu R. M. 
Kawawa, al doilea vicepreședin
te al republicii și prim-minis
tru, J. Malecela, ministrul de 
externe, precum și cu Ion Pă
țan, Corneliu Mănescu și Bujor 
Almășan vizitează apoi, pe fluxul 
procesului tehnologic, principa
lele secții ale întreprinderii. 
Este întîlnită pretutindeni ima
ginea unei munci creatoare, 
care atestă elocvent ceea ce 
poate realiza un popor, atunci 
cind este stăpîn pe soarta sa. 
Ritmul intens de muncă, fluxul 
neîntrerupt al producției, utila
jele moderne, dar mai ales oa
menii — pînă nu de mult țărani 
sau simpli muncitori necalifi
cați — care stăpinesc cu iscu
sință mașinile, tot acest proces 
complex de transformare a pu
fului de bumbac în valuri de 
țesături policrome — toate a- 
cestea întregesc imaginea unei 
întreprinderi modeme.

De la locurile lor de muncă, 
muncitorii aplaudă, fac semne 
prietenești. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu cordia
litate, dă mina cu numeroși 
muncitori, se oprește în repetate 
rînduri pentru cîteva clipe în 
dreptul utilajelor, urmărind 
tivitatea lor.

Un moment emoționant 
constituit vizitarea sediului
ganizației de partid — unde 
conducătorul partidului și sta
tului nostru a fost înconjurat 
cu multă căldură de un mare 
număr de militanți. Ei reiau, 
spontan, melodia pe care în a- 
ceste zile o cintă toți tanza- 
nienii, atunci cînd se întîlnesc 
cu oaspeții români. Este un cîn- 
tec compus special în onoarea 
solilor poporului român, care 
vorbește despre „politica Româ
niei de prietenie", „stima pe 
care și-a cîștigat-o președintele 
Ceaușescu", despre sentimentele

sînt puse in valoare

La cooperativa agrico
lă „Ogorul" din Pecica, 

111 hectare n-au fost iri
gate niciodată deși la ju
deț sistemul figurează 
„în perfectă stare . j

ac-

l-a 
or-

După cum aprecia tovarășul 
Aurel Furfurică, directorul ge
neral al Direcției agricole jude
țene Prahova, stadiul lucrărilor 
de însămînțări din epoca I pu
tea fi mai avansat dacă în multe 
unități nu ar fi existat reți
neri exagerate din partea unor 
specialiști, și consilii de condu
cere, în ceea ce privește apre
cierea condițiilor optime pedo
climatice. Se așteaptă încă prea 
mult pînă cînd întreaga supra
față destinată unei culturi este 
zvîntată (deși acum nu există un 
exces de umiditate peste tot), 
și numai după aceea se trece 
la introducerea sămînței sub 
brazdă, în loc să ae lucreze o- 
perativ în fiecare parcelă deve
nită bună de pregătit și semă
nat. Acesta este motivul princi
pal, pentru că de altele, nu mai 
putem vorbi. Aplicarea acordu
lui global, stimularea muncii 
mecanizatorilor, efervescența 
deosebită declanșată de sărbă
torirea Semicentenarului creării 
U.T.C., au făcut ca în cîmp să 
iasă mulți tineri, hotărîți să 
muncească cu întreaga lor ca
pacitate și pricepere. Ca la coo
perativa agricolă din Bărăitaru, 
de pildă, unde cei 60 de uteciști 
ai organizației sînt prezenți, în 
fiecare zi, pe semănători în 
grădina de legume, la lucrările 
de desecări. „Poate vi se pare 
exagerată aprecierea mea dar, 
deși puțini, tinerii noștri fac 
volumul cel mai mare de lu
crări, în toate sectoarele de ac
tivitate — ne spunea tovarășul 
Vladimir Jelea, inginerul șef al 
unității. Participarea lor ne-a 
permis să organizăm bine mun
ca și ceea ce este important, 
spre deosebire de anii anteriori, 
să și realizăm ceea ce am orga
nizat“. Iată și cîteva exemple. 
Pentru cei antrenați în campa
nia de însămînțări, culturile din 
urgența I-a. au fost demult tre
cute la capitolul realizat. In zi
ua popasului nostru aici, semă- 
nătorile conduse de mecanizato
rii Ion Popescu și Ilie Dobrin 
trăgeau ultimele linii ale viito
rului rod de sfeclă de zahăr pe 
suprafața planificată de 110 
hectare. A doua zi urma să se 
atace și cele 75 de hectare pre
văzute pentru cultura florii- 
soarelui. Celelalte tractoare lu
crau la pregătitul terenului (din 
451 hectare erau 
va fi însămînțat
Grigore Iordache 
doi uteciști care
în această campanie, ne dădeau 
asigurări că unitatea pe care o 
deserveso va raporta prima, 
dacă nu pe județ cel puțin pe 
raza consiliului intercoopera- 
tist, încheierea însămînțărilor 
din acest an.

Pe cei mai mulți i-am găsit 
pe șantierul local de desecări. 
Și aici treburile se apropiau de 
final. Din cele 230 hectare pla
nificate a fi scoase de sub po
vara excesului 
vem realizate 
ne-a informat 
irizației U.T.C., 
Negrea. Aceasta echivalează cu 
executarea a aproape 8 kilome
tri de canal cu excavarea a 
peste 2 000 m.c. de pămînt." 
Solicitării noastre de a ni se da 
numele celor mai harnici, i se 
răspunde dificil, dată fiind greu
tatea alegerii. Propunerile, co
lective, se opresc la cele ale coo
peratorilor Constantin V. Tudor, 
Gheorghe Nicolae, Niculina Ilie, 
Doina Gîrboveanu, al profeso
rului Gheorghe Șuga, ale conta
bilelor Valeria Coman și Mari
ana Cristache.

Cooperativele agricole din 
Drăgănești și Gherghița sînt 
vecine, deservite de aceeași 
stațiune pentru mecanizare, dis- 
punînd de categorii de sol a- 
proximativ asemănătoare. De o

de apă, la zi a- 
224 hectare — 
secretarul orga- 
tovarășul Ștefan

OCTAVIAN MILEA
(Continuare în pag. a H-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

gata 423) care 
cu porumb, 

și Ene Ștefan, 
s-au remarcat

REALIZĂRILE DIN PRIMUL TRIMESTRU PREFIGUREAZĂ O CERTITUDINE

Pe șantierul de extindere 
a fabricii „Relaxa" din Mizil

i ’ ' ■ ' ■■ 1 _

DEVANSAREA TERMENULUI
Trei explicații ale unui succes DE INTRARE ÎN FUNCȚIUNE
BENEFICIARUL: Constructorii și-au făcut datoria

CONSTRUCTORUL: Beneficiarul a asigurat prompt
toate documentațiile

absență, nici o intirziere!

Anul trecut, la mijlocul lunii 
martie, la fabrica de tapițerie 
„Relaxa“ din Mizil, intrată în 
funcțiune la 1 ianuarie 1969, au 
început lucrările de extindere. 
Noua hală — tip monobloc — va 
fi specializată în confecționarea 
de mobilă, întregind astfel pro
filul unității industriale la care 
ne referim. Primul trimestru al 
anului constituie pentru con
structori perioada de timp în 
care, date fiind condițiile prielni
ce create de vremea frumoasă, se 
impunea asigurarea unui ritm de 
muncă alert, putîndu-se afirma 
fără teama de a greși că interva-

Iul ianuarie-martie era hotărîtor 
pentru mersul investiției. Cum a- 
nume a înțeles Trustul de con
strucții industriale Ploiești — an
treprenorul general al lucrării 
— să-l valorifice, care este bilan
țul activității sale de pînă acum, 
ce perspective se întrevăd în le
gătură cu respectarea datei fixate 
pentru darea în exploatare a vii
toarei hale — iată cîteva între
bări la care am căutat, în de
cursul raidului nostru, să aflăm 
răspuns. Mai întîi opinia benefi
ciarului, respectiv a tovarășei Ele
na Holban, dirigintă de șantier.

— Nu pot să reproșez nimic

constructorului, care și-a făcut 
și-și face cu prisosință datoria. 
Iată dovada : încă de pe 22 mar
tie se realizase 30 la sută din 
planul anual, atît în ceea ce pri
vește cuantumul lui valoric cît și 
ca stadii fizice.

— Informația este exactă — ne 
spune tînărul șef de lot, inginer 
Vladislav Mercic. Aș dori să relev 
însă că la obținerea acestor indi
catori un rol de seamă a avut în
săși beneficiarul. El ne-a asigurat 
cu promptitudine documentația 
necesară atacării lucrărilor și se 
îngrijește în continuare ca sosirea 
utilajelor să respecte și .chiar să

devanseze graficele de montaj în
tocmite de comun acord.

Deci, și dintr-o parte și din 
cealaltă, aprecieri pozitive. Un 
simplu schimb de amabilități ? 
Nu. Mai degrabă o recunoaștere 
reciprocă a relațiilor de colabo
rare fără de care, cum din nefe
ricire se mai întîmplă uneori, este 
practic imposibilă asigurarea unei 
„viteze de înaintare“ în concor
danță cu necesitatea de a grăbi 
pe < 
țiune.

— Ambiția-noastră — ne infor
mează tovarășul maistru Gheor
ghe Andreescu — vizează pre
darea obiectivului cu o lună 
înainte de termenul fixat.

Ambiție pe care am regăsit-o, 
parcurgînd șantierul, în rîndul ti
nerilor constructori, al uteciștilor 
de pe șantier.

— De la începutul anului nu 
am înregistrat printre tineri nici o 
absență nemotivată, nici măcar 
întîrzieri de la program — sub-

GH. GHIBRIGAN
(Continuare în pag. a ll-a)

ță cu necesitatea de a gi 
cît posibil intrarea în func-

rat, ne spune tovarășul Du
mitru Dragoș — de la Direc
ția județeană agricolă — că 
în această primăvară am be
neficiat mult de condițiile at
mosferice, dar volumul mun
cii depuse de către membrii 
cooperatori pentru a contra
cara efectele lipsei de pre
cipitații este deosebit de 
mare. S-au grăpat 91 la sută 
din ogoarele de toamnă, te
renul este pregătit deja pen
tru însămințatul porumbului 
in proporție de pesite 50 la 
sută, iar îngrășămintele chi
mice au fost aplicate pe o 
suprafață de 85 la sută din 
totalul planificat. Interesul 
pentru realizarea în condiții 
optime a tuturor lucrărilor 
agricole este ilustrat și de 
faptul că aplicarea acordului 
global a creat condițiile unei 
largi participări la muncă a 
membrilor cooperatori. Din 
cele 74 000 heetare cu po
rumb ce urmează a fi însă- 
mințat, pentru 69 500 avem 
deja semnate angajamente. 
Ea fel, pentru aproape în
treaga suprafață de sfeclă — 
10 500 hectare ; pentru 75 la 
sută din efectivul de ani
male“.

Cu această imagine în „bu
zunar" am poposit în trei 
din cele patru cooperative a- 
gricole — cîte există în oo-

ION DANCEA

(Continuare în pag. a ll-a)

O ANTOLOGIE

EMINESCU
de GEORGE IVAȘCU

TN EDITURA „Albatros* a apărut nu demult un important 
volum : Mihail Eminescu, Poezii, care inaugurează și im
pune, totodată, o fericită modalitate de afirmare și comu
nicare a valențelor universale ale celui mai mare poet ro
mân, „poetul național", adică definitoriu pentru geniul ro
mânesc, cum îl caracterizează G, Călinescu în a sa Istorie 
a literaturii.

Volumul îmbină în modul cel mai fericit o ediție repre
zentativă a operei eminesciene, în limba română, cu echi
valențe ^semnate de buni tălmăcitori, în limbile engleză, 
franceză, germană, rusă și spaniolă. Selecția pe ansamblul 
textelor române antologate ca și a tălmăcirilor aparține 
profesoarei Zoe Dumitrescu-Bușulenga, ale cărei deosebite 
însușiri și pregnantă experiență în viziunea interferență a 
literaturilor conferă întreaga garanție științifică unei ase
menea arhitecturi artistice.

Tntr-adevăr, cele peste 30 de titluri, din lirica eminescia
nă bucurîndu-se mai toate de tălmăciri plauzibile bine alese 
—- unele de o reală măiestrie artistică — în cele cinci 
limbi, sînt, începînd cu Venere și Madonă, continuînd cu 
Sora pe deal, Floare albastră, Lacul, Rugăciunea unui Dac, 
Atît de fragedă. Lacul sau Revedere, implicînd, apoi, cele 
patru Scrisori, culminînd cu Luceafărul, după care urmează 
Și dacă..., Glossă, Odă (în metru antic), Trecut-au anii... sau 
Peste vîrfuri, neomitîndu-se Ce te legeni... sau La mijloc de 
codru..., pentru a încheia cu Dintre sute de catarge, — 
aceste binecunoscute nouă ca piese într-adevăr antologice 
oferă în engleză, franceză, germană, rusă și spaniolă (adică 
sub semnături precum a lui Rafael Alberti sau Michel Ste- 
riade, a Annei Ahmatova sau Annie Bentoiu, a lui Zoltan 
Franyo sau Juri Kojevnikov, a lui Konrad Richter sau D. I. 
Suchianu, Alfred Margul Sperber sau A. Steinberg) un fe
ricit mijloc, în cadrul aceluiași ansamblu editorial, de trans
fer, pe multiple meridiane a ceea ce are spiritul românesc 
mai reprezentativ pe coloana infinită a geniului emines
cian.

Tn cuvîntul său introductiv, arhitecta acestui impunător 
monument editorial afirmă pe drept cuvînt că „dacă Emi
nescu ar fi trăit în antichitate, s-ar fi pus pe seama lui 
nenumărate legende, ca acelea despre Orfeu ori Arion, 
fiindcă și el a întrupat în chip esențial poezia, avînd în el 
harul orfic. Insă venind prea tîrziu pentru legende, a rămas 
pentru noi doar cel care a suferit, romanticul nefericit, a 
cărui pătimire omenească s-a sublimat în idei și imagini 
durabile, dintre care aceea a Luceafărului — Hyperion pare 
să-i fixeze desăvîrșit configurația".

Fericite coordonate, pentru a explica — în universul de 
interferențe lirice spre care-l proiectează tălmăcirile în cele 

liȚ.bi.— poemul Luceafărul! El e simbolic, dar cu 
bil pentru întregul destin al Doetuk

cinci limbi — poemul Luceafărul! El e simbolic, dar cu 
atît mai plauzibil pentru întregul destin al poetului însuși: 
„Orfism și gnoză și kantianism, toate sînt adjuvdri|te în 
construirea eroului acestuia care explică încă o dată, pe

(Continuare în pag. a ll-a)

— r. . O III.
Drtism și gnoză . și kantianism, toate sînt adjuvanțe
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MIERCURI 29 MARTIE 1972

Președintele Consiliului de Miniștri

Centrului de informare din București al 0X11.
Președintele Consilului de 

Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți după-amiază, pe 
directorul Centrului de informa
re din București al Organizației 
Națiunilor Unite, Sayed Abbas 
Chedid.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cordiali
tate, a participat Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Aplicație de comandament și stat major 
a armatelor statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
în conformitate cu planul pre

gătirii operative a Forțelor Ar
mate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via. între 21—28 martie 1972, pe 
teritoriul 
Bulgaria 
cație de 
ma jor, la 
majore 
bulgară. Forțele Armate ale Re
publicii Socialiste România și 
Armata Sovietică.

Aplicația a fost condusă de 
către ministrul apărării populare 
a Republicii Populare Bulgaria,

Republicii Populare 
s-a desfășurat o apli- 
comandament și stat 

care au participat state 
din Armata populară

general de armată Dobri Djurov. 
Èa a constituit o expresie vie a 
prieteniei și colaborării dintre 
armatele statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Statele majore participante la 
aplicație au demonstrat o înaltă 
pregătire operativă, iscusință și 
măiestrie în conducerea acțiuni
lor de luptă ale trupelor, în con
diții moderne.

La aplicație a participat co
mandantul suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia, mareșalul Uniunii Sovie
tice, Ivan Iakubovski.

ZILE HOTĂRÎTOARE
ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ

V

IN SCRIPTE Iii,

ALTA PE TEREN
(Urmare din pag. I)

In cursul vizitei pe care o 
face in tara noastră, la invita
ția Camerei de Comerț a Re
publicii Socialiste România, de
legația economică din Japonia, 
condusă de Sumio Hara, pre
ședintele Băncii Tokio, a avut 
convorbiri cu prof. dr. docent 
Roman Moldovan. președintele 
Camerei de comerț, cu alți 
membri ai conducerii acestei 
instituții.

Marți, conducătorul delegației, 
a avut întrevederi la Banca 
Națională a Republicii Socia
liste România, la Banca Româ
nă de Comerț Exterior și a fă
cut vizite la Uzina de mașini 
grele București si Centrala in
dustriei confecțiilor.

Membri ai delegației au pur-

tat discuții, pe probleme privind 
lărgirea schimburilor econo
mice între România și Japonia, 
la Ministerul Industriei . Con
strucțiilor de Mașini. Ministerul 
Industriei Chimice și la între
prinderile de comerț exterior 
..Metarom“ și ..Petrolexport“.

Delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., care a 
participat la lucrările celui de-al 
XV-lea Congres al sindicatelor 
sovietice, s-a înapoiat marți di
mineață în Capitală.

ȘEDINȚĂ FESTIVĂ 
LA SECȚIA DE ȘTIINȚE 
ISTORICĂ A ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

Secția de științe istorice a A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România a organizat marți, in 
aula Academiei, o ședință festi
vă consacrată aniversării a 50 
de ani de la înființarea Uniunii 
Tineretului Comunist.

Au participat Marțian Dan, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, academicieni, cadre 
didactice universitare, cercetă
tori, uteciști din Capitală.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, care 
relevat unele 
cânte ale luptei desfășurate de 
tineretul român împotriva orîn- 
duirii burghezo-moșierești, pen
tru eliberare socială și 
nală, pentru socialism.

In continuare, acad. 
Constantinescu-Iași a 
despre trecutul mișcării tinere
tului socialist din România, iar 
Aurel Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C., a evidențiat, în cuvintul 
său, rolul și activitatea Uniunii 
Tineretului Comunist in anii 
oonstrucției socialiste.

a
momente mar-

natio-
Petre 

vorbit

SPECTACOL POLITIC, 
ÎN PREMIERA LA 

TEATRUL 
„ION VASILESCU"

„N-am vrut să dedicăm semicen
tenarului U.T.C. obișnuitul recital 
de versuri, ci să realizăm un spec
tacol politic, tn formula teatrului 
total angajat. Lipsind însă un text 
dramatic original, care să reflecte 
cu adevărat edificator lupta și ac- 
tivitălea uteciștilor, ne-am oprit la 
această reprezentație eu caracter 
net antiimperialist — „CINTECE
LE FANTOȘEI“. Ea răspunde an
gajării noastre față de politica ex
ternă a partidului, potrivit căreia 
noi, tinerii comuniști, privim de 
pe poziții proprii desfășurarea e-

venimentelor din lume. Evenimen
te ce nu ne pot lăsa indiferenți, 
după cum nu pot lăsa indiferent 
pe nici un tinăr militant : razno- 
iul din Vietnam, ciocnirile din Ul- 
ster, luptele anticolonialiste, gre
vele muncitorești, acțiunile îndrep
tate împotriva rasismului. Necesi
tatea realizării teatrului politic, 
in actuala tormula de angajament 
direct, am resimțit-o de mult : a- 
cum, daca echipa noastră izbutește 
să transmită mesajul militant al 
spectacolului, dacă tn relația cu 
publicul, se va dovedi puternic 
mobilizator, vom continua, cu 
certitudine — să practicăm acest 
gen de teatru“.

Inițiativa prezentă, ca șl opiniile 
de mai sus, aparțin secretarei or
ganizației U.T.C. din Teatrul „Ion 
Vasilescu“, Olimpia Arghir; ea a 
pus in scenă spectacolul „Clntece- 
le fantoșei“ după texte din Peter 
Weiss, Armand Gatti, Barie Stavis, 
Ernesto Gucvara, Sainl-Exupery, 
plus actualități din presa cotidia
nă. Culegerea textelor revine tot 
regizoarei care a ales o echipă al
cătuită din opt tineri actori, in- 
terpreți entuziaști ai unei formule 
teatrale rar întîlnite pînâ acum pe 
o scenă profesionistă. Pregătirea 
spectacolului s-a desfășurat intr-o 
stare de spirit cu totul specială : 
echipa, care a lucrat cu o neobiș
nuita dăruire, s-a dovedit animată 
în primul rind de dorința de a iz
buti comunicarea cu publicul. La 
una dintre repetiții, actorul Ale
xandru Manolescu expUca cum au 
pornit la drum: „încărcătura ideo
logică a avut o mare importanță, 
fiindcă ea ne-a înarmat și ne-a 
îmbogățit tatii pe noi. determi- 
nindu-ne apoi să facem totul pen
tru a o transmite cu intreaga 
noastră forță de convingere spec
tatorului, celui tinăr in primul 
rind“. „Ne adresăm direct con
științelor, adaugă Mariana Cercel, 
deci vrem neapărat ca prin forța 
Ideilor politice să convingem, după 
cum vrem ca prin veridicitatea 
faptelor, să emoționăm“. „Textul 
nu e egal ca valoare literară, 
preciza Sanda Maria Dandu — 
dar chiar așa cum e, conține 
incontestabil dramatism, a că
rui intensitate sperăm să ajungă 
la public prin toate mijloacele u- 
tilizate in spectacol : interpretare, 
mișcare, muzică“. „Credința cu 
care facem totul e lucrul cel mai 
important și nădăjduim că aceas
tă credință va ajunge la public“ — 
afirmă întreaga echipă, regizoare 
șl actori. Ei vor prezenta, deci. în 
premieră, astă seară, la Teatrul 
Ion Vasilescu „Cîntecele fantoșei“ 
acest inedit spectacol politic, reali
zat în cinstea semicentenarului 
U.T.C., spectacol care așteaptă cu 
precădere publicul tinăr din toate 
domeniile de activitate.

muna Pecica. Președintele — 
și inginer șef in același timp 
— al cooperativei „Avîntul“, 
tovarășul Komives Anton, ne 
informează că însămințările 
din prima urgență au fost 
terminate încă la 16 martie 
pe toată suprafața de 715 
hectare. S-au luat, de aseme
nea, măsurile necesare pen
tru a preîntîmpina efectele 
dăunătoare ale secetei pre
lungite din această primă
vară. Au fost puse „sub con
semn“ trei aspersoare și opt 
pompe de care se dispune. 
Acestea vor asigura apa ne
cesară celor 60 hectare de 
legume și 60 hectare planifi
cate culturilor furajere. „Am 
izbutit să obținem aceste re
zultate prin aplicarea foarte 
exactă a acordului global la 
principalele culturi, ne spu
nea tovarășul Anton Komi
ves.

O situație asemănătoare 
ne-a fost relatată la coopera
tiva agricolă „Steagul roșu“. 
Nu însă și la C.A.P. „Ogo
rul“. Partictiparea membri
lor cooperatori la treburile 
producției a fost mult dimi
nuată. „Avem de înfruntat, 
acest handicap, recunoaște 
noul președinte, inginerul Io- 
sif Bal. Așa și explic de alt
fel cum de noi și azi mai a- 
vem de executat lucrări din 
prima urgență, de ce n-am 
izbutit să ne procurăm să- 
mința de lucernă necesară și 
nu putem să folosim cum 
trebuie sistemul de irigat 
pe cele 111 hectare“. Ajunși 
aici, se impune o precizare : 
sistemul a fost raportat ca 
dat in folosință în urmă cu 
cîțiva ani, dar în realitate el 
n-a funcționat conform pro
iectului niciodată, apa folo
sită fiind cea provenită din 
canalele colectoare, apă sără- 
turoasă, 
normele 
toamnă, 
conducere a aprobat fondu
rile necesare reamenajării 
sistemului, situația a rămas 
identică. La Direcția jude
țeană agricolă Arad, tovară
șul inginer Petre Mutescu, di
rector adjunct, știe că siste
mul funcționează. Fără intîr- 
ziere adevărul trebuie resta
bilit. Starea de lucruri la 
C.A.P. „Ogorul“ de care, se 
pare, foarte mulți n-au fost 
străini, solicită măsuri ur
gente pentru ca și acest 
C.A.P. să poată sta cu cinste 
alături de celelalte.

contraindicată de 
agrotehnice. Astă 
deși consiliul de

T. V.

leului. în acest fel motorul se va 
opri.

Inginerul TRAIAN FLOREA 
de la Institutul de proiectări te
lecomunicații vă răspunde : „So
luția pe care o propuneți pentru 
revenirea la poziția inițială a 
sistemului este bună. Trebuie 
precizat însă că în timpul cursei 
de deschidere și închidere a ușii, 
întrerupătorul trebuie să aibă 
contactele închise. Numai în po
ziția inițială acestea trebuie să 
fie deschise“.

Chiar automl soluției, RE-

• LUCRĂRILE agricole de primăvară continuă să se desfă
șoare cu intensitate sporită în toate județele țării. Unitățile 
agricole de stat și cooperatiste și-au concentrat mijloacele, în 
aceste zile, pentru a grăbi însămînțările și a folosi cit’ mai 
eficient umiditatea existentă în sol. Din datele centralizate la 
28 martie la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor, rezultă că în intreaga țară s-au însămînțat culturi din 
prima epocă pe 1 128 000 ha, ceea ce reprezintă 72 la sută din 
suprafața prevăzută în întreprinderile agricole de stat și 70 la 
sută în cooperativele agricole. Insămînțarea acestor culturi este 
avansată cu mai mult de o săptămînă față de aceeași perioadă 
din primăvara anului trecut. Sfecla de zahăr, bunăoară, a fost 
insămînțată pînă acum pe 65 la sută din suprafețele prevăzute, 
floarea-soarelui pe 43 la sută, cartofii timpurii și de vară pe 60 
la sută, iar legumele din prima epocă pe 67 la sută. In multe 
unități agricole s-a terminat însămînțarea acestor culturi.

Concomitent cu semănatul, au fost intensificate lucrările in 
pomicultură, viticultură, ca și pregătirea terenului pentru însă
mînțarea porumbului și a celorlalte culturi de primăvară

Cînd toate
sint puse

(Urmare din pag. 1)
aceeași apropiere în ceea ce pri
vește. modul în care decurg în
sămînțările însă nu se poate 
vorbi. La prima unitate, toate 
cele 110 hectare din urgența I 
au fost semănate cu mult 
timp înainte. Acum se lucrează 
la semănatul sfeclei de zahăr și 
al florii-soarelui, unde s-au rea
lizat 130 și respectiv 70 hectare, 
față de 160 și respectiv 140 hec
tare planificate. „Am lucrat în 
condiții grele, pentru că la noi 
peste 1 000 de hectare sint su
puse băltirilor — ne mărturisea 
tovarășul Zenovie Decuseară, 
inginerul-șef al cooperativei. 
Datorită participării masive a 
oamenilor, a tuturor tinerilor, 
încă din timpul iernii, la exe
cutarea canalelor de colectare 
și drenare, cea mai mare parte 
a suprafeței afectate a fost sal
vată în această primăvară. Am 
adoptat. în consecință, o tactică 
adecvată, în sensul că imediat 
ce o porțiune de cîteva hectare 
corespunde, este pregătită și se
mănată. Cele 30 hectare restan
te la sfecla de zahăr se află 
într-o zonă in care solul argilos. 
greu permeabil, predomină. 
Considerente identice ne-au im
pus situația de a mai avea de 
arat încă 40 hectare, iar de gră- 
pat ogoare 500 hectare (din to
talul de 1 300). Lucrăm imediat 
fiecare porțiune zvîntată, fiecare 
ceas prielnic“. Conștienți de ne
cesitatea operativității deosebi
te, mecanizatorii și-au impus 
un ritm de lucru alert de dimi
neața pînă seara. Dobre Tudor, 
căruia i s-a încredințat o semă
nătoare SU—29, a efectuat peste 
120 ha. semănături din totalul 
înregistrat pînă acum în situa
ția operativă. Gheorghe Mirică, 
lucrînd „de la 7 pină la 7“ cum 
ne spune, pregătește zilnic, Ia 
parametrii calitativi ceruți, cîte 
20 de hectare. In aceeași zi, 
cînd am constatat aceste reali
zări, la Gherghița de abia se re
glau semănătorile pentru înce
perea lucrului. 300 de hectare 
așteptau să fie însămînțate cu 
sfeclă de zahăr și floarea-soa-

in valoare
relui. Că mecanizatorii și-au fă
cut în ceea ce-i privește pe de
plin datoria, o dovedesc celelal
te lucrări executate : pe 250 hec
tare este pregătit patul germi
nativ, totalitatea celor 1 080 hec
tare ogoare sînt grăpate, ferti
lizarea s-a făcut pe întreaga 
suprafață destinată însămînțări- 
lor. Inginerul șef, tovarășul Ion 
Constantin, motivează întîrzie- 
rea la semănatul celor două 
culturi restante din epoca I, 
prin aceea că temperatura solu
lui nu a fost prielnică. Dar la 
Drăgănești, la 5 km. distanță, 
cum de a fost ? Considerăm că 
reținerea specialistului de aici 
nu a avut temeiuri suficiente. 
Condițiile din această primă
vară precoce sînt deosebite de 
cele cu care ne-am 
permițînd atacarea, 
zile mai devreme, i 
însămînțărilor. De altfel la a- 
ceeași unitate se constată intîr- 
zieri și la grădina de legume, 
unde cele două hectare de sere- 
solar nu erau încă acoperite cu 
folii de polietilenă.

Și în alte cooperative agricole, 
cum este cazul celei din Balta 
Doamnei, nu s-a trecut cu ope
rativitatea necesară la efectua
rea lucrărilor din actuala cam
panie. Chiar dacă semănatul sfe
clei de zahăr și al florii-soare
lui a început, s-au realizat prea 
puține hectare, care nu însu
mează nici jumătate din supra
fața prevăzută pentru acest an. 
De asemenea, din cele 70 hec
tare planificate pentru cartofi 
nu erau plantate decît 10 hec
tare. Acestea sînt cîteva exem
ple, din multitudinea care se 
pot da, de unități în care orga
nizarea și dirijarea oamenilor și 
a mașinilor nu se face în mod 
judicios, cu rapiditate, în funcție 
de starea locală a solului și 
climei. Așa se explică faptul că 
pe județ, nici însămînțările din 
urgența I nu au fost realizate 
integral, ci doar în proporție de 
80 la sută. Iată de ce se impu
ne ca participarea lucrătorilor 
la muncă să fie bine folosită și 
canalizată spre înfăptuirea în
tr-un timp optim, a unor lucrări 
de bună calitate.

i obișnuit, 
cu multe 

a frontului

DEVANSAREA TERMENULUI
(Urmare din pag. t)

linia șeful de lot. La noi nu se 
cunoaște pur și simplu termenul 
de „fluctuație“.

Un test efectuat printre șefii 
echipelor avea să ne completeze 
această imagine.

— Dintre oamenii a căror acti
vitate o coordonez — releva 
tovarășul Gheorghe Lupu, în- 
trerupînd pentru o clipă montajul 
la cazanul de apă de la centrala 
termică ce va furniza abur teh
nologic halei de mobilă — majo
ritatea sînt de vîrstă utecistă. Nu 
exagerez deloc cînd spun că am 
încredere în ei, nepregetînd să le 
încredințez lucrări dificile, sigur 
fiindcă nu mă vor face de ru
bine.

O apreciere superlativă dintre

multe aTtele pe care au ținut să 
le facă, fără excepție, maiștrii și 
șefii de echipă cărora ne-am a- 
dresat, indiferent dacă aparți
neau de „antreprenorul general“ 
sau subantreprize. Așa stînd lu
crurile am fi vrut să-i cunoaș
tem mai îndeaproape pe tinerii 
constructori, să-i ascultăm vorbin- 
du-ne despre ei, în dubla cali
tate de muncitori și uteciști. Din 
păcate am fost obligați, de astă 
dată cel puțin, să ne amînăm 
intenția. Nu pentru că nu i-am 
fi găsit în șantier, nu acesta e 
motivul. Cum aici nu se cunoaș
te, după cum spuneam, ceea ce 
este o absență nemotivată, de 
înțeles, cu toții se aflau la locu
rile lor de muncă. Dar fie că 
am fi vrut să discutăm cu su-

deschiderea sau închiderea cor
tinei.

Ne rugați să prezentăm sche
ma îmbunătățită inginerului 
Florea Traian. Lucru pe care l-am 
făcut. Sîntem în măsură să vă 
facem cunoscut și răspunsul pri
mit : „Modificarea pe care o pro
puneți rezolvă intr-adevăr pro
blema revenirii întregului sistem 
la poziția inițială. Prin plasarea 
a două lamele în circuitul de ali
mentare al releului de revenire 
la punctul de început al mișcă
rii ușii, se realizează întreruperea

Organizatorii romani
sînt cu adevărat cucienti
• declară d-l John

„Snooks“ Kelley,
antrenorul

echipei S. U. A.
Astăzi, pentru cititorii „Scinteil 

tineretului“ l-am invitat la... man
tinelă pentru obișnuitul nostru ln- 
terviu-blitz, pe reputatul antrenor 
al echipei S.U.A., dl. John 
„SNOOKS" Kelley.

întrebare : Cum apreciați valoa
rea „mondialelor“ — B din acest 
an ?

Răspuns ; întrecerile se prezintă, 
In general, puternice, dată fiind 
participarea unor echipe tari. Aș 
menționa, Îndeosebi, formațiile
R. D. Germane șl Poloniei. In seara 
aceasta (n.a. — în meciul cu Nor
vegia) și echipa României s-a do
vedit a fi foarte bine pregătită din 
toate punctele de vedere. Din ceea 
ce am văzut pină acum, echipele 
amintite mal sus sint, după mine, 
cele mai tari dintre formațiile care 
evoluează aici, la Bucureștt. Gru
pa secundă se arată in plin pro
gres, ceea ce dovedește că hoche
iul pe gheață a realizat, de fapt, 
progrese in țările participante. în 
ultimii 10 ani, pe lingă ' 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
Finlandei, unele echipe 
B au complicat situația 
A, motiv pentru care 
facă parte din 
grupă.

I. ; Care
S. U.A. 7

R. : Noi, 
București 
Considerăm că din asemenea com
petiții, din colaborarea dintre for
mațiile participante, hocheiul pe 
gheață are numai de ciștlgat. in 
ceea ce privește obiectivul nostru, 
ca

formațiile 
Suediei, 

din grupa 
din grupa 
merită să 

această primă

este obiectivul echipei

americanii, am venit la 
cu deosebită plăcere.

oricare dintre competitori, am

dori să cîștlgăm primul loc. Am 
făcut un lucru bun la Sapporo, 
obținînd medalia de argint și do
rim să pregătim, în continuare, o 
reprezentativă foarte tare care să 
ne reprezinte la Înălțime, la o e- 
ventuală promovare în grupa 
Echipa aliniată la București este 
cea mai tînără din cîte am pre
zentat, vreodată, la olimpiade sau 
campionate mondiale. Jumătate 
din hocheiștl sint studenți la co
legii șl universități, unde este or
ganizată pregătirea pentru alcă
tuirea echipelor olimpice. Sperăm 
sâ avem o echipă foarte bună, din 
hocheiștl amatori, preocupați, cum 

principal, de învăță- 
apoi de activitatea lor

A.

se știe, In 
tură șl mal 
sportivă.

I. : Cum 
C.M. 7

R. : Organizatorii români sint cu 
adevărat excelențl. Totul e la ni
velul campionatului profesionist 
din S.U.A., unde hocheiul, cum 
probabil se știe, este foarte dez
voltat. Precum se vede, sportul a- 
cesta atletic, care presupune, prin
tre altele, curaj, dăruire, ambiție, 
poate ti practicat șl de tineri care 
nu-și fac din el o profesiune.

Interviu consemnat de 
MIRCEA COSTEA 

Foto : DRAGOȘ NEAGU

CLASAMENT

apreciați organizarea

1. R.D. Germană 3 3 0 0 16- 4 6
2 . Polonia 2 2 0 0 20- 2 4

3. S.U.A. 2 2 0 0 19- 8 4
4. România 2 2 0 0 10- 4 4
5. Iugoslavia 3 0 0 3 8-12 0
6. Norvegia 3 0 0 3 5-21 0

7.. Japonia 3 0 0 3 7-32 0

PROGRAMUL 
DE AZI

Japonia Norvegia (ora U), 
România — Polonia (ora 17) șl 
S.U.A. — R.D. Germană (ora 
19,30).

va promova?
Cine va retrograda?

După opiniile exprimate de oficiali, ca și de 
concurenți, tn toate aspectele lui, C.M. de 
hochei pe gheață de Ia București, este o reuși

tă. In primul rind, o reușită ca organizare ; apoi 
ca nivel tehnic și ca spectacol sportiv.

Momentul de respiro, oferit de ziua de repaos de 
ieri, ne lasă răgazul să facem un tur de orizont 
asupra comportării și șanselor echipelor. După 
epuizarea celor 9 intllniri, dacă stăm să ne gln- 
dim bine, figura cea mal frumoasă — și care ne-a 
dat. firesc, depline satisfacții — In actualul cam
pionat, a făcut-o echipa României. Pentru compor
tarea bună din primul meci, pentru evoluția și mai 
convingătoare din cel de al doilea, jucătorii șl an
trenorii lor, Flamaropoi și secundul său, Csaka, 
merită toate felicitările. Sperăm că ne rezervă, in 
continuare, surprize plăcute. înțelegem, prin aceas
ta, jocuri spectaculoase, rezultate bune. Nu trebuie 
uitat un lucru : echipa noastră are de înfruntat 
de-acum Încolo, echipe mult mai puternice — poa
te cu excepția Japoniei — care candidează la locul 
Inlii. Aceasta presupune o și 
a forțelor echipei, de care ea 
deplin capabilă.

Prima parte a campionatului 
din cele două dileme : care va 
mova tn A 7 care dintre selecționate va retrograda 
tn C 7 Neclarlficarea acestor Întrebări nu face de-

mai mare mobilizare 
a dovedit că este pe

n-a rezolvat nici una 
fl echipa ce va pro-

cit să mențină și mai treaz Interesul general pentru 
desfășurarea, in continuare, a competiției.

ette trei Infringeri, au Înregistrat, pină acum, 
echipele Iugoslaviei, Norvegiei și Japoniei, care o- 
cupă, de fapt, ultimele locuri In clasament. Dintre 
ele, probabil se va decide și echipa care va retro
grada. In această luptă pentru evitarea ultimului 
loc, Iugoslavia, după tot ce a arătat, are o șansă 
In plus să rămină in grupa B.

La fel de Încurcată e situația In fruntea clasa
mentului : R. D. Germană, Polonia șl S.U.A. lșl 
păstrează nediminuate șansele In lupta pentru ocu
parea primului loc. Dintre ele, pină acum, impresia 
cea mai bună au lăsat-o polonezii : au resurse fizi
ce Inepuizabile — lucru esențial In hochei — du
blate de un registru tehnic șl tactic extrem de va
riat. Sportivii americani, se pare, n-au etalat insă 
toate posibilitățile de care dispun. Armele lor prin
cipale — forța și rapiditatea contraatacurilor. Con
fruntarea dintre cele două echipe — după noi ele 
Își dispută primul loc — va fl confruntarea Intre 

două stiluri distincte de joc.
Dar cine poate ști exact de ce surprize sint tn 

stare echipele, ce resurse fizice șl morale au, care 
in orice moment pot răsturna orice calcule teore
tice. De aceea, să așteptăm.

In rubrica din 2 februarie a.c. 
prezentam schema electrică pen
tru deschiderea automată a ușii, 
propusă de Gheorghe Rebengiuc 
din Sibiu. Soluția a stîrnit in
teresul altor amatori de con
strucții și instalații. La redacție 
au sosit mai multe scrisori în 
care se fac propuneri de îmbu
nătățire a schemei, de simplifi
care a montajului, astfel îneît in
convenientele semnalate de co
mentatorul scrisorii să fie evita
te. Reținem pentru rubrica de 
azi pe cea expediată de MĂR- 
CULESCU FLORIAN din Bo
țeai — județul Dîmbovița. După 
opinia sa, pentru ca dispozitivul 
electric să revină la poziția ini
țială. este suficientă montarea 
unui microîntrerupător în circui
tul de antrenare în sens opus. 
Pigura publicată în ziarul .,Scìn
tela tineretului" nr. 7064). în mo
mentul închiderii complete a 
ușii, acesta va fi acționat și va 
întrerupe alimentarea bobinei re-

ACUM POATE
FUNCȚIONA !

BENGIUC GHEORGHE revine 
cu o schemă îmbunătățită con
form recomandărilor făcute de 
inginerul Traian Florea. Sistemul, 
ne scrie membrul clubului 
nostru, s-ar putea utiliza la uși
le interioare ale apartamentelor, 
la garaje și chiar pentru acționa
rea automată a cortinei de la ci
nematografe. în acest caz, la în
ceperea și terminarea filmului, 
stingerea și respectiv aprinderea 
luminii ar putea — cu ajutorul 
unei fotocelule — să determine

laalimentării motorului electric 
sfîrșitul cursei de închidere, de
oarece în această situație lame
lele sînt îndepărtate una de alta. 
Teoretic, sistemul întrunește 
toate condițiile necesare funcțio
nării. Cred că realizarea practi
că va da rezultate bune“.

De la VALENTIN PÎRVU- 
LESCU din Sibiu am primit o 
nouă scrisoare în care este des
cris un releu de protecție. Releul 
va fi realizat dintr-o bobină cu 
mai multe secțiuni. La unul din 
capetele bobinei se montează

mai multe plăcuțe de grosimi di
ferite. Ele vor fi atrase în func
ție de intensitatea curentului sau 
de secțiunea de bobină care co
respunde unui anumit fel de de
fect de pe linia electrică. Plăcu
țele vor închide la rîndul lor 
contactele pentru protecția res
pectivă. Releul va oferi astfel 
posibilitatea protejării mai multor 
instalații deodată. De la plăcuțe, 
contactul va declanșa releele de 
timp. Bobina sau secțiunile de 
bobină vor fi calculate în funcție 
de valorile curentului din secun
darul reductorilor de curent ți 
tensiune.

Comentatorul scrisorilor din 
rubrica de astăzi vă răspunde : 
„Evitarea descrierii modului de 
amplasare a armăturilor de grosi
me variabilă la capetele bobi
nei releului nu ne permite să fa
cem o apreciere a posibilităților 
de realizare și funcționare. Nu 
știu cum v-ați gîndit să obțineți 
practic, din punct de vedere 
constructiv, acest lucru. Cit pri
vește modul de funcționare, se 
impun și aici unele precizări. 
Teoretic, ținînd seama de niște 
principii de bază ale electroteh
nicii, selecția armăturilor prin 
curenți de intensitate variabilă 
nu se poate face. O armătură 
care este atrasă în mod normal 
la p intensitate mică, fără îndo
ială că va fi atrasă și la o inten
sitate mai mare a curentului. In 
concluzie, așa cum l-ați conceput, 
releul nu poate funcționa".

dorul Anton Nicolae, instalatorul 
Dumitru C. Avram, cu lăcătușul 
montator Constantin Mocanu 
sau cu oricare altul, ar fi în
semnat să-i răpim, un timp, de 
la operațiile pe care le execu
tau. Și cum șeful de lot pre
cizase „Fiecare lucrare este a- 
cum extrem de urgentă, fiecare 
secundă contează", am preferat 
să-i privim doar în tăcere, admi- 
rînd siguranța, măiestria cu care 
își duceau la bun sfîrșit misiu
nea. în locul cuvintelor am pre
ferat deci faptele, faptele lor de 
muncă atît de semnificative.

...Așadar, constructorii și-au 
propus să pună în funcțiune noul 
obiectiv al fabricii „Relaxa“ din 
Mizil cu o lună înainte de ter
men. Și-au propus un ritm de lu
cru, fiecare minut și oră fiind din 
plin fructificate. își va respecta 
constructorul cuvîntul ? Modul 
în care au muncit pînă acum, 
realizările primului trimestru ne 
permit să anticipăm un singur 
răspuns : da, constructorul și-l va 
onora !

Astăzi, fotbal

SFERTURILE
DE FINALĂ

ALE „CUPE!
ROMÂNIEI"

Astăzi vor avea loc sferturile 
de finală ale „Cupei României“ 
la fotbal. Intilniriie se vor des
fășura pe terenuri neutre, după 
următorul program : Sibiu, Me
talul București — A.S.A. Tg. 
Mureș; Brașov : F. C. Galați — 
Rapid; Tr. Severin : Politehni
ca Timișoara — Dinamo Bucu
rești; Hunedoara : c.F.r. Cluj 
— Jiul Petroșeni.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere din jurul 
orei 15,55 aspecte de la aceste 
partide. Transmisia se va face 
pe programul I.

O ANTOLOGIE

— adaugă comentariul — ce 
cuprinde în tînjirea după iu- 
unei făpturi din creația cea 
răceală stelară povara eterni-

(Urmare din pag. 1)
fața pămîntului, soarta geniului, ea pe o patimă a logosu
lui („cere-mi, cuvîntul meu dinții..."), etern simbol ol sufe
rinței, jertfei și creației. Dor 
elogiu al stării omenești se 
birea sărmanilor muritori, a 
dinții, purtînd în solitudine și 
tății“.

La acest — înalt — nivel 
aura celor mai elevafi dintre

Redactorul rubricii 
ing. IOAN VOICU

de interpretare umanistă, sub 
parametrii estetici, se oferă a 

fi citită întreaga carte, însumînd aproape 600 de pagini, 
fericit agrementate plastic — la titluri, române sau străine 
— cu vignete din, ediția princeps, cea din 1883, îngrijită de 
Titu Maiorescu.

S-ar ouveni, desigur, un veritabil florilegiu de referințe asu
pra acestei nobile inițiative, înnobilînd actualul moment al 
culturii noastre. Căci, din nefericire, nu prea mulfi editori de 
texte literare, clasice, în primul rînd, se relevă a fi ceea ce se 
cuvine celor pe care-i elogiază reconstruindu-i, în, mici monu
mente editoriale, precum e această carte. Păcat că textul cu- 
vîntului introductiv și al notei explicative asupra ediției rț-a 
fost și el tălmăcit în cele cinci limbi, în care se transmit poe
ziile antologate. Am fi avut, dintr-o dată, o excelentă proiec
ție a lui Eminescu în esența și strălucirea lui pe drumul uni
versalității, îrțcă mai plauzibil în orice parte a globului.

Ca atare, salutînd evenimentul, sugerăm ca la o a doua 
ediție, prezentarea — acum numai în română — a celui mai 
universal, prin specificul național al artei sale, dintre scrii
torii noștri să se bucure ea însăși de translația în cele cinci 
limbi de arie internațională.

V. CABULEA

• CUNOSCUTUL ciclist Italian 
A. Bevllacqua, fost campion mon
dial profesionist în proba de ur
mărire în anii 1950 și 1951, a sufe
rit un grav accident. Bevilacqua, 
care pregătește o secție clclistă 
din Veneția, a căzut în timpul 
unul antrenament, lovindu-se la 
cap. El a fost urgent internat la 
spitalul din Mestre. medicii decla- 
rînd că are o fractură a craniului.
• FEDERAȚIA franceză de fot

bal a alcătuit lotul jucătorilor din 
care se va forma echipa de tine
ret. a țării care va întîlnl la 9 apri
lie, la Le Havre, selecționata simi
lară a României. Din lot fac parte, 
printre alții, Demanes (Nantes)j 
Barth (Metz), Gardon (Nan- 
tes), Chiesa (Lyon), Lacombe 
(Lyon) etc. Selecționabllil, împreu
nă cu cei din prima echipă care 
vor juca la 8 aprilie la București 
cu echipa României vor începe 
pregătirile în comun la 3 aprilie.

• LA FONTAINBLEAU a în
ceput un concurs internațional de 
pentatlon modern la care participă 
sportivi din mai multe țări, prin
tre care și România.

Prima probă a competiției — că- 
lăria — a fost cîștigatâ de vest- 
germanul Stutzer cu 1100 puncte.

SPORT
"/A: . z» >

DE MASA

SOLUȚII
SIMPLE,

EFICIENTE

MERIDIAN
Pe locurile următoare s-au clasat 
concurenții maghiari Kelemen —
1 085 puncte și Bako — 1 010 punc
te. Sportivul român Marian Cos- 
mescu s-a situat pe locul 4—J>, la 
egalitate cu americanul Drum — 
ambii cu cîte 1 005 puncte.

Pe echipe, victoria a revenit Un
gariei — 2 955 puncte, urmată de 
România — 2 860 puncte, R. F. a 
Germaniei — 2 720 puncte, Racing 
Club (Franța) — 2 680 puncte etc.
• ÎN LOCALITATEA elvețiană 

Lyss au continuat întrecerile cam
pionatului european de hochei pe 
gheață, rezervat echipelor de 
juniori. Selecționata României, 
care joacă în grupa B a com
petiției, a întîlnit formația Da
nemarcei pe care a invln- 
s-o cu scorul de 7—1 (5—1, 1—0. 
1—0). într-un joc contind pentru 
grupa A, reprezentativa Poloniei 
a dispus cu 9—1 (6—0, 3—0, 0—1), 
de echipa Olandei.

în clasamentul grupei B conduc 
neînvinse echipele României și El
veției cu cîte 4 puncte, urmate de 
Ungaria — 4 puncte (un meci mai 
mult disputat). Franța. Danemar
ca — 0 puncte. în grupa A, pe 
primul loc se află formația Polo
niei cu 4 puncte, urmată de Iugo
slavia — 4 puncte (un meci mal 
mult disputat), Italia, Austria —
2 puncte, o’anda — o n-metr

Imaginea din fotografie surprin
de o prezență întilnltă la fiecare 
pas în capitala județului Harghita.

In urmă cu un an, de la 
Miercurea Cluc pornea o inițiativă, 
inițiativă care găsea ecou la Galați 
și Pitești. Dar lucrurile, se pare, 
s-au oprit aici. Șl pentru că. to
tuși. felul în care s-a rezolvat 
problema terenurilor de sport și de 
joacă pentru copiii și tinerii din 
orașul Miercurea Ciuc, ni se pare 
interesant să insistăm. în speranța 
că procedeul va fi extins in cit mai 
multe localități din țară, inclusiv 
în Capitală. Comitetul județean 
pentru educație fizică și sport 
Harghita a hotărît plantarea unor 
mese de tenis în parcul orașului, 
in fața noilor blocuri. Mesele sint 
confecționate. în întregime, din 
plăci prefabricate de ciment șl 
susținute de bare metalice. Prețul 
unei asemenea mese este accesibil 
oricărei asociații sportive, organi- 

' zații sindicale sau U.T.C. etc.
felul acesta copiii, 
unde-și petrece în 
cut timpul liber, au 
mișcare. Mal ales că 
rea Ciuc în jurul 
30 de asemenea mese de te
nis sute de copii se întrec într-un 
original și atractiv campionat in- 
terblocurl, interstrăzl. Zilnic, vara 
și iarna, spre aceste mese se în
dreaptă zeci și zeci de copil și ti
neri. ceea ce confirmă utilitatea 
soluției, eficiența ei. Iată. deci, că 
atît de actuala problemă a spor
tului de masă, a terenurilor, poate 
găsi, atunci cînd se depune un 
minimum de interes, rezolvări 
eficiente șl nu prea costtattoare.

în 
au 

plă-
tinerii 
mod 
unde face 

la Miercu- 
celor peste 

de

AT, DOBRJE

I
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VIZITA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU IN TANZANIA
' ' I

CU PRILEJUL DINEULUI OFERIT DE PREȘEDINTELE TANZANIEI*) „DORIM SUCCES 
ACESTOR CONVORBIRI

Toastul președintelui Toastul președintelui - AMPLE COMENTARII ALE PRESEI 
TANZANIENE -

Domnule președinte, 
Doamnă Ceaușescu, 
Excelențe, 
Doamnelor și domnilor.
Este cea mai mare plăcere 

pentru mine să urez bun venit 
in Republica Unită Tan
zania președintelui și doamnei 
Ceaușescu, precum și colabora
torilor lor. Numele dumnea
voastră, domnule președinte, ne 
este de mult familiar. Deși pu
țini dintre noi am fost în Euro
pa de Est, și, deși ignoranța 
noastră despre țara dumnea
voastră este, in general, mare, 
noi știm că România, ca și Tan
zania, este o mică tară care se 
străduiește să se dezvolte în li
bertate. De aceea, ne bucurăm 
cînd auzim pe conducătorul ro
mân reafirmînd. cu claritate și 
curaj, principiile suveranității 
naționale și cooperării interna
ționale, bazate pe egalitate. Și 
pe urmă ne și amintim ! In ele. 
noi recunoaștem propriile noas
tre cuvinte exprimate în altă 
limbă, bucurîndu-ne acest exem
plu de unitate a oamenilor, in
diferent de culoare, ideologie și 
origine.

Domnule președinte. România 
are o lungă istorie de luptă 
pentru independentă și pentru 
dreptul poporului său de a-și 
hotărî singur destinul.

Dumneavoastră ati obtinut 
independența cu aproape un se
col în urmă, însă poporul dum
neavoastră a descoperit de tim
puriu că independența formală 
nu înseamnă neapărat indepen
dență reală.

Intr-adevăr, deși neocolonia- 
lismul este un cuvînt recent, am 
impresia că el ar fi putut fi 
inventat de România oricînd, in- 
cepînd de atunci, avînd cu si
guranță aplicabilitate, retrospec
tiv, asupra celei mai mari părți 
a primului secol de existdnța in
dependentă a României I

Dar, poporul român a arătat, 
de asemenea, că nu este necesar 
să accepte dominația economică 
străină și că neocolonialismul nu 
constituie inevitabil prețul pen
tru dezvoltarea economică. Mai 
mult, poporul român a expri
mat, domnule președinte, prin 
guvernul dumneavoastră și prin 
predecesorii dumneavoastră din 
ultimul timp, hotărîrea sa de 
a-și construi o economie socia
listă, iar aceasta să o facă în li
bertate

Noi, în Republica Unită Tan
zania, urmărim același scop. Noi 
intenționăm să fim tanzanieni și 
să construim socialismul. Dar a- 
ceasta nu constituie nici pentru 
România, nici pentru Tanzania 
un vis izolaționist. Poporul Ro
mâniei știe că este și european 
și român. Poporul tanzanian știe 
«ă este și african și tanzanian. 
Poporul României știe că este 
est-european, iar poporul Tan
zaniei știe că este est-a frican. 
Ambele noastre popoare știu că 
ele sînt ființe umane, trăiesc în- 
tr-o lume unită inevitabil de 
tehnologia modernă. De aceea, 
ambele noastre popoare și gu
verne se bucură de fiecare pri
lej care favorizează cooperarea 
internațională pe bază de ega
litate. Ambele noastre ' națiuni 
sint preocupate, în mod deose
bit, să-și lărgească cooperarea 
cu vecinii, ca un mijloc de li
chidare a sărăciei, pentru a a- 
dînci și apăra libertatea. Pentru 
că amîndouă știu că. în lumea 
de azi, naționalul este insufi
cient. Elementul național, care 
reprezintă un produs inevitabil 
al existenței statelor naționale, 
trebuie să constituie baza inter
naționalismului și cooperării în
tre popoare. Ceea ce noi reven
dicăm este ca cooperarea noas
tră internațională cu alții să fie 
bazată pe egalitate ; ea nu tre
buie să fie un camuflaj pentru 
dominația externă asupra po
porului nostru pe plan politic, e- 
conomic sau ideologic.

Domnule președinte, m-am re
ferit mai înainte la ignoranța 
noastră în general, în legătură 
cu dezvoltarea internă a Româ
niei, dar, de fapt, această igno
ranță nu este totală. Sintem ca 
un om care întrezărește departe

JULIUS K. NYERERE NICOLAE CEAUȘESCU
orizontul și dorește să cunoască 
mal mult despre viața de acolo. 
Colegii noștri, care au vizitat 
România, ne-au povestit despre 
marile dumneavoastră eforturi 
și despre succesele dumneavoas
tră în construirea economiei. Am 
aflat și despre pașii măreți pe 
calea industrializării, făcuți după 
ultimul război mondial, în oare 
România a fost atît de mult de
vastată. Am auzit puțin, de ase
menea, și despre succesele ob
ținute în cooperativizarea agri
culturii. Dorim să aflăm de la 
dumneavoastră mai mult despre 
»ceste probleme.

Dar, în mod deosebit, ne inte
resează faptul că industrializarea 
dumneavoastră și dezvoltarea a- 
griculturii s-au bazat pe o ideo
logie socialistă. Cu alte cuvinte, 
guvernul român n-ar fi mulțu
mit cu o creștere statistică a ve
nitului național, dacă aceasta 
ar însemna, în același timp, o 
creștere a inegalităților și o 
continuare a exploatării po
porului român. Prin urmare, in
dustrializarea dumneavoastră 
s-a bazat pe principiul proprie
tății sociale asupra mijloacelor 
de producție, repartiției și 
schimbului, iar dezvoltarea a- 
gricolă subliniază ideea moder
nizării prin eforturile pentru 
cooperativizare. Astfel, orice 
aspect al economiei dumnea
voastră rămîne sub controlul 
guvernului român, sau al altor 
instituții reprezentative ale po
porului român.

Domnule președinte, dorim să 
aflăm de la dumneavoastră mai 
mult în privința formelor pe 
care România le-a folosit în 
dezvoltarea socialistă, proble
mele cu care ați fost confrun
tați și despre mijloacele folo
site pentru rezolvarea lor. Este 
convingerea noastră că, deși fie
care țară trebuie să aplice solu
ții proprii în lumina condițiilor 
sale proprii, putem totuși învăța 
unii de la ceilalți, iar uneori 
prin aceasta putem evita gre
șeli inutile și costisitoare. Pri
lejul oferit pentru realizarea 
unui schimb de idei și expe
riență amplifică și mai mult 
plăcerea noastră de a primi vi
zita prietenilor români.

Astfel, domnule președinte, 
vizita dumneavoastră are două 
scopuri majore. In primul rînd, 
oferă poporului Tanzaniei posi
bilitatea de a-și exprima caldul 
respect și admirația sa față de 
un alt popor, care s-a dedicat el 
însuși dezvoltării socialismului 
în contextul libertății naționale 
și cooperării internaționale. în 
același timp, ea oferă ambelor 
părți ocazia de a face un schimb 
de idei și de a învăța reciproc, 
precum și de a lărgi coopera
rea în domeniile economic, so
cial și cultural, în care aceasta 
poate fi reciproc avantajoasă. 
Din aceste două motive, dom
nule președinte, sper că dum
neavoastră și toți colegii dum
neavoastră veți accepta asigu
rarea că vorbesc în numele în
tregului popor al Republicii U- 
nite Tanzania, atunci cînd vă 
salut ca reprezentanți ai po
porului Republicii Socialiste Ro
mânia.

Se poate observa, totuși, că 
exprimînd cele două motive ale 
plăcerii noastre față de prezența

Lucrările Sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-tanzaniene de colaborare

economică si tehnică
Marți au început lucrările 

primei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-tanza
niene de colaborare economică 
și tehnică.

Cu acest prilej au fost discu
tate probleme de interes comun 
în domeniile minier, industrial, 
agricol.

Lucrările au fost conduse, din 
partea română, de Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, iar din partea tanza- 
niană de Rashidi Mafaume Ka- 
wawa, al doilea vicepreședinte 

oaspeților noștri, eu nu am in
clus nici o referire la bunăvo
ința României de a acorda asis
tență tehnică, sau de altă na
tură, în dezvoltarea Tanzaniei.

Sper că aceasta nu va da loc 
unor interpretări greșite. Ceea 
ce mă preocupă este de a expri
ma cu claritate că nu ajutorul 
acordat în trecut, sau speranța 
într-un viitor ajutor, ne face să 
salutăm pe reprezentanții po
porului român; dacă nu s-ar fi 
acordat ajutor sau nu ar fi po
sibil mai mult ajutor în viitor, 
dumneavoastră și colegii dum
neavoastră, domnule președinte, 
ați fi fost la fel de bineveniți.

Totuși, noi apreciem foarte 
mult asistența pe care am pri
mit-o din România, precum și 
dorința țării dumneavoastră de 
a lărgi, în continuare, coopera
rea cu Tanzania. însuși faptul 
că România nu este o țară bo
gată sau puternică face ca a- 
ceastă cooperare să fie de două 
ori prețuită de noi. Pentru că, 
în aceste circumstanțe, politica 
puterii nu își găsește locul in
tr-o asemenea relație și nici 
altora nu trebuie să li se per
mită să o promoveze — preten
ție care poate produce la fel de 
multe dificultăți și atunci cînd 
este falsă, și cînd este adevă
rată.

Permiteți-mi, deci, domnule 
președinte, să vă rog să tran
smiteți poporului dumneavoas
tră aprecierea noastră față de 
munca pe care o fac în Tanza
nia cetățenii români care lu
crează cu noi. Sperăm ca dum
neavoastră să ne puteți oferi 
un număr mai mare de specia
liști, pentru a veni în Republica 
noastră Unită, pe măsură ce 
cooperarea noastră se extinde.

Mai mult, dorim să vă spu
nem că deja beneficiem. în 
ceea ce privește învățămîntul și 
pregătirea de cadre, de pe urma 
sprijinului pe care România l-a 
acordat unor cetățeni tanza
nieni. Această experiență, atît 
in privința priceperii, cît și a 
atitudinilor — ne face să dorim 
să trimitem și alți studenți la 
București, sau în alte părți ale 
României. Permiteți-mi să a- 
daug că sîntem conștienți de 
sacrificiul frățesc pe care îl 
face poporul român, pentru 
ca Tanzania să poată primi a- 
jutor de la dumneavoastră, cu 
toate că și resursele dumnea
voastră sînt foarte limitate.

Domnule președinte și doam
nă Ceaușescu,

Sperăm că dumneavoastră și 
colegii dumneavoastră veți avea 
o ședere utilă și plăcută cu noi, 
deși este atît de scurtă, și, îna
inte de toate, sperăm că vom 
putea să vă dovedim pe de
plin căldura sentimentelor 
noastre față de frații noștri ro
mâni, respectul și admirația 
noastră față de succesele deja 
obținute în lupta lor pentru o 
dezvoltare liberă.

Excelențe, doamnelor și dom
nilor,

Vă rog să vă alăturați toas
tului meu :

în sănătatea oaspeților noș
tri, președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și doamna Ceaușescu, 
a excelențelor lor, pentru în
tregul popor român. (Aplauze 
puternice. îndelungate).

al republicii și prim-ministru.
Au participat Gheorghe Oprea, 

consilier al președintelui, Va- 
sile Răuță, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, consi
lieri și experți — din partea ro
mână, iar din partea tanzaniană
H. A Jamal, ministrul comerțu
lui și industriei, H. Makame, mi
nistrul resurselor naturale și tu
rismului. dr. W. Chagula. mi
nistrul economiei și planului,
I. Elinewinga, ministrul apelor 
și energiei, Cleopa Msuya, mi
nistrul finanțelor, consilieri și 
experți.

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Dragi prieteni tanzanieni.

Este pentru mine, pentru to
varășa mea., precum și pentru 
colaboratorii mei din delegație, 
o deosebită bucurie că ne aflăm 
în Tanzania ca oaspeți ai dum
neavoastră.

Aș dori să vă mulțumesc, 
domnule președinte, pentru in
vitația de a vizita frumoasa 
dumneavoastră patrie, pentru 
primirea călduroasă ce ne-ați 
făcut-o și pentru ouvintele pe 
care le-ați rostit la adresa po
porului român.

Doresc să folosesc acest pri
lej pentru a vă adresa un sa
lut călduros, pentru a saluta 
poporul prieten tanzanian în 
numele întregului popor român. 
(Aplauze).

Am fost plăcut impresionat 
de primirea călduroasă pe care 
ne-a făcut-o populația capitalei 
dumneavoastră — Dar Es Sa
laam. De aceea, aș dori să ex
prim mulțumirile noastre tutu
ror locuitorilor capitalei, care 
ne-au întîmpinat cu sentimente 
de prietenie. în aceasta, noi ve
dem o expresie a relațiilor de 
prietenie dintre popoarele noas
tre, a dorinței de a dezvolta pe 
o treaptă superioară colaborarea 
între poporul român și cel tan
zanian.

Este adevărat că țările noastre 
se află la distanțe destul de 
mari unele de altele ; dar, după 
cum ați remarcat și dumnea
voastră, amîndouă se află în 
est — este adevărat, una în es
tul Europei, cealaltă în estul A- 
fricii. Dar, astăzi, distanțele nu 
mai reprezintă un obstacol în 
calea dezvoltării cooperării din
tre popoare. Aș dori să consider 
ca un simbol faptul că ne a- 
flăm în estul a două continente 
— și anume un simbol al prie
teniei în lupta pentru indepen
dență, pentru construirea orîn- 
duirîi noi (Vii aplauze).

După cum se știe. România a 
cunoscut și ea, timp de cîteva 
secole, jugul asupririi străine; 
dar, niciodată nu a încetat lupta 
pentru a-și cuceri independența 
și a-și făuri o viață nouă, așa 
cum dorește. Este adevărat, in
dependența de stat am cucerit-o 
acum 100 de ani, sau, mai bine 
zis, exact acum 95 de ani, în 
1877. Atunci am scuturat jugul 
otoman, dai, după aceea, timp 
de încă zeci de ani. a trebuit să 
suportăm asuprirea diferitelor 
țări imperialiste De fapt, nu
mai o dată cu răsturnarea dic
taturii fasciste și trecerea la 
construirea socialismului po
porul român și-a asigurat pe 
deplin independența. De aceea, 
pentru noi, socialismul, inde
pendența națională, dreptul po
porului de a-și hotărî singur 
destinul, așa cum îl dorește, 
constituie un tot unitar, inse
parabil. (Aplauze puternice).

în cuvîntul dumneavoastră 
ați exprimat dorința de a cu
noaște unele din realizările și 
?reocupările poporului român 
n convorbirile pe care le vom 

avea sper să reușesc ca. atît 
eu, cît și colaboratorii mei. să 
vă facem cunoscute unele din 
aceste realizări. Totuși, dacă 
veți fi de acord, aș prezenta 
cîteva preocupări mai impor
tante, actuale, ale poporului ro
mân.

într-adevăr, noi acordăm o 
atenție mare făuririi unei eco
nomii puternice, independente, 
considerînd că aceasta consti
tuie un factor hotărîtor pentru 
făurirea orînduirii socialiste. 
Am pus și punem pe prim plan 
industrializarea — și în cei 27 
de ani de la trecerea țării 
noastre la făurirea unei vieți 
noi, am reușit să sporim pro
ducția industrială a țării de 
peste 19 ori față de trecut. în 
1938, produceam 280 mii tone 
de oțel ; în 1971 am produs a- 
proape 7 milioane tone, iar in 
1975 vom produce peste 10 mi
lioane tone de oțel. România 
ocupă astăzi locul trei in lume 
în ce privește producerea de 
utilaje petroliere. Satisfacem 
din producția proprie circa 70 
la sută din nevoile economiei 
naționale de utilaje și mașini. 
Subliniez acest lucru pentru a 
arăta ce mare atenție am dat 
și continuăm să dăm industria
lizării.

în același timp, am dezvoltat 
industria ușoară și industria a- 
li montară

în ce privește agricultura, am 
pornit de la o situație grea. 
Dispuneam în trecut de 5 000 
tractoare mici. Astăzi, dispunem 
de peste 100 de mii tractoare și 
de alte mașini agricole necesare 
lucrărilor din agricultură. Am 
lichidat de mult moșierimea și, 
în general, am lichidat capita
lismul, atît în industrie, cît și 
la sate. întreaga economie este 
în mîinile poporului, sau orga
nizată în forme cooperatiste. 
Trebuie să spun că agricultura 
noastră asigură aprovizionarea 
tn bune condiții a populației cu 
produse agro-alimentare. Deci, 
vă pot informa că. realmente, 
pentru România. socialismul 
s-a dovedit In stare să rezolve 
într-un timp istoricește scurt 
problemele fundamentale ale 
dezvoltării economico-sociale.

Ne-am preocupat în mod deo
sebit de dezvoltarea învățămîn- 
tului, științei, culturii. Această 
preocupare pornește de la fap
tul că fără ridicarea nivelului 
general de cultură, fără cadre 
de specialiști, de muncitori ca

lificați pentru toate domeniile 
de activitate nu se poate con
strui orînduirea nouă. Pentru a 
Înțelege mai bine eforturile pe 
care le-am făcut tn acest do
meniu, voi menționa un singur 
fapt — și anume că România 
avea, în 1945, aproape 40 la sută 
din populație analfabetă. în a- 
nii socialismului am lichidat 
complet, și de mult, această 
stare de înapoiere. Acum am 
introdus învățămîntul obligato
riu de 10 ani pentru întregul 
tineret. 50 la sută din tineretul 
țării învață mai mult de 10 ani 
— 12 sau 13 ani — în licee sau 
șobli profesionale; numărul 
studenților este de 150 mii, ceea 
ce, socotind la populația Ro
mâniei. plasează țara noastră în 
rîndul țărilor dezvoltate din a- 
cest punct de vedere.

Iată, dragi prieteni, ce a adus 
socialismul României ; iată dă 
ce poporul român este ferm ho- 
tărît să-șl apere cuceririle sale 
revoluționare, să asigure o dez
voltare independentă a patriei 
sale.

Pentru a fi și mai complet, 
trebuie să menționez că. rezul
tat al tuturor acestor realizări, 
a crescut nivelul de trai al po
porului. Față de 1950. în 1970 
veniturile oamenilor muncii au 
fost de aproape 3 ort mai mari, 
în actualul cincinal, preocupîn- 
du-ne de dezvoltarea economiei, 
punem pe prim plan ridicarea 
bunăstării poporului, conside
rînd că aceasta reprezintă e- 
sentialul în politica partidului 
nostru, esențialul în însăși con
struirea societății socialiste.

Desigur, dragi tovarăși si prie
teni, că, preocupîndu-ne de dez
voltarea economico-socială a 
României, facem totul pentru a 
promova o largă colaborare eu 
toate celelalte state, punînd pe 
prim plan relațiile cu țările so
cialiste și cu țările care au por
nit pe calea dezvoltării inde
pendente. Noi pornim de la fap
tul că colaborarea între toate a- 
ceste state, întrajutorarea lor pe 
baza egalității în drepturi și so
lidarității internaționale, repre
zintă o condiție pentru pro
gresul fiecărei țări, pentru pro
gresul general al forțelor păcii 
și antiimperialtate. în același 
timp, sîntem conștienți că forța 
socialismului și. în general, a 
frontului antiimperialist constă 
în întărirea fiecărei țări în 
parte, atît din punct de vedere 
economic, cît și din punct de 
vedere politic și social. De a- 
ceea, dacă fiecare țară, care 
face parte din marea familie a 
statelor care au pornit pe o cale 
nouă, se dezvoltă puternic, a- 
ceasta înseamnă că ea aduce o 
contribuție însemnată la cauza 
generală, la solidaritatea tuturor 
popoarelor împotriva politicii 
imperialiste și colonialiste.

în același timp. România con
sideră că este necesar să dez
volte relațiile sale cu celelalte 
state, în spiritul principiilor co
existentei pașnice, apreciind că 
deosebirile de orînduire socială 
nu trebuie să fie o piedică în 
calea colaborării multilaterale.

La baza tuturor relațiilor in
ternaționale, noi punem princi
piile deplinei egalități în 
drepturi, respectul independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile inter
ne, avantajul reciproc. După a- 
precierile noastre, aceste prin
cipii se afirmă cu tot mai mare 
putere în lume ; ele sînt. as
tăzi, recunoscute de tot mai 
multe popoare, care văd în a- 
ceste principii singura cale pen
tru statornicirea unei colaborări 
trainice în lume, unui climat 
de pace în care fiecare națiune 
să se poată dezvolta corespun
zător dorinței sale.

Ne-ati vorbit, domnule pre
ședinte. despre preocupările po
porului dumneavoastră. Spe
răm că în timpul vizitei — est.e 
adevărat, cam scurtă — vom 
putea să aflăm mai multe des
pre realizările obținute, despre 
gîndurile de perspectivă ale 
partidului și poporului dum
neavoastră ; așa cum sîntem 
convinși că. în aceste zile, vom 
putea cunoaște mai bine unele 
aspecte din munca și viata po
porului prieten tanzanian.

Știm că și poporul tanzanian 
a trebuit să ducă o luptă înde
lungată împotriva asupririi 
străine — așa cum știm că a- 
cum depune eforturi pentru a 
asigura dezvoltarea tării pe ca
lea independentei, pentru fău
rirea unei economii puternice. 
Ne bucură realizările si preo
cupările poporului dumneavoas
tră pe această cale și dorim să 
urăm poporului tanzanian să 
obțină succese tot mai mari în 
activitatea și munca sa.

în ce privește relațiile dintre 
România și țara dumneavoastră, 
ele au cunoscut este adevărat, 
o dezvoltare în ultimii ani. Dar, 
după părerea mea, sîntem încă 
abia la început. De aceea, am 
venit cu dorința de a explora 
— ca să spun așa — împreună 
căile pentru a realiza un pro
gres mult mai rapid al colabo
rării și cooperării româno-tan- 
zaneze în domeniile industriei, 
agriculturii. învățămîntului. ști
inței. culturii. în toate dome
niile de activitate.

Este adevărat, România nu 
este o țară prea mare, ea însăși 
este preocupată de a asigura o 
dezvoltare intensă a economiei 
sale. Dar tocmai pentru că do
rește să acționeze pentru dez
voltarea sa rapidă. România 
promovează largi relații de coo
perare cu celelalte state. Consi

derăm că există reale posibili
tăți ca intre România și Tanza
nia să se dezvolte relații mult 
mai largi decît în prezent — și 
vă pot asigura că, în ce ne pri
vește, dorim și vom face totul 
pentru a obține în următorii cîți- 
va ani o dezvoltare radicală a 
relațiilor noastre. Sper că la în
cheierea vizitei noastre vom pu
tea să ne despărțim cu un pro
gram de activitate în această 
privință, care să corespundă in
tereselor și dorințelor popoare
lor român și tanzanian.

Vorbind de problemele dezvol
tării noastre, nu putem însă uita, 
domnule președinte, că în lume 
mai ard flăcările războiului, că 
politica imperialistă de forță și 
dictat, colonialismul, neocolonia- 
lismul mai provoacă încă multe 
răni și suferințe unui număr 
destul de mare de oameni, de 
popoare. în Africa, chiar la gra
nița dumneavoastră, colonialis
mul se face simțit, rasismul ac
ționează cu putere. Noi apreciem 
că este necesar ca popoarele 
să-și unească eforturile pentru a 
se pune capăt colonialismului, 
neocolonialismului și rasismului!

Aș dori să vă informez că 
România întreține relații cu toa
te mișcările de eliberare națio
nală din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau, Namibia, le a- 
cordă întregul său sprijin în 
lupta lor pe care o duc pentru 
independență. Și va face acest 
lucru și in viitor. (Aplauze pu
ternice).

Sprijinim activ lupta popoare
lor vietnamez, khmer și laoțian 
împotriva intervenției Statelor 
Unite și ne pronunțăm pentru 
încetarea grabnică a acestui 
război, pentru retragerea trupe
lor S.U.A. din Indochina, pentru 
dreptul acestor popoare de a-și 
hotărî dezvoltarea așa cum o do
resc ele-

Ne pronunțăm cu fermitate 
pentru soluționarea conflictului 
din Orientul Mijlociu pe cale po
litică — în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
1967 — pentru retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile o- 
cupate, pentru garantarea inte
grității și suveranității tuturor 
statelor, pentru dreptul poporu
lui palestinean de a-și organiza 
viața așa cum o dorește el.

Trăim în Europa, ne preocu
păm de a înfăptui pe continen
tul nostru securitatea, relații noi 
care să garanteze dezvoltarea li
beră a națiunilor europene și, 
în același timp, să contribuie la 
cauza securității și colaborării 
internaționale.

Apreciem, domnule președin
te, că schimbările intervenite în 
viața internațională sint în fa
voarea popoarelor care luptă 
pentru dezvoltarea independentă, 
în favoarea forțelor antiimperia- 
liste și ale păcii. Dar, pentru 
ca această tendință să se mate
rializeze, este necesar ca toate 
popoarele, toate forțele antiim- 
perialiste să-și unească efortu
rile, ca statele mici și mijlocii 
să acționeze cu mai multă fer
mitate pentru a contribui la so
luționarea marilor probleme in
ternaționale în interesul tutu
ror națiunilor lumii.

Am menționat toate aceste 
preocupări internaționale ale 
României tocmai pentru a de
monstra că, preocupîndu-ne de 
dezvoltarea noastră, nu uităm 
nici un moment că facem parte 
din marea familie a popoarelor 
de pe globul nostru, că purtăm 
răspunderea și dorim să acțio
năm cu toată fermitatea pentru 
a contribui la triumful relațiilor 
noi în lume. Sper că în cadrul 
convorbirilor vom găsi căile pen
tru a dezvolta solidaritatea noas
tră în lupta pentru o pace trai
nică. pentru relații de deplină 
egalitate între toate popoarele. 
Pornind de aici, cooperarea din
tre România și Tanzania va 
fi nu numai o cooperare bila
terală. ci va fi și în folosul 
tuturor popoarelor, al tuturor 
forțelor antiimperialiste.

Și. deoarece, în România 
Partidul Comunist Român este 
forța politică conducătoare a în
tregii societăți, și întrucît, știu că 
și in țara dumneavoastră parti
dul T.A-N.U. îndeplinește acest 
rol de organizator al poporului 
pentru transformarea societății, 
am dori să găsim căile pentru a 
realiza o colaborare mai bună și 
între partidele noastre. După 
cum vedeți, am venit cu gîndul 
să dezvoltăm o colaborare largă 
în toate domeniile de activitate !

Aș dori, în încheiere, să toas
tăm pentru întărirea colaborării 
și unității dintre popoarele și 
partidele noastre !

în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte !

în sănătatea celorlalte distin
se personalități tanzaniene I

Pentru prietenia româno-tan- 
zaniană !

Pentru prosperitatea și fe
ricirea poporului tanzanian !

*) După cum s-a anunțat în nu
mărul de ieri al ziarului, la 
dmeul oferit luni seara, la Dar 
Es Salaam, in onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. și a tovară
șei Elena Ceaușescu de pre
ședintele Republicii Unite Tan
zania, Julius K. Nyerere. cei doi 
șefi de stat au rostit toasturi.

Principalele cotidiene tanzani
ene publică ample reportaje cu 
privire la vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu sub titluri 
ca : „Mii de persoane tl salută 
pe Ceaușescu“, „Mwalimu (titlu 
sub care este cunoscut preșe
dintele Nyerere — n.r.) aduce 
elogii României", („Naționalist“). 
„Vizitatorilor români li se face 
o primire entuziastă“ („Stan
dard“). Sînt redate, de aseme
nea, pe larg cuvîntările rosti
te la dineul oferit, luni seara, 
în cinstea președintelui român. 
Reportajele și relatările sînt 
însoțite de numeroase fotogra
fii. „Standard“ publică, totoda
tă. în interiorul ziarului o pa
gină întreagă de fotografii in
titulată „Tanzania spune karibu 
(bine ați venit) președintelui 
României“. Același ziar arată în 
comentariul său că „întreaga 
Tanzanie urează bun-venit tova
rășului Ceaușescu, datorită înal
tei stime pe care poporul nos
tru o manifestă față de el, față 
de țara pe care o conduce. A- 
vem o mare admirație pentru 
eforturile neobosite ale tovară
șului Ceaușescu de luptător 
pentru drepturile poporului său, 
pentru libertate, dreptate și e- 
galitete“.

în continuare comentariul 
scoate în relief politica externă, 
de largă rezonanță a României 
socialiste, relațiile sale cu toate 
țările lumii bazate pe princi
piile coexistenței pașnice Re
feritor la raporturile bilaterale 
româno-tanzaniene, ziarul scrie : 
„România și Tanzania întrețin 
relații foarte bune, întemeiate 
pe respectul și înțelegerea reci
procă față de condițiile speci
fice ale fiecăreia. Sîntem tova
răși de luptă prin aceea că cele 
două popoare ale noastre sint 
angajate viguros pe calea con
struirii unei economii noi so
cialiste. singura care poate ga
ranta țăranului și muncitorului 
o parte echitabilă din venitul 
național.

Am cooperat și vom continua 
să cooperăm tn domeniul tehnic 
și in alte domenii, dar nicioda
tă cele două părți nu au folo
sit această cooperare pentru a 
încerca să influențeze hotărîrile 
celeilalte părți în probleme in
terne sau externe.

Ambele țări s-au angajat 
ferm pe calea luptei pentru eli
berarea întregii Africi de co
lonialism, rasism și imperialism. 
Deși România se află la mii de 
mile de Mozambic, Rhodesia, 
Angola, Namibia și Africa de 
Sud, totdeauna am simțit spri
jinul său pentru cauza libertă
ții în aceste regiuni. Acesta 
este omul pe care îl avem as
tăzi ca oaspete, un luptător re
voluționar, un socialist și, tn 
multe privințe, un stîlp al in
dependenței în Europa. Sperăm 
că șederea sa în țara noastră 
va duce la întărirea pe mai 
departe a relațiilor dintre noi 
și că vom profita reciproc de 
experiența fiecăruia dintre noi“.

„Vizita oficială în Tanzania 
a președintelui român consti
tuie o piatră de hotar în re
lațiile dintre Tanzania și Româ
nia, scrie, la rîndul său, ziarul 
„Naționalist“. Această vizită are 
loc după vizitarea României, în 
octombrie anul trecut, de către 
al doilea vicepreședinte și prim- 
ministru al Republicii Unite 
Tanzania, Kawawa.

Asemenea vizite subliniază 
importanța pe care cele două 
țări o acordă consolidării rela
țiilor dintre ele. Cele două 
părți vor avea mult de profitat 
de pe urma unor astfel de ac
țiuni, deoarece ele împărtășesc 
aceleași principii și aceleași o- 
biective.

România este profund atașată 
cauzei suveranității și indepen
denței. Tanzania este, de aseme
nea. atașată adevăratei inde
pendențe și exercitării depli
nei suveranități, dreptqlui po
porului său de a-și hotărî sin
gur soarta și calea dezvoltării. 
Deși condițiile istorice ale ce
lor două țări sînt diferite și 
etapele construcției socialiste la 
care au ajuns se deosebesc, to
tuși istoria lor vădește aceeași 
luptă împotriva dominației stră
ine și împotriva exploatării.

IA UZINA TEXTILA „PRIETENIA“
(Urmare din pag. I) 

nutrite „față de frații din Ro
mânia socialistă, pe care îi sa
lutăm“, despre „prietenia care 
leagă popoarele noastre in lupta 
împotriva colonialismului și 
imperialismului“.
Jn această atmosferă de săr

bătoare. de caldă prietenie, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sem
nează în cărțile de onoare ale 
întreprinderii și organizației de 
partid.

Luîndu-și rămas bun de la 
muncitori și membrii condu
cerii uzinei — care au condus 
pe oaspeți pînă la ieșirea din 
întreprindere, aplaudînd cu căl

Acorduri
româno-tanzaniene

Marți, 28 martie, Ia Dar Es 
Salaam s-a semnat acordul pri
vind desființarea vizelor consu
lare și programul privind schim
burile pe anii 1972—1973 în do
meniile științei. învățămîntului 
și. artei dintre guvernele Româ
niei și Tanzaniei.

Cele două țări își pot împăr
tăși cu folos experiența dobin- 
dită în această luptă. România 
a realizat progrese revoluționa
re atît în agricultură, cît și în 
industrie. Tanzania rămine o 
țară în mod covirșitor agricolă. 
Putem învăța multe despre me
todele transformărilor revoluțio
nare Ia sate, precum și din ob
stacolele pe care prietenii ro
mâni le-au trecut cu succes pe 
calea revoluției economice. Pro
dusele industriei române se 
bucură de o reputație mondia
lă. Putem învăța multe de la ei 
și sub acest aspect, pentru dez
voltarea propriului nostru sec
tor industrial“.

în timpul vizitei sale, condu
cătorul român va avea prilejul 
să cunoască nemijlocit eforturi
le guvernului și poporului nos
tru pentru a obține o îmbună
tățire rapidă a nivelului de trai 
al locuitorilor satelor. Cheia a- 
cestor eforturi o reprezintă or
ganizarea locuitorilor tn satele 
„Ujuuma“, pentru a spori pro
ductivitatea atît individuală, cît 
și colectivă“.

Un editorial ai ziarului „Uhu- 
ru" arată că „ambele țări sînt 
conduse de partide care pun pe 
primul plan omul. în această 
privință, cei doi conducători își 
vor împărtăși reciproc o expe
riență prețioasă referitoare la 
rolul crescînd al oamenilor sim
pli în elaborarea deciziilor po
litice. la structura partidelor 
respective, la relațiile dintre 
partid și guvern, la disciplina 
de partid etc. Convorbirile care 
vor avea loc vor duce, fără în
doială. la intensificarea legătu
rilor concrete între cele două 
partide, în interesul reciproc.

România și Tanzania sint. a- 
mîndouă, promotoare, apărătoa
re ale intereselor naționale. Po
poarele celor două țări manifes
tă însă, totodată, un înalt simt 
al responsabilității față de pro
blemele mondiale. în specia] ele 
sînt profund interesate în e- 
liberarea popoarelor de sub o- 
primare și. mai ales, de sub do
minația colonială. România a a- 
cordat și acordă ajutor mate
rial și moral mișcărilor de eli
berare din Africa. Este binecu
noscută poziția în prima linie a 
frontului pe care se situează 
Tanzania in lupta pentru elibe
rarea totală a continentului nosr 
tru. Vizita actuală va oferi pri
lejul discutării și a probleme
lor din acest domeniu.

Liderii celor două țări vor a- 
vea, cu alte cuvinte, foarte mul
te lucruri de discutat, practic pe 
toate planurile. Dorim succes a- 
cestor convorbiri, astfel. încît 
cele două țări să se poată bizui 
și mai mult una pe alta în spri
jinul reciproc al independentei 
lor, în promovarea dezvoltării 
economice în ajutorarea luptei 
de eliberare“.

Sînt publicate, de asemenea, 
ample biografii, însoțite de fo
tografii, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Ziarul „Standard" consacră 
peste o jumătate de pagină pre
zentării personalității președin
telui Consiliului de Stat al 
României socialiste. Sub titlul 
„Un luptător care nu cunoaște 
ce este compromisul“ Înserează 
pe o întreagă pagină o amplă 
corespondentă de la trimisul său 
special la București. în care se 
relatează pe larg despre succe
sele Românie! în construcția so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, despre politica sa 
externă de solidaritate cu lupta 
popoarelor pentru libertate, de 
promovare a cauzei păcii și 
progresului. Articolul se în
cheie cu următoarele cuvinte : 
„Vizita in Tanzania a șefului 
statului român reflectă dorința 
celor două țări de a-și întări 
continuu relațiile. Ea marchează 
o etapă foarte importantă în 
dezvoltarea legăturilor recipro
ce. și. fără îndoială, va insufla 
și mai multă vitalitate priete
niei lor militante".

în tot cursul zilei de luni, ea 
și în ziua de marți, posturile de 
radio din Tanzania au transmis 
ample reportaje în direct și re
latări, cu privire la diferitei® 
momente ale vizitei.

dură pe conducătorul partidului 
și statului nostru — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Aș dori să apreciez această 
întreprindere in mod deosebit. 
Ea este rodul dezvoltării unei 
economii independente și, tot
odată, rodul unei cooperări strîn- 
se între Tanzania și R.P. Chi
neză

Nouă ne-a produs o deose
bită impresie felul în care mun
citorii tanzanieni se străduiesc 
să obțină produse bune, de ca
litate. Vă dorim să obțineți re
zultate tot mai bune, servind în 
felul acesta patria dumneavoas
tră pe calea independenței și 
bunăstării.

Documentele au fost semnate 
de ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România. 
Corneliu Mănescu, și ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Unite Tanzania, J. Malecela.



Romania-Zambia: 
relații de profundă 

prietenie
Bilanful vizitei 

pe care tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu a în
treprins-o in 
Zambia, al dia

logului româno-zambian la 
cel mai Înalt nivel este deo
sebit de rodnic, evidențiind 
largile perspective ale co- 
laborărB dintre cele două 
fări. Firește, acest bilanț tre
buie să consemneze — ca un 
element esențial, definitoriu 
pentru atmosfera sub semnul 
căreia s-a desfășurat acest 
important eveniment politic— 
căldura excepțională cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost intînipi- 
nați in cea de a cincea etapă 
a itinerarului african — 
Zambia. In primirea făcută 
conducătorului României so
cialiste, în toate împrejurări
le, au fost perceptibile o deo
sebită căldură, o înaltă con
siderație, o stimă profundă — 
de la cuvîntările președinte
lui Kaunda șl ale altor per
sonalități zambiene, care ex
primau sentimente de sinceră 
prietenie și plnă la mulțimile 
care purtau pancarte pe 
care era scris: „Mulțu
mim României, președinte
lui Ceaușescu, pentru solida
ritatea militantă cu lupta 
noastră“. Era mărturia trăini
cie! unor relații care, deși 
făurite doar de putini ani, 
și-au demonstrat vitalitatea, 
corespunzind pe deplin in
tereselor celor două țări.

„Times of Zambia" scria 
despre „primirea extraordi
nară făcută șefului statului 
român de către întreaga 
populație a tării“. La Lusaka 
— unde tovarășul Ceaușescu 
a primit titlul de Cetățean li
ber al capitalei zambiene 
(„cea mai înaltă distincție pe 
care o poate conferi consi
liul nostru și care este desti
nată făuritorilor de istorie“ 
— spunea primarul orașului 
Lusaka), printre minerii fai
moasei regiuni „Copper Belt“ 
ca și la Livingstone. oraș si
tuat în vecinătatea Rhodesiei, 
tară in care africanii trăiesc 
încă drama colonială — pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României a fost salutat, 
pretutindeni, cu multă sim
patie și prietenie, cu mani
festări spontane de bucurie, 
exprimată în cîntece. dansuri 
și aclamații. Numele condu
cătorului României socialiste 
era scandat cu admirația cu 
care se rostește numele unui 
prieten de nădejde, care se 
bucură de deosebit prestigiu 
și considerație. „Președintele 
român — scria „Zambia 
Daily Mail" — este bine cu
noscut de poporul nostru ca 
principalul arhitect al dez
voltării multilaterale a Româ
niei, ca promotor al politicii 
de coexistență pașnică intre 
toate statele lumii“.

Convorbirile româno-zam- 
biene, desfășurate într-o at
mosferă de prietenie și înțe
legere mutuală, au examinat 
stadiul actual al legăturilor 
pe multiple planuri dintre 
România și Zambia. S-a des
prins concluzia că aceste le
gături se dezvoltă în mod fa
vorabil. că s-au obținut în ul
timii ani bune rezultate și că 
există perspective remarcabi
le de viitor. Hotărîrea Zambiei 
de a deschide o ambasadă la 
București, cit mai curînd po
sibil, reflectă dorința de a da 
o amploare crescîndă relații
lor cu România.

Declarația comună româno- 
zambiană subliniază că cei 
doi președinți au căzut de a- 
cord că relațiile economice 
bilaterale trebuie să fie pro
movate pe mai departe cu 
prioritate și și-au manifestat 
interesul pentru dezvoltarea 
colaborării economice, tehni
ce și culturale în avantajul 
reciproc al ambelor țări. Pen
tru a facilita realizarea aces
tor obiective a fost constituit 
un comitet guvernamental 
mixt pentru colaborare eco
nomică și tehnică. Protoco
lul adoptat la prima sesiune 
a acestui comitet consemnea
ză măsuri concrete destinate 
înfăptuirii obiectivelor con
venite, precum și noi obiec
tive in domeniile minier, al 
industriei construcțiilor de 
mașini, industriei ușoare, al 
agriculturii, asistență tehnică 
și pregătirea de cadre în di
ferite domenii de specialitate.

O expresie a extinderii co
operării economice și tehni
ce dintre cele două țări, a 
spiritului sub semnul căruia 
sc dezvoltă relațiile dintre 
București și Lusaka. o con
stituie faptul că România a 
fost de acord să livreze Zam
biei, in vederea realizării u- 
nor obiective industriale de 
interes vital pentru această 
țară, instalații complete și u- 
zine, mașini, echipament teh
nic. studii de fezabilitate, 
proiecte și licențe pe credit, 
in condiții avantajoase. După 
cum se arată in documentul 
comun de la Lusaka. partea 
română s-a declarat de acord 
să ofere Republicii Zambia 
un credit în valoare de 50 mi
lioane dolari S-U.A. pentru 
realizarea unor obiective ce 
urmează să fie stabilite în 
conformitate cu prevederile 
memorandumului de înțele
gere semnat între cele două 
țări.

Declarația comună acordă 
un spațiu deosebit probleme
lor colaborării reciproce, 
mărturie a interesului pe 
care cele două țări il arată 
intensificării legăturilor din
tre ele pe toate planurile și. 
in primul rînd, in domeniul 
economici. Se subliniază, ast
fel, că cele două părți s-au 
declarat de acord că reali
zarea unor obiective indus
triale cu participare mixtă ar 
constitui cel mai eficient mij
loc de amplificare a colabo
rării economice și tehnice bi
laterale. Guvernul Zambiei a 
exprimat satisfacție și apre

ciere în legătură cu activita
tea minieră a „Geomin" — 
întreprindere de stat a Repu
blicii Socialiste România. 
Ambele părți au căzut de a- 
cord să faciliteze sporirea 
participării „Geomin" în in
dustria minieră din Zambia. 
Direcțiile colaborării româno- 
zambiene în domeniul minier 
sînt variate : de la pregătirea 
profesională de cadre pînă la 
luarea în considerație, ea o- 
biective de participare mixtă, 
a perimetrelor de la Mukam- 
bo și Sebembere. Zambia a 
solicitat României să studieze 
posibilitatea acordării de a- 
sistentă în vederea creării 
unui institut de pregătire 
pentru ingineri minieri, geo
logi. metalurgiști. precum și 
a altor forme de calificare 
profesională și tehnică.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Partidului Unit al 
Independenței Naționale, 
Kenneth David Kaunda, au 
exprimat dorința comună de 
a dezvolta legăturile de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două partide, pe baza stimei 
și respectului mutual, ceea 
ce corespunde interesului u- 
nității forțelor antiimperia- 
liste, cauzei păcii, democra
ției și progresului.

Partea română,— arată do
cumentul de Ia Lusaka — a 
felicitat poporul zambian și 
Partidul Unit al Independen
tei Naționale pentru realiză
rile obținute, sub conducerea 
dr. Kenneth David Kaunda, 
mai ales în ceea ce privește 
edificarea unei vieți libere și 
independente, in dezvoltarea 
unei economii prospere, ba
zate pe valorificarea deplină 
a bogățiilor sale, precum șl 
în crearea unei culturi națio
nale. La rîndul său, partea 
zamhiană a dat o înaltă a- 
preciere succeselor obținute 
de poporul român si de 
Partidul Comunist Român, 
sub conducerea secretarului 
general, Nicolae Ceaușescu, 
în opera de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, în crearea unei 
economii puternic industria
lizate. în înflorirea științei și 
tehnologiei avansate, a unei 
culturi moderne.

Convorbirile româno-zam- 
biene au evidențiat năzuințe
le popoarelor de a trăi in
tr-un climat de încredere și 
securitate, convingerea comu
nă că imprimarea în viața 
internațională a unui curs 
hotărit de destindere, colabo
rare și pace reclamă întă
rirea unității de acțiune a 
frontului antiimperialist, con
tribuția tot mai activă a tu
turor țărilor, indiferent de 
mărimea și potențialul lor, 
la soluționarea principalelor 
probleme internaționale. Cei 
doi președinți au subliniat 
necesitatea vitală a respectă
rii în raporturile interstatale 
a principiilor independenței 
și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile 
interne, excluderii forței sau 
a amenințării cu folosirea 
forței, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, a drep
tului sacru al fiecărui popor 
și al fiecărei țări de a de
cide asupra propriilor des
tine-

In cursul convorbirilor s-a 
acordat o atenție deosebită 
realităților africane, ambele 
părți afirmind hotărîrea fer
mă de a sprijini lupta po
poarelor din Angola, Mozam- 
bic, Guineea-Bissau, Nami
bia și din alte teritorii afla
te sub dominație străină, 
eondamnind eu energie poli
tica de apartheid și discrimi
nare rasială din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia, 
politică ce incalcă flagrant 
drepturile și libertățile fun
damentale ale omului. Pre
ședinții Ceaușescu și Kaunda 
au exprimat puncte de vede
re similare in ceea ce pri
vește semnificația prefaceri
lor care au loc pe continen
tul african.

Dind expresie preocupării 
lor față de persistența in di
ferite zone ale planetei a u- 
nor focare de război și ten
siune, cei doi conducători 
s-au declarat solidari cu 
lupta popoarelor Indochinei 
pentru libertate și indepen
dență, pronunțindu-se pentru 
retragerea totală a trupelor 
S.U.A. și ale aliaților lor din 
Vietnam, Cambodgia și Laos. 
Ambele părți au reafirmat 
sprijinul lor in favoarea unei 
soluții politice a crizei din O- 
rientul Apropiat, pe baza re
zoluției Consiliului de Secu
ritate, au subliniat importan
ța primordială pe care o are 
înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale pentru omenire, 
au salutat perspectivele con
vocării unei conferințe gene- 
ral-europene, au relevat ro
lul O.N.l). 111 menținerea pă
cii și securității in lume.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Zambia, ca și 
vizita președintelui Kennetn 
Kaunda in România, au creat 
o bază și mai trainică pentru 
o colaborare largă româno- 
zambiană in toate domeniile 
de activitate. Dialogul roină- 
no-zambian s-a desfășurat 
sub auspiciile unei prietenii 
profunde a două popoare a- 
nimate de idealurile indepen
denței și progresului social, 
dornice să trăiască în pace 
și ințclegere. clădind edificiul 
unei vieți mai bune potrivit 
aspirațiilor lor.

Moment de seamă in cro
nica relațiilor româno-zam- 
biene, eveniment deschizător 
de noi drumuri spre o colabo
rare aprofundată, vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu 
in această îndepărtată țară a 
fost urmărită cu un senti
ment de deosebită satisfacție, 
rezultatele ei pozitive fiind 
salutate de întregul nostru 
popor.

M. RAMURĂ

In favoarea convocării
conferinței general

europene asupra securității
HELSINKI 28 — Trimisul 

special Agerpres, Vasile Crișu, 
transmite : La o întîlnire cu zia
riștii acredita# la actuala rundă 
a convorbirilor SALT, care a 
avut loc mar# dimineața, minis
trul de externe al Finlandei, Ka- 
levi Sorsa, s-a referit, printre al
tele, la stadiul pregătirilor în 
vederea începerii convorbirilor 
multilaterale privind convocarea 
cît mai grabnică a conferinței 
general-europene pentru secu
ritate. Finlanda, a spus el, s-a 
oferit să fie organizatorul tehnic 
al conferinței și speră ca aceasta 
să fie #nută cît mai grabnic cu 
putință. Kalevi Sorsa a arătat 
că, în ultimul Ump, se observă 
o intensificare a contactelor bi
laterale între țări, precum și un 
consens tot mai general că atît 
convorbirile multilaterale, cît și 
conferința în sine trebuie să 
aibă loc.

Ministrul de externe finlandez 
a arătat că guvernul țării sale 
a primit, pînă în prezent, răs
punsuri la propunerile făcute în 
vederea organizării convorbiri
lor pregătitoare multilaterale din 
partea mai multor țări și că a-
cestea sînt pozitive. Subliniind 
că, în momentul de față, Finlan
da este pregătită din punct de 
vedere tehnic pentru începerea 
convorbirilor multilaterale, Ka
levi Sorsa a exprimat părerea 
că, pentru începerea acestora, 
luna septembrie ar fi cea mai 
favorabilă.

PARIS 28 (Agerpres). — Bi
roul Na#onal al Mișcării pentru

„Săptămîna 
filmului românesc" 

la Cairo
CAIRO 28 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite : în cadrul manifestă- 

,■ rilor culturale care au loc la 
K Cairo în preajma vizitei în Re

publica Arabă Egipt a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, luni 
seara, la cinematograful „Opera“ 
a fost inaugurată Săptămîna fil
mului românesc. Organizată sub 
auspiciile dr. Abdel Kader Ha- 
tem, vicepremier și ministru al 
culturii și informațiilor, și a am
basadorului Republicii Socialis
te România la Cairo, Titus Sirtu, 
această manifestare a prieteniei 
româno-egiptene s-a bucurat de 
o largă participare, fiind pre- 
zenți șefi de misiuni și alți re
prezentanți ai corpului diploma
tic, personalități ale vieții artis
tice și culturale din capitala e- 
gipteană, ziariști, un numeros 
public. A participat o delega#e 
de cineaști români alcătuită din 
Mircea Sîntimbreanu, director 
general al Centrului național al 
cinematografiei, și actrița Ana 
Szeleș. Festivitatea a fost des
chisă prin intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări și prin- 
tr-un cuvînt rostit de Saad El 
Din, subsecretar de stat la Mi
nisterul Culturii și Informațiilor.

SESIUNEA SEIMULUI 
R. P. POLONE 

Henryk Jablonski ales 
președinte al 

Consiliului de Stat
SEIMUL POLONEZ, ales Ia 1» 

martie, s-a întrunit marți Ia Var
șovia în prima ședință a celei de-a 
șasea legislaturi. In funcția dc ma
reșal al Seimului a fost ales Sta- 
nislaw Gucwa, președintele Comi
tetului Director al Partidului Ță
rănesc Unit, iar Andrzej Werblan, 
Andrzej Benesz și Halina Skib- 
niewska au fost aleși vicemareșali.

In continuare, Edward Gierek, 
prim-secret«r al C.C. al P.M.U.P., 
a rostit o cuvîntare, în care a sub
liniat trăsăturile etapei actuale <le 
dezvoltare a Poloniei, insistind a- 
supra problemelor care stau în 
fața Seimului și a întregului po
por pentru a fi rezolvate. Referin- 
du-se la unele probleme interna
ționale, vorbitorul a relevat im
portanța deosebită pentru conti
nentul european a ratificării de 
către R.F.G. a tratatelor încheiate 
cu U.R.S.S. și Polonia.

La propunerea lui E. Gierek, 
Henryk Jablonski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
a fost ales in funcția de președin
te al Consiliului de Stat, In locul 
lui Jozef Cyrankiewicz, iar Piotr 
Jaroszewicz a fost reales președin
te al Consiliului de Miniștri.

PENTRU CA SA IUBESC: rulea
ză ta Patria (orele 10: 12,30; 16; 
18.30; 21), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20 30), Feroviar
(orele 9: 11,13; 13.30: 16: 18,30; 
20.45).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Victoria (orele 9; 11.15: 13.30; 16: 
13.30; 20.45).

INTRAREA LIBERA LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la 
Lumina (orele 9; 11.15: 13,30: 16; 
18,15: 20.30).

MARY POPPINS : rulează ta 
Scala (orele 8,30; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30) , Festival (orele 9,30; 13; 16,30;
19.30) .

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Central (orele 9; 11,15; 13,30;
15.45: 18: 20.15), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13.30; 16: 18,30; 20,45). Flamu
ra (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15:
20.30) .

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Capitol (orele 10; 12,45; 
16,30; 20), Favorit (orele 9,30; 13; 
16,15: 19,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Drumul Sării (orele 16;
19.30) , Glulești (orele 15,30; 19).

FERICIT CEL CARE CA ULI- 
SE... : rulează la București (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

un 
săi

din Franța a lansat 
către toți militanții 

în favoarea

pace 
apel 
pentru a acționa 
stingerii focarelor de încordare 
din lume și pentru realizarea u- 
nui climat de destindere.

în Europa — se arată, între 
altele, în apel •— pașii înfăptui# 
pe calea destinderii și căutării 
unei adevărate securități vor a- 
vea semnificație numai atunci 
cînd noile inițiative vor permite 
organizarea, cît mai curînd po
sibil, a unei conferințe a state
lor europene, precum și recu
noașterea, pe baza dreptului 
ternațional, a R.D. Germane.

• DELEGAȚIA CONSI- 
LIULUI ECONOMIC al Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Manea 
Mănescu, a sosit, duminică, 
la San Francisco. In cursul 
zilei de luni, delegația s-a 
întîlnit cu oameni de știință 
și cercetători de Ia Institutul 
de cercetări „Stanford", în 
cadrul întilnirii s-a făcut un 
schimb de păreri în proble
mele economice, precum și 
asupra posibilităților concre
te de cooperare științifică 
și tehnologică între Institu
tul Stanford și institutele de 
cercetări științifice din țara 
noastră. In continuare, au 
fost vizitate laboratoarele de 
cercetări ale institutului.

Din partea institutului au 
participat W. Anderson, pre
ședinte al Consiliului de ad
ministrație al institutului, 
A. Gibson, vicepreședinte al 
consiliului, președinte al di
viziei internaționale a insti
tutului, și alți conducători și 
specialiști. S-a vizitat apoi 
Universitatea Stanford.

Complot al forțelor reacționare 
descoperit in Chile

SANTIAGO DE CHILE 28 
(Agerpres). — Guvernul chilian a 
dejucat un plan conspirativ, prin 
care se urmărea înlăturarea pre
ședintelui Republicii, Salvador 
Allende, răsturnarea guvernului 
Unită#i Populare și tulburarea 
ordinii publice — a anunțat 
Jaime Suarez, secretar general al 
guvernului.

După o reuniune a Consiliului 
Superior al Securității Naționale, 
la care au participat șeful statu
lui chilian și mai mul# membri 
ai guvernului, la Santiago de 
Chile a fost dat publicității un 
comunicat oficial, în care se re
levă, că, în noaptea de 24 spre 
25 martie a.c., membri ai mișcă
rii de extremă dreaptă, autoin
titulată „Patria și libertatea“, 
împreună cu alte grupuri reac-

#onare, au încercat să-și pună în 
aplicare planul, la adăpostul unei 
manifestații organizate de o gru
pare reac#onară de femei. în 
acest scop, complotiștii au încer
cat să stabilească legături cu 
membri ai poliției și ai armatei 
aflați în serviciul activ, dar aceș
tia, după cum a precizat Jaime 
Suarez, au respins categoric pro
punerile.

Ca urmare a participării la a- 
cest complot, un număr de ofi
țeri superiori în retragere și de 
persoane apar#nînd mișcării „Pa
tria și libertatea“ au fost arestate 
și urmează să fie judecate de 
către justiția militară pentru încăl
carea legii privind securitatea in
ternă a statului. împotriva altor 
participan# au fost emise, de a- 
semenea, mandate de arestare.

• LA PECS a avut loc a 
39-a sesiune a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru in
dustria carboniferă. La lucră
rile comisiei au participat 
delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană. 
Polonia. România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. în cali
tate de observatori au parti
cipat reprezentanți ai R. D. 
Vietnam și ai Secretariatului 
Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa.

Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a creării Comisiei 
Permanente, președintele co
misiei, Jan Mitrega. a pre
zentat un raport privind re
zultatele principale ale co
laborării economice și tehni- 
co-științifice între țările 
membre ale C.A.E.R. în in
dustria carboniferă.

în cadrul sesiunii au fost 
analizate, printre altele, pro
blemele extinderii și adinci- 
rii, în continuare, a colabo
rării în industria cărbunelui 
în vederea realizării țelurilor 
prevăzute de Programul 
complex adoptat de sesiunea 
XXV-a a C.A.E.R.

• DUPĂ CUM S-A ANUN
ȚAT, in orașul San Jose, din 
California, a început proce
sul intentat militantei ameri
cane de culoare Angela Da- 
vis, membră a C.C. al P.C. 
din Statele Unite. Deși An
gela Davis și avocații apă
rării au cerut, în repetate 
rinduri, in scopul asigurării 
unui proces obiectiv, ca a- 
cesta să nu fie judecat la 
San Jose, ci in altă localita
te, în care influența cercu
rilor reacționare și rasiste să 
nu poată avea repercusiuni 
asupra dezbaterilor, toate ce
rerile au fost respinse. Mai 
mult, încercările avocaților 
apărării de a determina ad
miterea în juriul procesului 
și a unor persoane dc culoa
re au fost, de asemenea, res
pinse, fapt care ar putea a- 
fecta desfășurarea procesu
lui.

Cercurile reacționare și ra
siste au făcut totul pentru 
crearea unei atmosfere po
trivnice militantei de culoa
re. Semnificativ este faptul 
că fermierul Roger McAfee, 
care a împrumutat Angelei 
Davis banii pentru a-și plăti 
cauțiunea și a fi eliberată 
înainte de proces, a fost ne
voit să părăsească, împreună 
cu familia, localitatea califor- 
niană Fresno, din cauza nu
meroaselor amenințări profe
rate de rasiști împotriva sa.

Angela Davis este acuzată 
in mod cu totul neîntemeiat 
— a declarat un reprezentant 
al apărării — de a fi furnizat 
două pistoale și o pușcă unOr 
extremiști care, în timpul u- 
nui proces intentat lor. le-an 
folosit pentru a evada. Poli
ția a tras asupra lor. și în 
schimbul dc focuri care a ur
mat au fost omorite patru 
persoane. In fotografie. An
gola Davis în mijlocul fa
miliei McAfee.

TINERETUL LUMII

După incidentele
de la Bogota

în Comitetul pentru dezarmare
GENEVA 28 (Agerpres). — In 

ședința din 28 manie a.c. a Comi
tetului pentru dezarmare de la 
Geneva au luat cuvîntul reprezen
tanții Nigeriei, Japoniei. U.R.S.S. 
și Mexicului.

Șeful delegație) Nigeriei, J. D. 
Sokoya. a apreciat că atenția Co
mitetului trebuie concentrată asu
pra unor măsuri ca : încetarea ex
periențelor nucleare subterane, in
terzicerea armelor chimice, reor
ganizarea activității organului de 
negocieri, convocarea conferinței 
mondiale pentru dezarmare.

Șeful delegației Japoniei, amba
sadorul Masahlro Nislbori, șl-a 
consacrat intervenția problemei in
terzicerii experiențelor nucleare 
subterane.

In cadrul aceleiași ședințe, a fost 
prezentat, oficial, ..Proiectul de 
convenție privind interzicerea per
fecționării, fabricării și stocării ar
melor chimice și distrugerea aces
tora“, avind drept coautoare ur
mătoarele țări socialiste ; Bulgaria, 
Cehoslovacia, Mongolia, Polonia, 
România. Ungaria. U.R.S.S. De 
asemenea, Ia proiect s-au asociat, 
in calitate de coautoare, Bielorusfa 
și Ucraina. Proiectul de convenție 
este sprijinit de guvernul R. D. 
Germane.

în esență, așa cum stipulează 
primul articol al proiectului pro

pus, convenția ar urma să consfin
țească angajamentul statelor părți 
ca niciodată, in nici o împrejura
re, să nu cerceteze, să nu o pro
ducă, să nu stocheze, să nu pri
mească prin nici un alt mijloc și 
să nu păstreze agenți chimici, de 
tipuri și în cantități care nu sint 
destinate pentru scopuri pașnice, 
armamentul, echipamentul sau 
mijloacele de transportare la țintă, 
destinate utilizării unor asemenea 
agenți în scopuri ostile sau în 
conflictele militare.

După cum se subliniază in pri
mele două paragrafe din preambul, 
statele coautoare ale proiectului de 
convenție pornesc de la premisa 
că părțile vor acționa „in scopul 
obținerii unui progres efectiv pe 
calea dezarmării generale și totale, 
inclusiv, interzicerea și lichidarea 
tuturor tipurilor de arme de nimi
cire in masă — nucleare, chimice 
și bacteriologice".

în continuarea ședinței, repre
zentanții U.R.S.S. șl Mexicului au 
rostit discursuri pe tema garan
tării statutului de denuclearizare 
al Amerleil Latine. Vorbind despre 
această problemă, ambasadorul so
vietic a declarat :

„Uniunea Sovietică acordă o mare 
însemnătate creării de zone denu- 
clearizate. Documentele Congresu
lui al 24-lea al P.C.U.S. subliniază 
că U.R.S.S. este in favoarea stabl-

Cauzele tensiunii din
universitățile columbiene

Telexurile ne aduc în ultimele zile informații despre 
tensiunea din centrele universitare columbiene. In capi
tala Columbiei, Bogota ți în orașul universitar Madellin 
din nord-estul țării au avut loc puternice incidente între 
studen# ți profesori pe de o parte ți forțe polițienești pe 
de altă parte.

Pentru ratificarea tratatelor
R. F.G. cu U.R.S.S, și Polonia

BONN 28 (Agerpres). — In
tr-un interviu radiotelevizat, 
cancelarul R.F.G., Willy Brandt, 
a declarat, luni seara, că el nu 
dorește ca alegerile generale să 
aibă loc înainte de a se fi luat 
o hotărîre in problema ratifică
rii tratatelor cu U.R.S.S. și cu 
R. P. Polonă și că, în orice caz, 
aceste alegeri ar reprezenta o 
ultimă soluție. Cancelarul și-a 
exprimat dorința de a duce la 
bun sfîrșit această perioadă le
gislativă. caracterizată prin exis
tența unei majorități restrînse.

în încheiere, el a arătat că și 
în rîndul partenerilor occiden
tali ai R.F.G. se manifestă mul
tă îngrijorare cu privire la posi
bilitatea ca tratatele să nu fie 
ratificate, dar că acest lucru nu 
se va întîmpla.

BONN 28 (Agerpres). — Fizi
cian atomist, filozof și director 
al Institutului Max-Planck, de 
la Starnberg-Mimchen. profeso
rul Cari Friedrich von Weizsăc- 
ker. cunoscută personalitate ști
ințifică din R. F. a Germaniei, 
s-a pronunțat, recent, în cadrul 
unui interviu acordat ziarului 
„Suddeutsche Zeitung“, pentru

o ratificare imediată a tratate
lor încheiate de țara sa cu Uni
unea Sovietică și cu Polonia — 
anunță agen#a D.P.A.

BONN 28 (Agerpres). — „Ra
tificarea tratatelor cu U.R.S.S. 
și cu Felonia este de cea mai 
mare importanță pentru pre
zentul și viitorul țării noastre“ 
— a declarat, cu prilejul unui 
miting desfășurat la Mannheim, 
președintele Partidului Comu
nist German, Kurt Bachmann. 
„Tratatele — a relevat el — 
contribuie la asigurarea păcii, 
prin faptul că stipulează recu
noașterea inviolabilității fron
tierelor, renunțarea la folosirea 
forței și. totodată, necesitatea 
dezvoltării colaborării“. Relevînd 
că documentele constituie o bază 
reală pentru încheierea îndelun
gatei perioade de încordare din 
Europa, Kurt Bachmann s-a 
pronunțat pentru desfășurarea 
de acțiuni comune și intense ale 
comuniștilor, ale social-demo- 
craților. ale tuturor forțelor de
mocratice din R. F. a Germa
niei în lupta împotriva adversa
rilor destinderii și păcii, pentru 
ratificarea tratatelor semnate la 
Moscova și Varșovia.

liril unor asemenea zone in diverse 
părți ale lumii. în acest sens, 
anunțăm astăzi — a declarat re
prezentantul U.R.S.S. — că guver
nul sovietic sprijină propunerea 
României privind crearea unei 
zone denuclearizate în Balcani. 
Partea sovietică consideră această 
propunere ca fiind un nou pas în 
direcția neprollferării armelor nu
cleare și a Înfăptuirii dezarmării 
generale si totale.

O noua rundă S.A.L.T.
• MARȚI A ÎNCEPUT, la sediul 

ambasadei Uniunii Sovietice din 
Helsinki, cea de-a 7-a rundă a tra
tativelor sovieto-americane cu 
privire la limitarea înarmărilor 
strategice (SALT). Delegația so
vietică este condusă de Vladimir 
Semionov. locțiitor ai ministrului 
afacerilor externe, iar cea ameri
cană de Gerard Smith, director al 
Agenției pentru dezarmare și con
trolul înarmărilor.

Un purtător de cuvint oficial al 
delegației americane a declarat zia
riștilor că discuțiile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de lucru, cor
dială. El a arătat, de asemenea, că, 
spre deosebire de întilnirile prece
dente, Ia actuală rundă se va trece 
încă de la început Ia formarea 
unor grupuri de lucru pentru 
examinarea anumitor probleme 
concrete. La sosirea lor în capitala 
finlandeză, șefii celor două delega
ții au făcut scurte declarații. Avem 
instrucțiuni ferme din partea gu
vernului sovietic, a spus Vladimir 
Semionov, să ducem discuțiile in
tr-un spirit de lucru și constructiv. 
Delegația U.R.S.S. este gata să 
depună in acest sens eforturile co
respunzătoare.

auza imediată 
care a declan
șat actuala sta
re de încordare 
o constituie ne- 
îndeplinirea de

către autorități a cererilor 
învățătorilor și profesorilor 
aflați de mai multe săptă- 
mini în grevă, cereri care se 
referă la îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de trai 
și elaborarea unui nou sta
tut profesional. Dincolo de 
aceste revendicări specifi
ce actuala mișcare protesta
tară, vizează necesitatea a- 
cută a democratizării invăță- 
mintului, a înfăptuirii unei 
reforme profunde, structu
rale, în domeniul școlii. Toc
mai pe această platformă 
luptă uniți studenții șl ca
drele didactice.

Date semioficiale publicate 
la Bogota arată că din cauza 
insuficienței fondurilor alo
cate pentru localuri școlara 
și cadre didactice lipsesc ac
tualmente 650 000 de locuri în 
școlile elementare și medii 
(practic, jumătate din locu
rile necesare la numărul 
populației de vîrsta școlară 
respectivă). Potrivit acelorași 
surse, lipsa de localuri și ca
dre didactice în invățămintul 
superior face ca „țara cafe
lei" să se situeze pe unul din 
ultimele locuri Ia sud de Rio 
Grande ca număr de studențj 
la mia de locuitori. O comi
sie parlamentară de anchetă 
constata de altfel, relativ re
cent, că universitățile colum
biene „au un număr extrem 
de mic de locuri pentru o 
societate modernă care-și 
propune depășirea subdez
voltării“ și că ele „constituie, 
probabil, una din instituțiile 
cele mai rămase în urmă în 
viața socială columbiană“.

Nemulțumirile acute din 
universități se referă la men
ținerea unor structuri înve
chite în invățămintul supe
rior. Aceste nemulțumiri, a- 
lături de protestul împotriva 
insuficientei baze materiale 
(săli de cursuri și laboratoa
re), continuă să rămînă, de 
altfel, una din principalele 
cauze ale demonstrațiilor și

grevelor studențești oare au 4 
marcat ultimii ani universi- < 
tari in Columbia. Sintetlzînd * 
punctele de vedere exprima- < 
te de tineretul universitar, < 
cotidianul LA REPUBLICA 4 
enumeră revendicările in fa- < 
voarea autonomiei universi- ' 
tare și pentru încetarea a- * 
mestecului poliției în incinta < 
facultăților. Studenții cer 4 
înfăptuirea unei reforme 4 
care să permită accesul larg 4 
al tuturor tinerilor dotați < 
în amfiteatrele universități- 
lor. Ei se pling de faptul că < 
trebuie să plătească taxe ri- 4 
dicate (numai în ultimii cinci 4 
ani cuantumul taxelor a- < 
proape că s-a dublat), ceea ’ 
ce împiedică accesul în făcui- 
tăți al unei largi categorii de 4 
tineri provenițî din familii 4 
cu venituri modeste. Ei cri- 4 
tică, de asemenea, faptul că < 
de ani de zile nu s-a intre- ’ 
prins decît foarte puțin pen- 4 
tru mărirea numărului de 4 
locuri in căminele și canti- 4 
nele studențești (care nu cu- 4 
prind Ia ora actuală decît < 
mai puțin de o cincime din 1 
numărul total al studenților). 4 
E semnificativ faptul că, po- 4 
trivit unor statistici, aproape « 
jumătate din numărul total * 
al tinerilor columbienl în- * 
scriși in universități nu pot < 
rezista poverilor materiale și 4 
abandonează studiile pe 4 
parcurs. Intr-o scrisoare des- 4 
chisă adresată forurilor de < 
resort, reprezentanții studen- < 
ților din toate universitățile 4 
columbiene au cerut „o ini- 4 
țiativă guvernamentală pre- 4 
fisă care să ducă intr-un 4 
timp cit mai scurt Ia con- . 
diții mai bune de viață și în- < 
vățătură pentru tineri, la 4 
gratuitatea învățămîntului 4 
superior și la o universitate 4 
modernă în acord cu nevoile 1 
dezvoltării Columbiei". 1

In această lumină actua- 4 
lele demonstrații ale studen- < 
ților și cadrelor didactice din < 
„țara cafelei" apar ca o ma- A 
nifestare energică în cadrul > 
unei largi mișcări vizind 5 
transformări profunde în u- < 
niversitatea columbiană. <

P. NICOARĂ
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ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30 — la ora 10 Program pentru 
copii), Pacea (orele 15.45; 18; 20).

INCIDENTUL : rulează la Lucea
fărul (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Modern (orele 9. 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30).

CURAJOȘII ; rulează la Moșilor, 
(orele 15,30: 17.45: 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Gri vița (orele 9: 11,15: 13.30: 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11.15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Volga (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18.15: 20,30).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Flacăra (orele 15.30; 
17,45: 20), Progresul (orele 16: 18: 
20).

MICUL SCALDATOR : rulează la 
Bucegi (orele 15.45; 18; 20.15), To- 
mis (orele 9: 11,15: 13,30: 16: 18.15; 
20,30), Sala Palatului (orele 17.15; 
20.15).

TORENTUL DE FIER : rulează la 
Vttan (orele 15,30; 17.45; 20).

SACCO ȘI VANZETTI ; rulează 
la Miorița (orele 10; 12.30; 15:
17,30: 20).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Timpuri Noi

(orele 9—18,30 In continuare — ore
le 20.15 — Program de filme docu
mentare).

OLESIA : rulează Ia Buzeștl (o- 
rele 15.3U: 18; 20,15).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

HELLO, DOLLY l : rulează la 
Unirea (orele 15.30; 19).

DOUĂSPREZECE SCAUNE : ru
lează la Rahova (orele 15.30; 19).

OSCEOLA : rulează la Lira (o- 
rele 15.30;< 18; 20,15)

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează Ia Crtngași (orele 15.30; 18; 
20,15).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20). Popular 
(orele 15.30; 18; 20,15).

LOVE STORY : rulează la Ho
rească (orele 15,30; 18; 20,30).

LOCOTENENTUL BULLIT : ru
lează la Arta (orele 15,30; 18; 20,30).

COPACII MOR IN PICIOARE : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17.30; 19,30).

ARTICOLUL 420 : rulează la Fe
rentari (orele 10; 15.30; 19).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Cosmos (orele 15.30: 18: 20,15).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN (ambele serii) (ora 18,15), 
FATA CU CUTIA (ora 21) — ru
lează la Cinemateca „Union".
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Opera Română : TRUBADURUL
— ora 19,30; Teatrul de Operetă ; 
MY FAIR LADY — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : COANA CFIIRI- 
ȚA — ora 20; (Sala Studio) : PĂ
RINȚII TERIBILI — ora 20; Tea
trul de Comedie : CHER ANTOINE
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 20; (Sala 
Studio) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20; Teatrul ,.C. I. Not- 
tara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : O LUNA LA ȚARA — ora 
20; Teatrul Glulești : OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA — ora 19.30; 
Teatrul Mic ; BALUL ABSOLVEN
ȚILOR — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" : SNOAVE CU MĂȘTI — 
ora 16; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : BIMBIRICĂ — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : GROAPA — ora 
19,30; Teatrul Țăndărică (Sala 
Academiei) : CARTEA CU APO- 
LODOR — ora 17; Teatrul „Ion 
Vasllescu" : ClNTECELE FANTO-

SEI (premieră) — ora 19,30; Circul 
Globus : PLANETELE RID SUB 
CUPOLA — ora 19,30,

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. Te
lex. 9,05 Prim plan ; Ing. Mircea 
Ion Popa. 9,35 Tele-glob : R. A. 
Egibt. 9,50 Desen animat. 10,00 
Curs de limba franceză. Lecția a 
9-a. 10,30 Telecinemateca pentru
copil șl tineret. Istoria unei capo
dopere : Judex — un film de mon
taj despre Istoria serialului reali
zat de Louls Feulllade (1917). 12,00 
Telejurnal. 15,30 Tele-școala. Sis
tem si structură — concepte fun
damentale ale gtndirii științifice și 
filozofice contemporane. Analiza 
critică a diverselor orientări struc
turaliste nemarxiste. Prezintă 
conf univ. dr. I. Tudosescu (Filo
zofie șl socialism științific, anul 
IV — Liceu). Funcții trigonometri
ce, relații. Inversarea funcțiilor 
trigonometrice. Ecuații trigonome

trice. Prezintă prof. dr. Gh. Th. 
Gheorghiu de la Institutul politeh
nic din București (Matematică. In 
ajutorul candldaților la concursul 
de admitere), 16,30 Curs de limba 
engleză. Lecția a 8-a. 17,00 Cam
pionatul mondial de hochei gru
pa „B" : România — Polonia. 
Transmisiune directă de la pati
noarul „23 August“. 19.15 Tragerea 
Pronoexpres. 19,20 1001 de seri : 
Fabule de La Fontalne — „Acvila 
și bufnița". 19,30 Telejurnal. Ediție 
specială. Lucrări agricole de pri
măvară. 20,00 Laudă tinereții. Ver
suri Inedite în lectura autorilor ■ 
Ion Crînguleanu, Victoria Dragu, 
Gheorghe Istrate, Csiki Laszlo, 
Dan Mutașcu. A. I. Zălnescu. 
20,15 Tele-cinemateca : ,,N-a dan
sat decît o vară“. Regia A. Matt- 
son. Cu : F. Sundqvist, U. Jacob- 
son. Premieră TV. 21,55 Avanpre
mieră. 22,00 „24 de ore". Imagini 
din Sudan — film documentar. 
22.30 Fotbal : Ungaria-R.F.G. în
registrare de la Budapesta. Co
mentator Eftimie Ionescu.

PROGRAMUL II

20,00 Portativ ’72 — revista mu
zicii ușoare TV. 20,45 Bucureștiul 
necunoscut : Forturile orașului. E- 
mlsiune de Ion Sava. 21,10 Agenda. 
21,20 Cluburi sportive bucureștene. 
21,40 Arta plastică. Mar! muzee 
ale lumii. 21,55 Film serial : „Pa
tru tanchiștl ți un cline" (XX).
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