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pretutindeni cu sentimente de caldă prietenie

CU PLANUL ÎNDEPLINIT
• Unitățile Ministerului E- 

conomiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții și-au 
realizat sarcinile pe primele 
trei luni, urmind să înscrie in 
bilanțul trimestrial o depăși
ră de peste 3 la sută a pre
vederilor cu privire la pro
ducția globală și marfă. Acest 
spor urmează să se concreti
zeze in realizarea a 20 000 mc 
cherestea de rășinoase și fag, 
150 000 mp furnire, 500 tone 
hiriie, 10 000 tone ciment, mo
bilă în valoare de 15 milioane 
lei.

• Echipajele flotei mariti
me comerciale și-au îndepli
nit sarcinile trimestriale de 
plan. Pină Ia sfirșitul lunii 
martie, ei vor transporta, pes
te prevederi, o sută de mii de 
tone de mărfuri pe liniile ma

ritime europene și interconti
nentale.

• După cum informează Di
recția de specialitate din ca
drul Ministerului Industriei 
Metalurgice, colectivele de 
muncitori din cadrul uzinei de 
aluminiu de Ia Slatina și-au 
realizat cu patru zile mai de
vreme sarcinile de plan pe 
primul trimestru la producția 
de laminate.

• Datele furnizate de Di
recția locală de statistică re
levă faptul că muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din in
dustria prahoveana, care rea
lizează mai bine de 6 la sută 
din întreaga producție a tării, 
s-au achitat cu o zi mai de
vreme de îndatoririle planului 
trimestrial.

și respect
președintele Consiliului de Stat Nicolae Ceaușescu, își continuă vizita în țări ale Africii

Intr-o atmosfera proprie unui mare eveniment a inceput

Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu in

IERI S-A ÎNCHEIAT 
CU SUCCES VIZITA ÎN 

REPUBLICA UNITĂ TANZANIA
Republica Democratică Sudan

Sosirea Solemnitatea conferirii
unor înalte distincțiila Khartum

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a sosit 
joi la Khartum, într-o vizită ofi
cială, la invitația președintelui 
Republicii Democratice Sudan, 
generalul maior Gaafar Moham
med Numeiry.

Intre Dar Es Salaam și Khar- 
aeronava prezidențială a 

volat Kenya și Etiopia, tele
gramele adresate cu acest prilej 
de la bordul avionului de șeful 
statului român ilustrînd bunele 
raporturi existente cu aceste țări.

în timpul celor aproape cinci 
ore, cît durează zborul, bogatul 
peisaj african oferă o imagine în 
continuă schimbare : jungle ne- 
sfîrșite, imense lanuri — adevă
rate mări continentale, lunci și 
savane, vaste întinderi deșertice. 
Părăsim meleagurile tanzaniene 
cu imaginea de măreție monu
mentală a piscului albit de zăpezi 
a masivului Kilimangiaro, de a- 
proape 6 000 de metri, în jurul 
căruia avionul efectuează un larg 
viraj. în dreptul masivului Kenya 
se trece din nou peste Ecuator. 
L» 15 grade latitudine nordică 
r-£lă ținta acestei călătorii — 

turnul — capitala Sudanu
lui.

O ară vastă, cea mai întinsă 
a continentului african — supra
fața sa reprezintă o pătrime din 
teritoriul Europei — unde se în- 
tîlnesc toate formele de relief 
specifice continentului african. 
Se găsesc aici mari bogății ce 
aparțin astăzi acestui popor cu o 
străveche civilizație și istorie, 
care și-a proclamat patria în urmă 
cu 16 ani, republică indepen
dentă. Pădurile cu esențe pre
țioase, de gumă arabică — care 
furnizează circa 85 la sută din 
consumul mondial — lasă loc 
cînd podișurilor muntoase ce as
cund în străfundurile lor aur, fier, 
magneziu și alte minereuri de 
mare valoare, cînd unor largi 

cîmpii ale căror culturi de bum
bac reprezintă 30 la sută din 
producția totală a lumii.

Aceste bogății au fost jefuite 
decenii întregi de către regimul 
colonial. Îndreptîndu-și după eli
berare eforturile spre lichidarea 
urmărilor agresiunii și exploată
rii străine, animat de năzuința 
profundă de progres și o viață 
mai bună, poporul sudanez se 
află angajat astăzi într-o susținută 
activitate constructivă, de lichi
dare a stării de subdezvoltare e- 
conomică, de valorificare a re
surselor naturale în scopul pro
pășirii țării sale.

Călătorim spre o țară care s-a 
bucurat întotdeauna de simpatia 
și solidaritatea poporului român 
atît în lupta sa împotriva domi
nației străine, pentru indepen
dență, cît și în bătălia pe care o 
desfășoară în prezent pentru în
lăturarea sechelelor trecutului 
colonial, pentru dezvoltarea eco
nomică, culturală și socială. Pe 
acest fundament au fost stabilite 
relații în interesul celor două po
poare, bazate pe stimă și respect 
reciproc, pe neamestec în trebu
rile interne și deplină egalitate, 
cărora vizita șefului statului ro
mân le deschide noi perspective, 
pe multiple planuri. Sînt rapor
turi care constituie o continuare 
firească a politicii României so- 
.cialiste de solidaritate cu tinerele 
state, de sprijinire activă a dez
voltării lor politice, economice și 
sociale, a luptei de consolidare a 
independenței naționale.

în acest context, data de 30 
martie semnifică un nou capitol 
în evoluția relațiilor româno-su- 
daneze.

în această zi s-au întîlnit pen
tru prima oară președintele Con
siliului de Stat al ' României, 
Nicolae Ceaușescu, și șeful sta-

(Continuare în pag. a lll-a)

La Palatul Poporului a avut loc 
joi seara solemnitatea conferirii 
unor înalte distincții ale Repu
blicii Democratice Sudan și. ale 
Republicii Socialiste România.

Președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, i s-a 
conferit Ordinul „Colanul de 
onoare“ — cea mai înaltă distinc
ție a Republicii Democratice Su
dan — „pentru contribuția adusă 
dezvoltării relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări, pentru a 
marca această importantă vizită 
care va duce la promovarea pe 
mai departe a legăturilor noas 
tre".

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

Au fost distinse cu ordine su
daneze persoanele oficiale care

DINEU ÎN CINSTEA 
OASPEȚILOR ROMÂNI

Cu prilejul vizitei pe care șe
ful statului român o întreprinde 
în Sudan, președintele Gaafar 
Mohammed Numeiry și doamna 
Busein Numeiry au oferit joi seara 
un dineu în cinstea președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

La dineu, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au 
luat parte: Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul'comerțului exterior, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor, externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 

îl însoțesc pe șeful statului ro
mân în vizita sa în Sudan.

Președintelui Gaafar Moham
med Numeiry i s-a conferit 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România", clasa I, pentru 
aportul său deosebit la dezvol
tarea relațiilor dintre Sudan și 
România.

De asemenea, s-a decernat 
doamnei Busein Numeiry Ordi
nul „23 August“ clasa I.

Cu același prilej, au fost acor
date înalte distincții românești 
unor personalități ale vieții poli
tice sudaneze.

★
înaintea ceremoniei decorării, a 

a avut loc o întrevedere între 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Gaafar Modammed Numeiry.

geologiei, și celelalte persoane o- 
ficiale care îl însoțesc pe șeful 
statului român în călătoria sa în 
țările africane.

Din partea sudaneză au par
ticipat prim vicepreședintele re
publicii, Abubakr Awadallah, se
cretarul general al Uniunii Socia
liste Sudaneze, Maamoud Awad 
Abu Zeid și Osman Abu Al Gă
sim, membri ai Biroului Politic al 
U.S.S., Mamsour Khaled, mi
nistrul afacerilor, externe, Ah- 
med Abdel Rahman Al -Akib, 
ministrul industriei și minelor, 
Ibrahim Moneim Mansour, mi
nistrul economiei.

în timpul dineului, președin
tele Gaafar Numeiry și preșe
dintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Un moment de

Convorbiri 
oficiale 

româno- 
tanzaniene

Joi dimineața, s-au încheiat, la 
Palatul prezidențial din Dar Es 
Salaam, convorbirile oficiale din
tre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii, Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Unite 
Tanzania, Julius K. Nyerere.

La convorbiri au participat — 
din partea română : Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul comerțului 
exterior, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Ion Drîncea- 
nu, ambasadorul României în 
Tanzania, Ștefan Andrei, Con
stantin Mitea, Gheorghe Oprea, 
consilieri ai președintelui, Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

Din partea tanzaniană — au 
fost prezenți : Abeid Amâni Ka- 
rume, prim vicepreședinte al Re
publicii, Rashidi Mafaume Ka- 
wawa, prim-ministru, al doilea 
vicepreședinte al republicii, H. A. 
Jâmal, ministrul comerțului și in
dustriei, Aboud Jumbe, ministru 
de stat la Cabinetul primului vi
cepreședinte, W. Chagula, minis
trul afacerilor economice și dez
voltării planificate, I. Elinawinga, 
ministrul apelor și energiei, Tha- 
bit Kombo, președintele comerțu
lui și industriei și secretar gene
ral al Partidului Afro-Shirazi 
(Zanzibar), J. Maiecela, ministrul 
afacerilor externe, C. D. Msuya, 
ministrul finanțelor, D. A. Nkem- 
bo, secretar principal la Cabine
tul președintelui, A. B. Nyakyi, 
secretar principal la Ministerul 
Afacerilor Externe, H. Mbita, se
cretar național executiv al parti
dului T.A.N.U., D. Mloka, am
basador în ministerul Afacerilor 
Externe. .

deosebita importanță pentru dezvoltarea viitoare 
a relațiilor româno tanzaniene

SEMNAREA DECLARAȚIEI
în aceeași sală în care s-au 

desfășurat convorbirile româno
tanzaniene la nivel înalt, preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Unite Tanzania,

DECLARAȚIE COMUNĂ 
ROMÂNO-TANZANIANĂ

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
doamna Elena Ceaușescu, a e- 
fectuat o vizită oficială de partid 
și de stat în Republica Unită 
Tanzania, la invitația președin
telui Republicii Unite Tanzania. 
Mwalimu Julius Kambarage 
Nyerere, între 27 și 30 martie 
1972.

Plecarea
Joi dimineața, s-a încheiat vi

zita oficială a conducătorului 
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
Tanzania, contribuție de seamă 
la adîncirea cunoașterii recipro
ce, la amplificarea raporturilor 
de prietenie și cooperare dintre 
România și Tanzania, la cauza 
înțelegerii și colaborării interna
ționale.

O vizită scurtă dar densă, 
avînd, ca și cele efectuate în Al
geria, Republica Centrafricană, 
Republica Populară Congo, Re
publica Zair și Zambia — un de
finitoriu caracter politic, de lu
cru. Programul ei a prilejuit cu
noașterea unor aspecte esențiale 
din munca și realizările poporu
lui tanzanian, angajat în făurirea 
unei economii independente, în 
edificarea unei noi orînduiri so
ciale. Convorbirile româno-tanza- 
niene la nivel înalt, desfășurate 

Julius K. Nyerere, au semnat 
documentul final al vizitei, o- 
glindă a rezultatelor ei fruc
tuoase, declarația comună.

La solemnitate au fost pre
zente persoanele oficiale române

în timpul vizitei, înalții oas
peți au vizitat lacul Manyara, 
craterul Ngoro-Ngoro, Universi
tatea din Dar Es Salaam, Fabri
ca textilă „Prietenia“. Muzeul 
național și unele locuri din ju
rul capitalei. Pretutindeni, pre- ' 
ședințele Nicolae Ceaușescu, 
doamna Elena Ceaușescu și per
sonalitățile care l-au însoțit s-au 
bucurat de o primire călduroa
să, simbol al sentimentelor de 
stimă și prietenie pe care po

din Dar Es Salaam
în spiritul dorinței reciproce de 
a dezvolta relațiile dintre cele 
două țări în multiple sfere de in
teres comun, au dus la finalizarea 
unor proiecte de cooperare în 
producție, la semnarea unor înțe
legeri care vor ridica pe o treap
tă superioară colaborarea româno- 
tanzaniană. S-a căzut de acord 
asupra intensificării relațiilor ro- 
mâno-tanzaniene pe linie de 
partid. Schimburile de păreri în 
problemele politice internaționa
le au relevat dorința ambelor țări 
de a-și spori eforturile pentru 
curmarea politicii imperialiste de 
forță și dictat, pentru lichidarea 
colonialismului, neocolonialismu- 
lui și rasismului, pentru respec
tarea dreptului fiecărui popor de 
a hotărî de sine stătător calea 
dezvoltării sale politice și social- 
economice.

Oameni sobri și ponderați, 
tanzanienii au rezervat conducă

COMUNE
și tanzaniene participante la con
vorbiri.

După semnare, în aplauzele 
celor prezenți, cei doi președinți 
își string mîinile, se îmbrățișea
ză cu căldură.

porul tanzanian le nutrește față 
de poporul român, expresie a 
dorinței de ridicare pe o treap
tă superioară a cooperării din
tre cele două țări.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a transmis populației 
capitalei Republicii Unite Tanza
nia, Dar Es Salaam, întregului 
popor tanzanian, un salut căl-

(Continuare în pag. a ll-a) 

torului partidului și statului nos
tru, celorlalți oaspeți români, re
marcabile manifestări de simpa
tie și stimă — o nouă mărturie 
a prețuirii de care se bucu
ră poporul român, partidul nostru 
și conducătorul lor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Și în această dimineață însori
tă, mii și mii de locuitori ai 
„Portului Păcii“ au ținut să-l sa
lute din nou pe șeful statului ro
mân. Traseul de la Palatul prezi
dențial la aeroportul internațional 
al capitalei Tanzaniei, a fost pa
voazat sărbătorește, dar caracte
rul sărbătoresc l-au dat, ca și la 
sosire, mai ales locuitorii din Dar 
Es Salaam, care i-au ovaționat și 
aclamat îndelung pe oaspeții ro
mâni. -

Ceremonia de rămas bun a 
programat mai întîi onorurile mi-

(Continuare în pag. a ll-a)

„Niciodată nu s-a lucrat atît de bine 
ca în această primăvară“

Doar două zile de lucru mai 
erau necesare la data raidului 
nostru, pentru ca toate coopera
tivele agricole și fermele de stat 
din județul Buzău să raporteze 
Încheierea insămînțărilor din 
prima epocă pe cele peste 50 000 
hectare planificate. Stadiul efec
tuării acestei importante lucrări 
e considerat aici ca satisfăcător 
și socotit o urmare directă ,a e- 
fortului general depus de lucră
torii ogoarelor în ultima perioa
dă deosebit de prielnică muncii 
în cîmp. în general, afirmă or
ganele agricole locale, viteza de 
lucru realizată se situează peste 
nivelul planificat. Ca urmare, 
în multe unități agricole însă- 
mînțările din epoca I au fost 
încheiate și s-au efectuat lucrări 
de pregătirea solului, pentru 
semănatul celorlalte culturi pe 
suprafețe însemnate. Astfel, me
canizatorii de la secția Țintești 
au terminat semănatul celor 320 
hectare din urgența I, cu o săp- 
tămînă în urmă, iar semințele 
de sfeclă de zahăr și floarea-

soarelui și-au început procesul 
de vegetație, pe o suprafață de 
250 hectare, de 3 zile. în ace
lași interval au fost grăpate 600 
hectare și s-a pregătit terenul 
pe alte 400. Lucrarea continuă.

La cooperativa agricolă din

muncii mecanizatorilor, au avut 
un efect deosebit în antrenarea 
oamenilor, în mărirea volumului 
de muncă depusă și a calității 
acesteia“. O exemplificare prac
tică ne oferă una din tarlalele 
unde pregătesc patul germinativ

• REALIZĂRILE BUNE OBȚINUTE PÎNA ACUM, AFIRMĂ OR
GANELE LOCALE AGRICOLE. SÎNT URMAREA FIREA5CĂ A 
EXTINDERII ACORDULUI GLOBAL LA UN NUMĂR MARE 
DE ȚĂRANI COOPERATORI SI MECANIZATORI • TINERII, 

ÎN PRIMELE RÎNDURI PE FRONTUL RECOLTEI

Maxenu, mecanizatorii semănau 
ultimele hectare pe care va 
rodi floarea-soarelui. „Niciodată 
nu a decurs prima parte a cam
paniei agricole de primăvară 
așa de bine — ne spunea preșe
dintele unității. în alți ani de
maram greu, aveam necazuri cu 
tractoarele și utilajele. Genera
lizarea acordului global, preve
derile stimulatorii în retribuirea

al viitoarei culturi de porumb, 
mecanizatorii M. Stamate, C. 
Vlăgea, I. Oancea și A. Moise.

La cooperativa agricolă din Ci- 
libia unde, de asemenea, munca 
e bine organizată am cunoscut o 
altă inițiativă a tinerilor meca
nizatori. Iată despre ce este 
vorba. în raza de activitate a 
secției Cilibia, se află și 220 ha 
aparținînd la 2 cooperative a-

gricole din zona de munte, si
tuate la o distanță mai mare : 
Unguriu și Sibiciu. Cei de la 
Unguriu „au coborît“ îngrijindu- 
se de fertilizarea celor 120 hec
tare care le aparțin și de pre
gătirea lor în vederea insămîn- 
țării. Gospodarii din Sibiciu 
însă nu s-au învrednicit nici 
măcar să dea un telefon con
ducerii secției pentru a face co
manda de lucrări. Văzînd că zi
lele trec și nu sosește nici un 
semn, tinerii mecanizatori au 
hotărît să grăpeze cele 100 hec
tare fără comanda cooperativei.

„Nu puteam să lăsăm atita 
pămint nelucrat — ne mărturi
sea unul dintre ei. Dacă proprie
tarii lui l-au uitat (credem însă 
că-și vor aduce aminte la se
mănat) nu înseamnă că noi să 
fi rămas nepăsători. E pămin- 
tul țării și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea la Congresul

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

l------------- ———
Tinerii mecanizatori își aduc un aport considerabil la executarea 

lucrărilor agricole în timp optim
Foto: GH. CUCV

UNEI VÎRSTE
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

EMBLEMA

\ U.n ,a.devâr care se susține cu evidența indubitabilă a 
statisticilor privește ponderea însemnată a tinerilor de 

S Ptehhiadeni în viața atît de .agitată a planetei noastre. 
Statisticile prevăd un ușor dezechilibru în acest sens, o 

\ adevărată „invazie" a vîrstelor juvenile, situație care pro- 
• ) voacă speranțe mari în ceea ce privește capacitatea cres- 
I) cută a timpului următor față de uriașele solicitări implicate 
I) de intrarea în epoca tehnetronică. Pe de altă parte, se fac 

auzite voci alarmate, sub forma sumbră a prevestirii unor“ 
Iv conflicte, care merg pînă la obsesia dictaturii și terorii 

unor generații preadolescentine. Este cazul să recunoaștem 
că în acest domeniu pozițiile extreme sînt mai eronate de- 
cît în oricare altă parte, prin gradul lor de importanță 
socială și prin perspectiva globală pe care o afectează.

Ca întotdeauna, tinerii de azi sînt diferentiați, dar putem 
considera elanul generos și frumusețea gîndului ca pe o 
emblemă a acestei vîrste. Numai ei sînt „tineri".

Există astăzi o problemă a tineretului în lume ? Probabil 
că da, cu toate că, în mod paradoxal, nu mi se pare a 
discerne aici un conflict între generații, ci unul de natură 
politică și socială. Tineretul lumii este mai radical, socia
lizant, mai deschis față de nou. Am spus odată că n-am 
întîlnit nici un intelectual core să accepte capitalismul și 
judecata mea era constructivă, sub forma enunțului ne-

(Continuare în pag. a IV-a)
VWWWWWWZVWVWWKAAAAAZVXAA1



„SClNTEIA TINERETULUI' pag. 2 VINERI 31 MARTIE 1972

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN TANZANIA
■

Cu prilejul dineului oferit in onoarea 
președintelui Republicii Unite Tanzania

DECLARAȚIE COMUNĂ 

ROMÂNO-TANZANIANĂ
După cum s-a anunțat in numărul de ieri al ziarului, pre

ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit,

miercuri, la Dar Es Salaam, un dineu in onoarea președintelui 
Republicii Unite Tanzania, Julius K. Nyerere, la oare oel doi 
șefi de stat au rostit toasturi.

NICOLAE CEAUȘESCU JULIUS K. NYERERE
Domnule președinte, 
Doamnelor șl domnilor,

Permiteți-mi să vă salut în 
mod cordial ca oaspeți ai Repu
blicii Socialiste România la a- 
cest dineu prietenesc care — e 
drept — este dat pe teritoriul 
țării dumneavoastră. Sper însă, 
domnule președinte, că voi avea 
plăcerea să vă salut pe dum
neavoastră, pe alți oaspeți tan- 
zanieni, în România, într-o vi
zită oficială, așa cum am con
venit în cursul convorbirilor. 
(Aplauze).

Ne aflăm de trei zile în Tan
zania și, spre regretul nostru, 
timpul a trecut foarte repede, 
în aceste zile am putut cunoaș
te cîte ceva din munca și reali
zările poporului tanzanian pe 
calea făuririi unei noi orînduiri 
sociale, în dezvoltarea unei eco
nomii independente. Ne-a făcut 
o deosebită plăcere întîlnirea 
cu muncitorii de la fabrica 
de textile — și avem impresii 
deosebit de plăcute despre rea
lizările pe care acest colectiv 
tînăr le are în activitatea sa. 
Noi acordăm o mare atenție cla
sei muncitoare si ne bucură 
preocupările partidului dumnea
voastră și ale dumneavostră 
personal, domnule președinte, 
pentru dezvoltarea industriei și, 
deci, a clasei muncitoare, pen
tru că. clasa muncitoare consti
tuie forța care garantează dez
voltarea țării pe calea indepen
denței și suveranității (Aplauze 
puternice).

De asemenea, vizita la Uni
versitatea din Dar Es Salaam 
ne-a produs o impresie foarte 
plăcută. Am constatat preocupă
rile dumneavoastră pentru dez
voltarea rapidă a învățămîntu- 
lui. pentru formarea cadrelor 
naționale necesare diferitelor 
domenii de activitate. Știm din 
propria noastră experiență că 
aceasta constituie, de asemenea, 
una din problemele esențiale 
pentru a asigura dezvoltarea 
oricărei țări, și mai cu seamă, 
pentru o țară care își pronune 
șă-și construiască o economie 
independentă, pe calea socialis
mului

în vizita pe care am făcut-o 
în țara dumneavoastră am pu
tut cunoaște ceva din preocupă
rile pentru dezvoltarea agricul
turii — și, deși nu am vizitat 
unități agricole, ne-am întâlnit 
cu mulți țărani. Peste tot ne-am 
bucurat de o primire deosebit 
de prietenească. De aceea, aș 
dori ca și la acest dineu să ex
prim mulțumirile mele, ale to
varășei mele, ale tovarășilor din 
delegație, tuturor cetățenilor din 
orașele și satele patriei dum
neavoastră. muncitorilor din fa
brici, studenților și profe
sorilor din universitatea pe 
care am vizitat-o. Și nu 
aș putea să nu menționez pri
mirea și manifestările foarte 
călduroase ale tineretului tan
zanian. Subliniez acest lucru 
pentru că aceasta dovedește spi
ritul nou în care se dezvoltă ti
neretul. Și aceasta constituie, de 
asemenea, viitorul oricărui po
por care pornește spre o viață 
nouă. în toate acestea noi ve
dem o expresie a relațiilor de 
prietenie dintre popoarele noas
tre. a dorinței de a dezvolta a- 
ceste relații în toate domeniile 
de activitate. Vă pot asigura, 
domnule președinte, că atunci 
cind veți vizita România veți 
constata că poporul român nu
trește aceleași sentimente față 
de dumneavoastră, față de po
porul tanzanian (Vii aplauze).

în aceste trei zile am avut 
convorbiri atît asupra relațiilor 
bilaterale, cit și în legătură cu 
problemele internaționale de in
teres comun. Pot spune — și 
cred că veți fi de acord cu 
mine — că aceste convorbiri au 
relevat existența dorinței reci
proce de a dezvolta relațiile e- 
conomice și cooperarea în pro
ducție și tehnico-stiințifică din
tre România și Tanzania : toc
mai de aceea, în această pe
rioadă scurtă, s-a reușit să se 
concretizeze o serie de proiecte 
de cooperare în producție între 
țările noastre ; protocoalele 
care au fost semnate conțin pre
vederi care, realizate, vor ridi
ca relațiile dintre România și 
Tanzania la un nivel înalt. Ceea 
ce aș putea spune acum este 
că guvernul român va face totul 
pentru ca aceste înțelegeri să fie 
realizate în cel mai scurt timp. 
(Vii aplauze).
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litare. Au fost intonate imnurile 
de stat ale României și Tanzaniei. 
O unitate de gardă a pre
zentat onorul. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trecut apoi în re
vistă garda de onoare aliniată pe 
aeroport.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
președintele Julius K. Nyerere,

Am discutat, de asemenea, o 
serie de probleme Internațio
nale și aș dori să remarc cu sa
tisfacție că am constatat că 
punctele noastre de vedere 
coincid sau sînt foarte, foarte 
apropiate.

Nu aș dori acum să mă refer 
la unele probleme internaționa
le. deoarece am făcut-o acum 
două zile. Totuși, doresc să 
menționez că am constatat că 
atit România, cit și Tanzania 
sînt animate de dorința de a-și 
intensifica eforturile pentru li
chidarea colonialismului, neoco- 
lonialismului, rasismului, pentru 
a se pune capăt politicii impe
rialiste de forță și dictat. (A- 
plauze puternice).

De asemenea, am putut să a- 
jungem la aceleași concluzii în 
ce privește principiile care tre
buie să stea la baza relațiilor 
dintre state — și anume egali
tatea în drepturi, respectul su
veranității și independenței na
ționale. neamestecul în trebu
rile interne și avantajul reci
proc.

Atît România, cît și Tanzania, 
doresc ca asupra căilor de dez
voltare și de soluționare a dife
ritelor probleme să hotărască 
ele. (Vii aplauze). Si pentru că 
doresc acest' lucru ele sînt ho- 
tătâte să respecte aceasta și in 
relațiile cu alte state, vor să 
contribuie la instaurarea în 
lume a unor relații noi care să 
garanteze fiecărui popor dreptul 
la o dezvoltare corespunzătoare 
năzuințelor sale.ț

România — și. jdupă cum am 
putut constata Și Tanzania — 
sînt angajate pe drumul făuririi 
unei noi orînduiri sociale, orîn- 
duire mai dreaptă, profund u- 
manistă, care să asigure par
ticiparea largă a fiecărui popor 
la conducerea și' hotărîrea desti
nelor sale.

Iată de ce aș putea spune că 
vizita noastră, deși scurtă, a dus 
la rezultate deorebit de bune 
pentru viitorul relațiilor dintre 
poporul român si ponorul tan
zanian. (Vii aplauze).

Aș dori să exprim încă o dată 
bucuria noastră pentru rezulta
tele ne care ponorul tanzanian 
le obține pe calea dezvoltării 
economice și sociale indepen
dente, și să-i adresez cele mai 
bune urări de noi și noi succese 
pe acest drum. (Aplauze puter
nice).

Miine vă vom părăsi, cu pă
rere de rău pentru că am putut 
cunoaște prea puțin din munca 
poporului tanzanian. din frumu
sețile patriei dumneavoastră. 
Plecăm totuși cu satisfacția că 
vizita și oonvorbirile s-au des
fășurat cu bune rezultate, că au 
marcat un moment de o deose
bită importanță pentru dezvol
tarea viitoare a relațiilor dintre 
popoarele noastre în toate do
meniile de activitate. Nu aș 
putea să nu menționez că, cu 
acest prilej, au avut loc con
vorbiri între partidele noastre 
și am ajuns la concluzia că va 
trebui să dezvoltăm în viitor 
mâi mult relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și dintre 
Partidul Uniunea Națională A- 
fricană din Tanganika și Parti
dul Afro-Shirazi din Zanzibar 
care, în țările noastre. îndepli
nesc un rol important în condu
cerea popoarelor respective pe 
calea făuririi noii orînduiri so
ciale.

Vom informa poporul nostru 
despre realizările dumneavoas
tră, despre primirea călduroasă 
de care ne-am bucurat și înțe
legerile Ia care am ajuns, des
pre faptul că în poporul tanza
nian are un prieten bun. (Vii 
aplauze). Asa cum doresc să vă 
asigur că poporul tanzanian are 
în ooDorul român un prieten de 
nădejde și bun. (Vii aplauze).

Cu convingerea că vă voi re
vedea nu peste mult timp în Ro
mânia. aș dori să vă rog pe 
dumneavoastră, cei prezenți Ia 
acest dineu, să ridicăm un pa
har in sănătatea domnului pre
ședinte,

pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei dintre România șl 
Tanzania ;

pentru înfăptuirea cu succes a 
înțelegerilor realizate cu prile
jul acestei vizite ;

pentru colaborare și pace intre 
toate popoarele lumii,

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze puternice).

PLECAREA DIN DAR ES SALAAM
vin în fața tribunii oficiale. Rînd 
pe rînd își iau rămas bun de la 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu minis
trul afacerilor externe, John Ma
lecela, comandantul forțelor 
populare de apărare ale Tanga- 
nikăi, generalul Sarakikya, minis
trul comerțului și industriei, H. 
A. Jamal, ministrul comunicațiilor 
și lucrărilor publice, J. M. 
Lusinde, ministrul *de inter
ne, S. A. Maswanya, mi

Domnule președinte, 
Doamnă Ceaușescu, 
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,

înainte de toate, domnule pre
ședinte, penmiteți-mi să-mi ex
prim satisfacția pentru cuvintele 
extrem de amabile adresate 
Tanzaniei în aceste două zile. 
Sper' însă că aceasta nu ne va 
duce la autosatisfacție, ceea ce 
ar fi cu totul nejustificat. însă, 
cu totul deosebit de aceasta, do
resc să vă asigur că am avut 
o mare bucurie de a primi vizita 
dumneavoastră în mijlocul nos
tru.

Este adevărat că șederea dum
neavoastră a fost foarte scurtă 
și a fost imposibil să arătăm 
multe exemple ale dezvoltării 
noastre, însă aceasta nu înseam
nă că nu ne dezvoltăm. Cei ce 
au cunoscut țara noastră în 1961 
și o văd din nou acum sînt în
totdeauna impresionați de pro
gresele înregistrate în producția 
agricolă, în industrie, transpor
turi. comunicații, educație și să
nătate. Chiar statisticile arată 
că în cei zece ani de indepen
dentă, producția totală de bunuri 
în Tanzania a crescut cu circa 
60 la sută. (Aplauze puternice). 
Aceasta nu este un rezultat rău, 
dacă ne gîndim că am început 
de la o bază aproape total de
ficientă in ce privește cunoștin
țele și mîna de lucru pregătită, 
cît și venitul național pe cap de 
locuitor de circa 460 șilingi a- 
nual. Trebuie să adaug că nu ne 
simțim satisfăcuți cu aceste re
zultate, că sîntem pe deplin 
conștienți cît de mult ne mai 
rămîne de făcut.

Nu vreau să fac o lungă listă 
de realizări și nici a sarcinilor 
care ne stau în față. In orice 
caz, multe realizări nu pot fi de
monstrate numai prin cifre, ci 
ele pot fi văzute în încrederea, 
sănătatea și entuziasmul poporu
lui nostru, iar munca ce mai tre
buie depusă este, de asemenea, 
evidentă. Sperăm însă, domnule 
președinte, că chiar puținul care 
l-ați văzut v-a arătat că sîntem 
foarte serioși și hotărîți de a ne 
dezvolta țara din punct . de ve
dere economic pe calea con
strucției societății socialiste în 
Tanzania.

Majoritatea timpului dumnea
voastră în această vizită a fost 
folosit de fapt pentru discuții 
oficiale și semioficiale. Aceasta 
a fost o cale deosebit de utilă 
pentru a folosi timpul pe care 
l-ați avut la dispoziție ; sîntem 
siguri că așa vom continua, 
pentru că discuțiile noastre 
încă nu s-au încheiat. Am im
presia că discuțiile noastre nu 
se vor încheia prin simplul fapt 
că vă vom face un semn de adio 
mîine la plecare. Aceste discu
ții au demonstrat înțelegerea re
ciprocă între țările noastre și au 
întărit și mai mult această în
țelegere. Discuțiile noastre s-au 
referit la problemele dezvoltării 
economice, ale socialismului și 
la probleme internaționale.

Abordarea de către cele două 
țări ale noastre în problemele 
interne este diferită. Aceasta se 
datorește faptului că România 
este in Europa și concepțiile sale 
izvorăsc din cultura europeană, 
în timp ce eforturile noastre de 
construcție socialistă le facem 
pornind de la o bază mică. 
Cu toate acestea, am găsit 
multe lucruri comune și credința 
noastră în socialism. Schimbu
rile noastre de păreri au fost 
revelatoare și utile. Desigur, a- 
cest lucru este adevărat, cel pu
țin în ce ne privește pe noi, 
tanzanienii.

In problemele internaționale, 
schimburile de păreri au fost 
extrem de valoroase. In seara a- 
ceasta ați declarat încă o dată 
foarte clar poziția fermă a 
României împotriva colonialis
mului. neocolonialismului și ra
sismului peste tot în lume. 
Ne-a făcut plăcere să auzim a- 
ceastă poziție lucidă a dumnea
voastră, deși acțiunile din trecut 
ale guvernului României nu 
ne-au lăsat nici un dubiu în a- 
ceastă problemă. (Aplauze).

In același sens, domnule pre
ședinte, nu v-a surprins să au
ziți in timpul discuțiilor noas
tre despre preocuparea perma
nentă a Tanzaniei pentru sufe
rințele fraților noștri din Africa 
de Sud și din Africa de Vesrt, 
pentru că noi nu am ascuns ho- 
tărirea noastră de a sprijini lup
ta popoarelor din Rhodesia, Mo-

nistrul resurselor naturale și tu
rismului, H. Makame, ministrul 
economiei și planului, W. Cha
gula, ministrul apărării, E. 
Sokoine, alți membri ai guvernu
lui tanzanian, judecătorul suprem, 
A. Said, președintele Adunării 
Naționale, A. S. Mkwawa, H. 
Mbita, secretar general executiv 
al TANU, T. Kombo, secretarul 
general al Partidului Afro-Shirazi. 
președintele Consiliului Munici
pal al orașului Dar Es Salaam, 

zambic, Namibia, Guineea-Bis- 
sau, Angola. In Mozambic, Gui- 
neea-Bissau și Angola oamenii 
au fost siliți să ridice armele 
împotriva colonialismului portu
ghez pentru că toate celeilalte 
forme s-au dovedit ineficiente. 
Lupta lor este amară și ascuțită. 
Ea implică multe suferințe și 
știm că victoria nu va fi rapidă, 
însă știm că popoarele din aces
te țări nu se vor lăsa învinse. 
Ele știu că Tanzania nu va slăbi 
nici un moment sprijinul său 
pentru victoria luptei lor de e- 
liberare. (Aplauze).

Alături de mișcările de elibe
rare din țările respective, ne bu
curăm de succesele obținute 
deja în lupta lor, pentru că reu
șesc să creeze dificultăți ina
micilor lor care sînt inamici ai 
Africii. In Rhodesia și Namibia, 
în ultimele luni a avut loc o 
reînviere a luptei de eliberare. 
Masele din Rhodesia au luat cu 
curaj arma în mînă. Acest 
lucru ne-a amintit nouă și altor 
popoare că poporul african nu 
va accepta dominația colonia
listă. Colonialiștii au crezut că 
poporul din Rhodesia a fost su
pus. De aici absurditatea aces
tei comisii combinate. Ei au nu
trit speranța că vor putea as
cunde adevărul poporului rho- 
desian și, în felul acesta, să 
permită oprimatorilor să obțină 
ceea ce doreau ; dar ei au gre
șit, pentru că întotdeauna cei 
ce contează pe așa ceva 
fac greșeli, întrucît poporul 
a înțeles din propria șa 
experiență amară prietenia 
englezilor și a albilor rho- 
desieni. Crearea acestei comisii 
a fost, de fapt, un fel de îmbră
căminte de zahăr pentru trăda
rea intereselor poporului. Po
porul rhodesian a arătat încă o 
dată că merită să primească tot 
sprijinul. Și în Namibia poporul 
a reușit să afirme opoziția sa 
puternică împotriva rasismului, 
colonialismului și apartheidului. 
Chiar Africa de Sud nu mai 
este cea care era în urmă cu 
cîtva timp. Nu sîntem nevoiți 
să credem că aceste evenimente 
vor duce la împăcare sau la a- 
meliorarea suferințelor poporu
lui. Lupta va fi lungă și foarte 
înverșunată. Ea este însă o de
monstrație că se apropie succe
sul final — apartheidul și colo
nialismul vor fi răsturnate în
tr-o zi.

Insă, înainte de a semnala a- 
cest lucru, toate popoarele libere 
trebuie să contribuie și, într-a- 
devăr, să-și sporească sprijinul 
lor față de lupta popoarelor o- 
primate în strădania lor de a-și 
găsi unitatea și apoi să folo
sească această unitate pentru e- 
liberare.

Există locuri în lume unde li
bertatea națională este încălcată, 
ciuntită. Tanzania și România au 
demonstrat solidaritatea lor cu 
lupta pentru libertate, pentru 
că libertatea este individuală. 
Accentul pus pe lupta popoare
lor din Africa nu se datorează 
doar faptului că sîntem afri
cani. Credem că acest lucru este 
corect din punct de vedere stra
tegic și tactic. Atunci cînd în
treaga Africă va fi liberă și 
cînd mișcarea unității africane 
va fi fermă, abia atunci po
poarele acestui continent vor 
putea juca un rol pozitiv în 
lupta pentru libertate și drep
tate pe plan mondial. Aceasta 
rămîne responsabilitatea și țelul 
nostru final.

Sîntem fericiți că poporul ro
mân înțelege libertatea Africii 
ca un aspect al păcii pe plan 
mondial și de aceea acordă spri
jin în mari proporții.

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

In numele guvernului și po
porului tanzanian și în numele 
T.A.N.U. și Partidului Afro-Shi
razi, rog pe oaspeții noștri să 
transmită întregului popor din 
România bunele și călduroasele 
noastre urări pentru progres și 
prosperitate, precum și speranța 
in dezvoltarea viitoare a rela
țiilor între popoarele și țările 
noastre.

Vă rog să vă alăturați și să ri
dicăm paharul împreună pentru 
prietenia trainică și colaborarea 
dintre popoarele român și tan
zanian. (Aplauze).

A. S. Chambuso, alte personali
tăți marcante ale vieții publice și 
obștești tanzaniene, precum și 
Ion Drînceanu ambasadorul 
României în Tanzania, și mem
brii Ambasadei.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați de 
Abeid Amâni Karume, prim-vice- 
președinte al republicii, și Ras
hidi Mafaume Kawawa, prim-
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duros din partea poporului ro
mân.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a avut con
vorbiri cu președintele Republi
cii Unite Tanzania, Mwalimu 
Julius K. Nyerere, la care au 
participat :

— din partea română : Ion 
Pățan, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Corneliu Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Ion Drînceanu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Republica Unită Tanzania, 
Gheorghe Oprea, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
silier al președintelui Consiliului 
de Stat, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
prim-adjunct al șefului secției 
internaționale a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Constantin Mitea, mem
bru supleant al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, Florian Stoica, di
rector general adjunct în Minis
terul Comerțului Exterior, și Va- 
leriu Tudor, consilier în Ministe
rul Afacerilor Externe.

— din partea tanzaniana : R. 
M. Kawawa, prim ministru și al 
doilea vicepreședinte al R. U. 
Tanzania ; A. Jamal, ministrul 
comerțului și ipdustriei, Aboud 
Jumbe, ministru de stat la Ca
binetul primului vicepreședinte ; 
W. Chagula,’ ministrul afacerilor 
economice și dezvoltării planifi
cate ; I. Elinawinga, ministrul a- 
pelor și energiei ; Thabit Rom
bo, președintele comerțului și in
dustriilor și secretar general al 
Partidului Afro-Shirazi (Zanzi
bar) ; J. Malecela, ministrul a- 
facerilor externe ; C. D. Msuya, 
ministrul finanțelor ; D. A. 
Nkembo, secretar principal la 
Cabinetul președintelui; A. B. 
Nyakyi, secretar principal la Mi
nisterul Afacerilor Externe; H. 
Mbita, secretar național executiv 
al Partidului T.A.N.U., D. Mloka, 
ambasador în Ministerul Aface
rilor Externe.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o ambianță 
cordială, de prietenie și de înțe
legere mutuală, cei doi președinți 
s-au informat reciproc asupra 
procesului de dezvoltare econo
mică și socială din cele două țări, 
au analizat stadiul și perspecti
vele relațiilor româno-tanzaniene 
și au făcut un schimb de păreri 
cu privire la situația internațio
nală.

Partea română a apreciat 
realizările oonsiderabile do- 
bîndite de poporul tanzanian, 
sub conducerea guvernului și 
partidului T.A.N.U., în eforturile 
sale de a îmbunătăți oondi- 
țiile economice, culturale și so
ciale ale tuturor cetățenilor, pe 
calea socialismului, prin spriji
nirea pe forțele proprii, precum 
și politica de nealiniere și spri
jinul acordat în apărarea drep
turilor omului și eliberarea 
teritoriilor care se mai află 
sub dominația rasială sau colo
nială.

Partea tanzaniană a luat cu
noștință cu deosebit interes de 
experiența, eforturile și realiză
rile poporului român, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de ridicare a nivelu
lui de viață și a conștiinței so
cialiste a oamenilor mundi, 
dind o înaltă apreciere politidi 
externe principiale a României, 
precum și solidarității și spriji
nului concret acordat mișcărilor 
de eliberare națională și sta
telor din Africa în lupta lor 
pentru obținerea și consolida
rea independentei.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție că relațiile dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Unită Tanzania se 
întăresc și se dezvoltă continuu, 
în folosul reciproc al celor două 
țări. Ele au apreciat rolul pe 
care l-au avut în această direc
ție contactele și schimburile din 
ultimii ani, îndeosebi vizita e- 
fectuată in Republica Socialistă 
România de către Rashidi Ka
wawa, primul-ministru, al doi- 

ministru, al doilea vicepreședinte 
al republicii.

Președintele Julius K. Nyerere 
și celelalte personalități tanzanie
ne își iau rămas bun de la mem
brii delegației române — Ion 
Pățan, Corneliu Mănescu, Bujor 
Almășan, Ștefan Andrei, Con
stantin Mitea, Gheorghe Oprea.

în finalul ceremoniei, președin
tele Tanzaniei își ia rămas bun 
de la tovarășul Nicolae Ceaușescu 

l«a vicepreședinte al Republicii 
Unite Tanzania.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Par
tidului Uniunea Națională Afri
cană din Tanganika. Mwalimu 
Julius Kambarage Nyerere, au 
subliniat dreptul fiecărui partid 
de a-și stabili politica internă 
și externă în mod independent, 
pornind de la cerințele legilor 
generale ale dezvoltării sociale 
și pe baza analizei condițiilor 
și particularităților concrete ale 
țării sale, adueîndu-și în acest 
fel contribuția la cauza inter- 
naționalistă a luptei împotriva 
imperialismului, pentru pace, 
libertate, independență națio
nală și socialism.

în timpul vizitei, delegația ro
mână de partid a avut discuții 
frățești cu Partidul T.A.N.U. și 
Partidul Afro-Shirazi si s-a că
zut de acord să dezvolte in 
continuare relațiile dintre ele și 
Partidul Comunist Român.

Cei doi conducători au apre
ciat că schimbul de informații 
și experiență între cele două 
partide este deosebit de util 
pentru mai buna cunoaștere re
ciprocă, dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre cele două par
tide, țări și popoare și servește 
intereselor tuturor forțelor an- 
tiimperialiste. Ei au hotărît să 
continue și să diversifice întâl
nirile la toate nivelurile, pe li
nie de partid și pe linia orga
nizațiilor de masă. In acest 
scop, ei au convenit să se sta
bilească un program concret de 
colaborare, informare reciprocă 
și schimburi de delegații.

Partea română și-a exprimat 
satisfacția față de acreditarea 
de către guvernul Republicii U- 
nite Tanzania a unui ambasador 
în România ; ambele părți do
resc ca o ambasadă să fie în
ființată la București, la timpul 
potrivit.

Cei doi președinți au consta
tat cu satisfacție că raporturile 
bune și frățești existente între 
România și Tanzania înregis
trează un curs ascendent și, în 
efortul lor de a le consolida, ei 
au exprimat voința comună de 
a extinde schimburile comer
ciale, cooperarea economică și 
tehnică pe baze reciproc avan
tajoase. In scopul valorificării 
posibilităților existente, ei au 
convenit ca organele de specia
litate din cele două țări să în
treprindă măsuri concrete în 
direcția realizării acțiunilor de 
cooperare în cît mai multe do
menii, îndeosebi în sectoarele ; 
minier, industrie ușoară, agri
col. alimentar, materialelor de 
construcții, precum și în dome
niul asistenței tehnice și al pre
gătirii cadrelor.

Cele două părți și-au expri
mat dorința de a înființa socie
tăți mixte în diferite domenii de 
interes comun, ceea ce va con
stitui o nouă formă de coope
rare economică între cele două 
țări.

In timpul vizitei a fost semnat 
programul de schimburi cultu
rale pentru anii 1972—1973. De 
asemenea, a fost semnat un a- 
cord privind desființarea vizelor.

Procedînd la un larg schimb 
de păreri privind situația inter
națională, cei doi președinți au 
scos în evidență că în lumea 
contemporană, crește In mod 
pregnant rolul și influența for
țelor păcii, democrației și pro
gresului. Ei au subliniat necesi
tatea de a se acționa perseverent 
în direcția unirii tuturor forțelor 
frontului antiimperialist și a 
dezvoltării cooperării dintre eSa, 
aceasta constituind o condiție 
pentru triumful luptei lor împo
triva politicii de dominație, in
timidare și agresiune, Împotriva 
politicii de folosire a forței sau 
a amenințării cu forța, pentru 
eradicarea completă a colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru impunerea în relațiile 
dintre state a principiilor cu a- 
plicație universală ale dreptului 
internațional, pentru asigurarea 
respectării drepturilor popoare
lor de a dispune în mod liber 
de bogățiile naționale și de a 
decide de sine stătător asupra 
căilor dezvoltării lor economice 
și sociale.

Cele două părți au subliniat 
că toate țările lumii, indiferent 
de mărimea și potențialul lor, 
poartă răspunderea pentru des
tinele păcii și securității inter
naționale. In acest context, ele 
au subliniat rolul activ care re
vine țărilor mici și mijlocii ale 
lumii pentru atingerea acestor 
obiective.

Subliniind dorința țărilor lor 
de a contribui la înfăptuirea și 
garantarea păcii și securită
ții internaționale, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin- 

și tovarășa Elena Ceaușescu. Cei 
doi șefi de stat se îmbrățișează 
cordial, își string mîinile cu căl
dură.

La ora 10 (ora locală, 9 ora 
Bucureștiului), avionul preziden
țial românesc decolează de pe 
aeroportul din Dar Es Salaam 
spre Khartum, a șaptea capitală 
înscrisă în programul vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
Africa. 

tele Julius K. Nyerere au reliefat 
marea importanță a așezării ra
porturilor interstatale pe baza 
strictei respectări a principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne ale altor state, e- 
galității în drepturi și avantaju
lui reciproc, excluderii folosirii 
forței și amenințării cu folosi
rea forței, soluționării pe calea 
pașnică a problemelor litigioase.

Părțile au reafirmat atașa
mentul lor profund față de 
dreptul inalienabil al tuturor po
poarelor de a-și hotărî singure 
soarta și au declarat că țările și 
popoarele lor vor acorda, în 
continuare, sprijin moral, politic 
și material luptei popoarelor din 
Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau, Namibia și alte teritorii 
dependente, pentru lichidarea 
asupririi coloniale, pentru cu
cerirea independenței naționale 
și înfăptuirea aspirațiilor lor 
legitime de libertate și progres 
social.

Părțile au condamnat fără re
zerve politica de apartheid și 
discriminare rasială din Repu
blica Sud-Africană și Rhodesia, 
reafirmînd hotărîrea lor de a 
sprijini rezoluțiile Națiunilor 
Unite prin care se cere să se 
pună capăt unei asemenea poli
tici inumane, care reprezintă o 
amenințare pentru pace și secu
ritate în Africa și în lume. Ele 
au reafirmat sprijinul lor deplin 
și hotărit pentru lupta popoare
lor africane din aceste țări.

Cei doi președinți au reafirmat 
solidaritatea militantă a Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Unite Tanzania cu lupta 
statelor din Africa și alte re
giuni ale lumii, pentru apărarea 
și consolidarea independenței, 
dezvoltarea economică și so
cială de sine stătătoare, pentru 
înfăptuirea năzuințelor lor vitale. 
Ei au evidențiat rolul tot mai 
important al statelor africane 
în abordarea și soluționarea pro
blemelor majore ale contempo
raneității, în lupta împotriva po
liticii de dominație imperialistă, 
colonialistă și neooolonialistă. In 
acest oontext, au evocat con
tribuția pozitivă a Organizației 
Unității Africane.

Republica Socialistă România 
și Republica Unită Tanzania a- 
preciază că reducerea si lichi
darea decalajelor dintre țările în 
curs de dezvoltare și cele a- 
vansate reprezintă o sarcină Ur
gentă pentru progresul umani
tății, consolidarea păcii și lăr
girea cooperării internaționale. 
Cele două părți își exprimă 
convingerea că depășirea aces
tei situații necesită eforturi sus
ținute din partea fiecărui stat 
pentru punerea în valoare a bo
gățiilor naturale și resurselor u- 
mane, înlăturarea piedicilor și 
discriminărilor în relațiile eco
nomice interstatale, precum și 
extinderea cooperării interna
ționale. Ele au subliniat nece
sitatea creșterii contribuției Or
ganizației Națiunilor Unite șl 
traducerii în practică a măsu
rilor stabilite în cadrul celui 
de-al doilea Deceniu al O.N.U. 
în vederea intensificării spriji
nului acordat statelor în curs de 
dezvoltare, indiferent de orîn- 
duirea lor socială sau zona geo
grafică din care fac parte. în a- 
cest context, cele două părți au 
relevat rolul important care re
vine apropiatei Conferințe a 
Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare ce se va tine în 
Chile.

Preocupate de existența în 
diverse părți ale lumii a unor 
focare de tensiune și război, 
cele două părți și-au exprimat 
solidaritatea activă cu lupta 
dreaptă a popoarelor din Indo- 
china împotriva agresiunii ame
ricane și au reafirmat sprijinul 
lor față de propunerile de pace 
ale R. D. Vietnam și Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. 
Ele au subliniat necesitatea re
tragerii necondiționate a trupe
lor S.U.A. și ale aliaților lor din

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general

al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România De la bordul avionului

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Excelentei Sale, JULIUS 
K. NYERERE, președintele Republicii Unite Tanzania, următoarea 
telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Unite Tanzania, doresc să vă adre
sez încă o dată calde mulțumiri pentru sentimentele prietenești 
și ospitalitatea desăvîrșită ou care am fost primiți pretutindeni 
în cursul vizitei noastre in frumoasa dumneavoastră țară.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile fructuoase 
pe care le-am purtat vor întări și mai mult prietenia și colabo
rarea multilaterală dintre țările noastre, în interesul popoarelor 
român și tanzanian, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, gu
vernului și poporului tanzanian prieten urările noastre de sănătate 
și fericire, de noi și noi succese în făurirea unei Tanzanii libere, 
independente și prospere.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Excelenței Sale, JOMO 
KENYATTA, președintele Republicii Kenya, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Kenya, doresc să 
vă adresez dumneavoastră și întregului popor kenyan prieten cele 
mai bune urări de sănătate și fericire, de pace și prosperitate.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Maiestății sale impe
riale, HAILE SELASSIE I, împăratul Etiopiei, următoarea <e- 
legramă :

Survolarea teritoriului Etiopiei imi oferă plăcutul prilej de a 
vă adresa un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de prosperitate și pace pentru poporul etio
pian prieten.

această regiune, pentru ca po
poarele vietnamez, Laoțian și 
cambodgian să-și poată hotărî 
singure calea dezvoltării lor po
litice, economice și sociale, in 
conformitate cu drepturile lor 
legitime.

Cu privire la Orientul Apro
piat, cele două părți au apre
ciat că perpetuarea situației 
din această zonă reprezintă 
o amenințare la adresa păcii și 
securității internaționale și s-au 
pronunțat cu hotărîre pentru 
soluționarea grabnică a conflic
tului pe cale pașnică. în spiri
tul rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967, pentru retragerea trupelor 
israeliene de pe teritoriile a- 
rabe ocupate, respectarea suve
ranității și integrității teritori
ale a tuturor statelor din zonă 
și pentru rezolvarea problemei 
populației palestiniene conform 
aspirațiilor sale legitime.

Cei doi președinți au ap rec ie' 
că înfăptuirea dezarmării gene
rale, și, în primul rînd, a ceței 
nucleare constituie o sere >ă 
deosebit de importantă a zile
lor noastre și s-au declarat p n- 
tru inițierea unor măsuri 'ix- 
ciente în această direcție. Păr
țile au subliniat, totodată, avan
tajele pe care le-ar reprezenta 
pentru întreaga omenire dirija
rea, în scopuri pașnice, a resur
selor folosite astăzi în lume în 
domeniul militar.

Cele două părți își exprimă 
convingerea că statornicirea u- 
nui climat de securitate și coo
perare în Europa va influența 
pozitiv asupra păcii și destin
derii în întreaga lume. Ele au 
reliefat progresele înregistrate 
în această direcție pe continen
tul european, care au creat con
diții propice pentru pregătirea 
și convocarea cît mai curînd 
posibil, cu participarea tuturor 
statelor interesate, pe baze ega
le și în toate fazele, a conferin
ței general-europene.

Subliniind necesitatea întări
rii rolului și eficacității O.N.U., 
ca instrument pentru menține
rea păcii și promovarea colabo
rării internaționale, părțile au 
exprimat satisfacția pentru res
tabilirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze la 
Națiunile Unite, considerînd a- 
cest act ca o contribuție la 
creșterea eficienței organizației. 
Ele au declarat, de asemenea, 
că, pentru ca O.N.U. și alte or
ganisme internaționale să-și 
poată îndeplini complet obiec
tivele privind menținerea păcii 
și realizarea prosperității în lu
me, este necesar ca în aceste or
ganizații să fie aplicat princi
piul universalității.

Cele două părți au exprimat 
convingerea că vizita secretaru
lui general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Unită 
Tanzania și convorbirile purtate 
cu acest prilej cu Mwalimu Ju
lius K. Nyerere, președintele 
Republicii Unite Tanzania, re
prezintă o contribuție de seemă 
la adîncirea cunoașterii re
ciproce, la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și cooperare din
tre cele două țări și popoare, 
precum și la înțelegerea inter
națională.

Președintele Nicolae Ceaușeec 
doamna Elena Ceaușescu, perso
nalitățile care l-au însoțit au 
exprimat cordiale mulțumiri 
pentru calda ospitalitate ce le-a 
fost rezervată de către poporul 
tanzanian și conducătorii săi.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a invitat pe 
președintele Republicii Unite 
Tanzania, Mwalimu Julius K. 
Nyerere, să efectueze o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost accep
tată cu plăcere, data vizitei ur- 
mînd a fi stabilită ulterior.

JULIUS K. NYERERE 
președintele Republicii Unite 

Tanzania



„SClNTEIA TINERETULUI*' pag. 3

....... .. ........ I 1 11,11

VINERI 31 MARTIE 7972

Vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu in

Interviu acordat de președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ziaristului egiptean Hamdy Fouad de la ziarul „Al-Ahram“

Republica Democratică Sudan După cum s-a mai anunțat, to varășui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe 
ziaristul egiptean Hamdy Fouad de la ziarul „Al-Ahram“ căruia 
l-a acordat un interviu.

(Urmare din pag. I)

tulul sudanez, general maior 
Gaafar Mohammed Numeiry, a- 
cest eveniment evidențiind, o 
dată în plus, rolul deosebit pe 
care îl au vizitele și contactele 
directe ale șefilor de stat pentru 
promovarea bunelor raporturi, a 
cooperării și destinderii în viața 
internațională.

Această întîlnire a fost marca
tă din primele momente ale so
sirii șefului statului român de 
cordialitatea prietenească cu care 
a\fost salutat de președintele su
da*- —,

coborîrea din avion, pre- 
antele Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, și conducăto
rul Republicii Democratice Su
dan, Gaafar Mohammed Nu
meiry, își string mîinile cu căl
dură. Șeful statului sudanez, îm
preună cu soția sa, Busein Nu
meiry, întîmpină, de asemenea, 
cu cordialitate pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Conducătorul statului român 
prezintă apoi pe tovarășii Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne. Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, și 
celelalte persoane oficiale care îl 
însoțesc în călătoria sa în țările 
africane.

Iu întîmpinarea oaspeților au 
venit, de asemenea, prim-vicepre- 
ședintele republicii, Abubakr 
Awadallah, secretarul general al

Este cunoscut și totodată una
nim acceptat faptul că munca 
de activist nu poate fi despăr
țită de cea de propagandist ; a 
încerca să demonstrezi acest 
adevăr-axiomă înseamnă a forța 
uși deschise. Realizarea practică 
a sa impune însă, firesc, o pre
ocupare permanentă pentru in
terpretarea corectă a faptelor de 
zi cu zi, pentru cunoașterea vie 
a realităților în mijlocul cărora 
își desfășoară activitatea propa
ga r,di st'Ul. In acest sens, hotărâ
rea ca fiecare activist să fie in 
același timp un propagandist la 
cercurile de învățământ politic 
aduce un important sprijin în 
favoarea unei activități susținu
te și unitare, avînd un însemnat 
rol formativ în dezvoltarea pre
gătirii politice a activiștilor.

Primul secretar al Comitetu
lui municipal Tîrgu-Mureș al 
U-T.C., Sigismund Izsak, a fost 
ini^'utotul de acord cu aceste 
principii, expuse ca punct de 
pic ire al unei discuții la care 
l-ani invitat de curînd, adăugind 
chiar că „măsura adoptată în 
toamna anului trecut cu privire 
Ia stabilirea unor noi atribuții 
privind munca de propagandist 
a activistului este cit se poate 
de necesară și oportună. Evi
dent, lucrurile nu se pot schimba 
complet de la o zi la alta, dar 
cu toate greutățile pe care incă 
le mai intimpinăm, putem spune 
că am obținut deja bune rezul
tate“. Aceste bune rezultate 
sînt, fără îndoială, oonsecința 
seriozității cu care a fost privi
tă pregătirea politică a tinerilor, 
acordîndu-se atenția cuvenită 
orientării activiștilor către acele 
organizații U.T.C. ale munici
piului in care munca de orga
nizație era mai slabă, astfel in
cit prezența lor acolo să se rea
lizeze pe toate planurile, înfrun
tarea și rezolvarea dificultăților 
repercutindu-se pozitiv în dublu 
sens, asupra organizației respec
tive. cit și asupra maturizării 
politice a activistului. O aseme
nea orientare a izvorît din con
vingerea unanimă a comitetu
lui municipal U.T.C., după care 
a fi activist-propagandist în
seamnă, pe lîngă o solidă pregă
tire și documentare, o înaltă 
răspundere și o dăruire deplină. 
Activistul trebuie să dea totul 
pentru tinerii din cercul de care 
răspunde — a fost concluzia care 
formula lapidar opndiția princi
pală a propagandistului.

Discuțiile purtate ulterior cu 
activiștii ne-au confirmat, dacă 
nu întrutotul, în orice caz în 
bună măsură, impresia aceasta 
de seriozitate în abordarea pro
blemelor muncii activistului în 
toată complexitatea lui. „Nu 
cred că a ține o lecție pe lună

Niciodată nu s-a lucrat atit de bine
(Urmare din pag. I)

Uniunii Naționale a C.A.P. că 
nu trebuie să lăsăm nefolosit 
nici măcar o palmă din el“.

Mulțumiți de modul în care se 
desfășoară lucrările în actuala 
campanie (aveau și motive : rit
mul la însămînțări, pregătirea 
terenului și fertilizarea suprafe
țelor ocupate cu culturi de toam
nă a depășit sensibil pe cel pla
nificat fără a se înregistra aba
teri de la calitatea prescrisă), 
membrii consiliului de con ’-,cere 
al C.A.P. dădeau o înaltă apre

Unfrinfi Socialiste Sudaneze, 
Maamoun Awad Abu Zeid, mem
bri ai Biroului Politic al Uniunii 
Socialiste Sudaneze, membri ai 
guvernului, guvernatorul provin
ciei Khartum, care prezintă oma
giile lor solilor țării noastre. In 
cinstea oaspeților a fost alcătuită 
o misiune de onoare, din care fac 
parte Osman Abu Al-Gasim, 
membru al Biroului Politic al 
Uniunii Socialiste Sudaneze^ 
Mansour Khaleb, ministrul afa
cerilor externe, Ahmed Abdel 
Rahman al-Akib, ministrul indus
triei și minelor, Ibrahim Moneim 
Mansour, ministrul economiei.

Sînt de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Khar
tum.

Ceremonia militară se desfă
șoară într-o ambianță festivă, pe 
aeroport fiind arborate nenumă
rate steaguri românești și suda
neze. Sînt intonate imnurile de 
stat ale României socialiste și Su
danului, în timp ce răsună 21 
salve de artilerie. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe un podium 
de onoare, primește, alături de 
Gaafar Numeiry, raportul co
mandantului gărzii, după care, 
însoțit de șeful statului sudanez, 
trece în revistă ostașii care pre
zintă armele.

Cei doi șefi de stat și soțiile 
lor, împreună cu personalitățile 
române și sudaneze, s-au îndrep
tat apoi spre Palatul Poporului, 
reședința pusă la dispoziția oas
peților. In drum, grupuri masive 
de locuitori'ai capitalei salută cu 
prietenie pe solii țării noastre, a- 

poate fi considerată prin ea în
săși muncă de propagandist — 
își exprima opinia Ioan Ugran. 
Lecția propriu-zisă va rămine o 
expunere abstractă dacă te ghi
dezi, oricit de conștiincios, doar 
după tematică, fără a căuta ar
gumente concrete, exemple din 
viața colectivului în care lu
crezi“. Pentru a putea realiza în 
practică acest deziderat e nece
sară mai întîi o bună cunoaștere 
a tinerilor din cercul respectiv, 
însoțită de un contact permanent 
cu viața organizației respective, 
de o înțelegere profundă și ne
mijlocită a problemelor cu care 
este confruntată. Sub acest as
pect, tovarășul Ugran menționa 
că a fost timp de nouă ani mun
citor la întreprinderea de uti
laje pentru industria ușoară 
(I.U.I.U), unde conduce acum 

Viata de organizație

Propagandistul 

și cercul său de 

invățămînt politic
două cercuri de învățămînt po
litic, înainte de a trece ca acti
vist la comitetul municipal fiind 
secretar U.T.C. al acestei între
prinderi, așa incit este mult a- 
jutat în munca sa de propagan
dist de cunoștințele acumulate 
anterior asupra specificului 
acestei uzine. Consecvent cu 
principiile exprimate, el caută 
și în prezent să fie cît mai mult 
în mijlocul tinerilor cu care lu
crează, însoțindu-i la diferite 
activități — la muncă patrioti
că, în excursii, sau la adunările 
lor generale — dorind, după cum 
mărturisește, să realizeze o le
gătură intimă, sufletească, cu ti
nerii organizațiilor respective. 
„Problema comunicării este în 
primul rind o problemă de în
credere, și activistul trebuie să 

ciere muncii tinerilor mecaniza
tori. Aceștia, spuneau ei, își de
pășesc normele zilnice, fără a 
face nici un rabat de la calitate. 
Cum ? Prin organizarea muncii 
în schimburi prelungite și prin 
păstrarea unei perfecte stări de 
funcționare a tractoarelor și uti
lajelor. Cu foarte bune rezultate 
sînt folosiți în această acțiune 
elevii din ultimii ani ai școlii 
profesionale de mecanici agri
coli din localitate veniți în prac
tică. Unul dintre ei. Ghenrghe 
Horneț. s-a dovedit atît de bine 
pregătit .incit i s-a încredințat 

plaudă îndelung pe cei doi șefi 
de stat. Sute și sute de steaguri 
—■ românești și sudaneze —■ îm
podobesc orașul : „Bun venit 
președintelui Ceaușescu", „Su
danul salută pe președintele ro
mân“, Trăiască prietenia româ- 
no-sudaneză" — sînt urări în 
limbile română și arabă, care se 
văd pretutindeni, alături de por
tretele celor doi șefi de state.

Atmosferă proprie unui mare 
eveniment, care a fost relevată 
cu pregnanță de presa sudaneză.

Ziarele sudaneze de joi publică 
la loc de frunte materiale consa
crate vizitei în Sudan a preșe
dintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Ziarele „El-Sa- 
hafa" și „Al-Ayam" anunță eve
nimentul prin supratitluri, pe în
treaga lor primă pagină, în care 
sînt inserate fotografii ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, infor- 
mînd, în același timp, despre 
principalele momente din pro
gramul vizitei în Sudan a șefului 
statului român. Ziarul „El-Sa- 
hafa" dedică țării noastre o în
treagă pagină, intitulată : „In în
tîmpinarea înaltului oaspete din 
România“. Tn cuprinsul acesteia 
sînt publicate biografia și fo-

Ceai oferit în cinstea 
tovarășei Elena Ceaușescu
In cursul după-amiezii de joi, 

doamna Busein Numeiry a oferit 
la reședința sa un ceai în onoarea 
tovarășei Elena Ceaușescu. La 
ceai au participat Nefisa Ahmed 
El Amin, viceministru al tinere
tului, președinta Uniunii Femei
lor Sudaneze, Fatma Abdel 
Mahmoud, membră a Comitetu- 

țină seama de aceasta“, a înche
iat el.

Păreri similare au exprimat 
tovarășii Florea Nitișor — pro
pagandist la organizația nr. 6 
elevi de la întreprinderea „Elec- 
tromureș“, Ana Szabo — propa
gandistă la I.A.P.L. Mureșul și 
la cooperativa „Constructorul“ și 
Ioan Jurcan — conducător al 
unor cercuri de invățămînt poli
tic la I.C.I.L. Tg. Mureș și la 
Vinalcool. Ioan Jurcan, activist 
relativ nou in cadrul comitetului 
municipal U.T.C., oonducea to
tuși cercuri care, prin compo
nența eterogenă sub raportul 
pregătirii cunsanților, pun pro
bleme complexe, cerând o deo
sebită atenție din partea propa
gandistului. Greutățile începutu
lui au fost însă depășite prin 
aceeași preocupare permanentă 

pentru cunoașterea directă a oa
menilor. Reușind într-un timp 
relativ scurt să cunoască perso
nal mai mult de jumătate din 
cursa-nți, interesindu-se de do
rințele și problemele lor, mer
gi nd la locul lor de muncă în 
timpul producției și răspunzând 
prompt la toate invitațiile lor la 
diferite acțiuni pe care le orga
nizau, tovarășul Jurcan a reușit 
să-și atragă tinerii, ajungînd să 
realizeze o colaborare susținută 
și o participare activă și intere
sată a lor la toate acțiunile.

Față de această preocupare 
consecventă pentru o perma
nentă perfecționare calitativă a 
muncii de activist, am fost cel 
puțin nedumeriți de suficiența 
și superficialitatea inexplicabile 
manifestate în munca lor de 

în exclusivitate un tractor cu 
care lucrează cot la cot cu cei
lalți mecanizatori.

Angajarea totală a tinerilor la 
muncă explică în bună măsură 
realizările înregistrate în jude
țul Buzău în toate sectoarele 
producției agricole. în solarii 
s-au plantat pe un sfert de su
prafață tomatele și varza timpu
rie. In viile care măsoară peste 
9 000 ha tăiatul s-a efectuat pe 
85 la sută din suprafață, iar cer- 
cuitul pe jumătate. Livezile noi, 
cum sînt cele de la Pîrșcov sau 
Cindești, însumând 180 ha, au 

tografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fotografia și date bio
grafice ale tovarășei Elena 
Ceaușescu.

De asemenea, sub titlul „Sen
sul socialismului din România" 
este publicat un articol consacrat 
realizărilor din țara noastră.

„Poporul sudanez — se re
levă m articoi — urmărește cu 
admirație construcția socialistă în 
acest stat prieten.

Poporul român, care s-a opus 
în mod eroic nebuniei hitleriste, 
își făurește o viață nouă, pe baze 
socialiste, masele largi partici- 
pînd la construcție.

Relațiile sudanezo-române se 
dezvoltă continuu, fiind înteme
iate pe avantaj și respect re
ciproc, pe năzuințe comune.

Vizita actuală a președintelui 
Ceaușescu în țara noastră des
chide noi perspective în coope
rarea dintre cele două țări, în 
diferite domenii, spre binele ce
lor două popoare" .

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

ION CÂRJE 
ADRIAN IONESCU 
ROMULUS CAPLESCU

lui Central al U.F.S., alte mem
bre ale conducerii Uniunii, soții 
ale unor înalte personalități gu
vernamentale, precum și soțiile 
șefilor misiunilor diplomatice 
acreditați la Khartum.

Ceaiul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

propagandiști de tovarășii Eu
gen Jănosi și Carol Jakob, ac
tiviști ai aceluiași comitet mu
nicipal. Dovedind o lipsă de ori
entare pe care numai necunoaș
terea o poate explica, Eugen 
Jănosi și-a ales drept cercuri de 
învățămînt politic din acest an 
de învățămînt organizațiile 
U.T.C. de la Fabrica de conser
ve Tg. Mureș, fabrică cu un ca
racter sezonier bine știut, astfel 
îneît, după primele două lecții, 
și-a întrerupt activitatea de con
ducător de cerc, urmînd să o 
reia, probabil în..., toamna urmă
toare, odată cu viitorul sezon.

In oeea ce-i privește pe Carol 
Jakob, acesta, în calitate de con
ducător de cerc la Liceul indus
trial pentru construcții de ma
șini, a participat doar la două 
teme, în cadrul orelor de diri- 
genție (?!), numai una dintre a- 
cestea conducând-o direct, după 
care a trecut la o activitate de 
„îndrumare“ din birou, munca sa 
de propagandist rezumîndu-se 
la procurarea materialelor și la 
„indicații“ în privința organiză
rii. „Scuza“ că nu are timp, că 
ține locul și altor două colege 
aflate în concedii medicale pre
lungite, nu poate justifica totuși 
lipsa de interes pentru activita
tea concretă, pentru stabilirea 
unui dialog direct cu tinerii de 
care „se ocupă“.

Altfel, însă, se impune să fa
cem constatarea că rămînerea în 
urmă și distanțarea celor doi 
activiști nu este concludentă în 
contextul muncii întregului Co
mitet municipal U.T.C. Tg. Mu
reș. Observația făcută deja de la 
bun început de primul secretar, 
referitoare la rezervele încă ne
valorificate în întregime, se do
vedea astfel realistă și din acest 
punct de vedere însă nu anula 
reușitele înregistrate deja pînă 
acum, și pe care le-am consem
nat mai sus ; se cerea doar con
tinuată cu consecvență, pe pla
nul muncii politice, pentru con
solidarea deplină a bunelor re
zultate.

Concluzia discuțiilor purtate 
este că abordarea cu seriozitate 
a muncii de propagandist este 
o condiție indispensabilă a suc
cesului. Nu încape aici superfi
cialitatea, delăsarea, munca din 
birou sau efortul care să nu por
nească de la cunoașterea tineri
lor. Pregătirea permanentă, la 
zi, solida formație marxist-leni- 
nistă a propagandiștilor, trebuie 
dublate de o profundă și nemij
locită legătură cu viața cotidiană 
a organizațiilor. Ecuația activist
propagandist își găsește o rezol
vare corectă numai în mijlocul 
tinerilor.

MARIAN GRIGORE

fost plantate în întregime. In 
ceea ce privește vița de vie. care 
anul acesta se va extinde pe 
încă 400 ha, ritmul de plantare 
e rapid, apreciindu-se ca pînă la 
10 aprilie (deci cu 5 zile înainte 
de termenul planificat) să fie 
încheiate toate lucrările. Conți-, 
nuarea muncii pe aceleași coor
donate, perfect posibile în con
dițiile actualului an de produc
ție, reprezintă una din soluțiile 
optime pentru asigurarea unor 
recolte bogate în vară și în 
toamnă.

ÎNTREBARE • Am citit o 
carte despre România în care 
scrie că încă din vremurile 
străvechi popoarele noastre se 
cunoșteau reciproc, că vasele 
egiptene ajungeau pînă la 
Constanța de astăzi și chiar 
că aici erau cunoscute zeită
țile egiptene, cum sînt Osiris 
și Isis.

RĂSPUNS : Da, într-adevăr, 
între popoarele noastre sînt legă
turi străvechi.

Dacă încă zeii se cunoșteau 
din timpuri îndelungate, de ce 
noi, oamenii, conducătorii po
poarelor noastre, să nu ne întîl- 
nim ? Sînt convins că asemenea 
întîlniri vor întări prietenia și co
laborarea internațională.

ÎNTREBARE : Sînt foarte 
fericit, domnule președinte, 
de a ști că veți vizita țara 
noastră și alte țări arabe și 
africane, unde veți fi bineve
nit. După părerea dumnea
voastră, care este însemnăta
tea acestei vizite, ca pas im
portant pe continentul afri
can, unde noi sintem con
fruntați cu problemele sub
dezvoltării P

RĂSPUNS : Doresc, în primul 
rind, să-mi exprim satisfacția 
pentru faptul că, la amabila in
vitație a președintelui Anwar Sa- 
dat voi avea posibilitatea să vi
zitez, în curînd, Republica Ara
bă Egipt — țară cu care Româ
nia are vechi și tradiționale rela

ții ; am vizitat, de aseme
nea, și alte țări de pe continen
tul african. Vizita este o expre
sie a bunelor relații de prietenie 
și colaborare cu aceste țări, a so
lidarității poporului român cu po
poarele care și-au cucerit inde
pendența națională și pășesc pe 
calea unei dezvoltări libere, de 
sine stătătoare.

Desigur, vizita pe care am în
treprins-o în aceste țări a consti
tuit un prilej de a pune în va
loare noi căi și posibilități de in
tensificare a bunelor noastre re
lații -— pe plan economic, poli
tic, tehnico-științific și cultural ; 
totodată, ea constituie un factor 
important în întărirea și mai pu
ternică a solidarității popoarelor 
noastre în lupta împotriva politi
cii imperialiste de asuprire și dic
tat, a colonialismului și neocolo- 
nialismuluî, pentru pace și co
laborare internațională.

România apreciază că princi
pala problemă care stă în fața 
tinerelor state de pe continen
tul african — și în general în 
fața țărilor care și-au cucerit de 
curînd independența — este 
lupta pentru lichidarea înapoierii 
moștenite de la imperialism și 
făurirea unei economii puternice, 
ca temelie sigură a suveranității 
naționale, a ridicării gradului de 
civilizație și a standardului de 
viață aie popoarelor respective. O 
cerință esențială a emancipării 
economice și sociale și a salvgar
dării independenței acestor țări 
este mobilizarea intensă a tutu
ror forțelor materiale și umane de 
care dispun, întărirea unității 
dintre ele, dezvoltarea largă a co
laborării cu țările socialiste, cu 
toate țările lumii pe baza depli
nei egalități în drepturi.

Țara noastră promovează rela
ții tot mai largi cu statele în 
curs de dezvoltare, colaborează și 
conlucrează cu acestea pe planuri 
multiple, le acordă un ajutor ac
tiv în eforturile lor pentru dez
voltarea economică, științifică și 
culturală de sine stătătoare, le o- 
feră asistență tehnică și specia
liști, le ajută în formarea pro
priilor cadre naționale de specia
liști — văzînd în aceasta o parte 
componentă a luptei generale 
antiimperialiste, o contribuție a 
României la cauza libertății și in
dependenței popoarelor, a păcii 
și destinderii internaționale.

ÎNTREBARE : Sîntem foar
te bucuroși, domnule pre
ședinte, că România a spriji
nit Republica Arabă Egipt, 
cerînd retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe 

ț ocupate. Care este opinia 
dumneavoastră cu privire la 
cererea Israelului de a avea 
dreptul să ocupe teritorii 
străine ca o garanție a secu
rității sale P

RĂSPUNS : încă de la izbuc
nirea conflictului din Orientul A- 
propiat, România s-a pronunțat 
pentru încetarea imediată a tu
turor acțiunilor militare, pentru 
retragerea trupelor israeliene de 
pe teritoriile arabe ocupate. Con
siderăm că Israelul nu are nici 
un drept să ocupe aceste terito
rii — așa cum, în general, consi
derăm că ocuparea sau anexarea 
de teritorii pe calea forței, a ac
țiunilor militare, nu pot fi justi
ficate sub nici un motiv, sînt 
inadmisibile.

Țara noastră a militat în mod 
ferm pentru adoptarea și aplica
rea rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967, 
pentru a se ajunge la o soluțio
nare politică a conflictului, pe 
baza retragerii trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, a a- 
sigurării dreptului la indepen
dență și integritate teritorială al 

tuturor țărilor din regiune, a sa
tisfacerii intereselor și cerințelor 
naționale ale populației palesti
niene. România a apreciat pașii 
făcuți de Republica Arabă Egipt 
spre soluționarea politică a con
flictului, a salutat propunerile 
formulate în acest sens, anul 
trecut, de președintele Anwar Sa- 
dat, inclusiv propunerile privind 
redeschiderea Canalului de Suez ; 
am considerat și considerăm a- 
ceasta o contribuție constructivă 
la diminuarea încordării din O- 
rientul Apropiat. Ne exprimăm 
părerea că este necesar ca Israe
lul să dea dovadă de mai mult 
realism, să manifeste mai multă 
înțelegere și receptivitate în ve
derea soluționării pașnice a con
flictului din Orientul Apropiat. 
Considerăm că toate statele inte
resate, întreaga opinie publică in
ternațională trebuie să depună e- 
forturi sporite, pentru ca, ținîn- 
du-se seama de interesele tutu
ror popoarelor din această zonă, 
să se ajungă cît mai grabnic la 
stabilirea unei păci trainice în re
giunea Orientului Apropiat.

ÎNTREBARE : V-ați refe
rit, domnule Președinte, la 
poporul palestinian. Cum con
siderați năzuințele naționale 
ale acestuia ?

RĂSPUNS : România consideră 
îndreptățite aceste năzuințe, do
rința populației palestiniene de a 
se constitui ca națiune, deci și de 
a avea o organizare statală pro
prie.

Desigur, cei care trebuie să 
decidă asupra acestor probleme 
sînt palestinienii înșiși, popoarele 
din această zonă.

ÎNTREBARE : Domnule
Președinte, se vorbește în pre
zent despre bazele navale a- 
cordate de o țară balcanică 
Statelor Unite, este vorba în 
speță de portul Pireu. Care 
este în general poziția Ro
mâniei față de bazele mili
tare străine, mai ales în Bal
cani și în Mediterana ?

RĂSPUNS: România s-a pro
nunțat întotdeauna împotriva 
creării de baze militare străine 
pe teritoriul altor state. Apre
ciem că orice nouă bază mili
tară creată într-o țară sau alta — 
deci și instalarea de baze mili
tare ale S.U.A. în Grecia, ca și 
în alte zone geografice — nu 
poate decît să accentueze încor
darea în regiunile respective, să 
afecteze securitatea internațio
nală, să sporească îngrijorarea le
gitimă a popoarelor. Noi consi
derăm că este necesar să se ac
ționeze cu cea mai mare energie 
— așa cum s-a subliniat și la re
centa consfătuire de la Fraga a 
țărilor socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia — pen
tru înlăturarea tuturor surselor de 
încordare din relațiile dintre sta
te, inclusiv pentru măsuri de dez
angajare militară. România consi
deră că lichidarea bazelor mili
tare în lume și, desigur, implicit, 
în Europa, în Balcani și în zona 
Mării Mediterane este o cerință 
esențială a păcii și destinderii. 
De aceea, datoria statelor din 
zonele respective este de a ac
ționa cu toată energia și perse
verența pentru înfăptuirea aces
tui deziderat de importanță vi
tală al zilelor noastre.

ÎNTREBARE: Cum ve- 
deți, domnule Președinte, po
sibilitatea dezvoltării în viitor 
a relațiilor politice, econo
mice și culturale între țările 
noastre ?

RĂSPUNS : Doresc să arăt, 
înainte de toate, că schimbările 
petrecute în ultimele decenii în 
evoluția României și a Egiptului, 
comunitatea de țeluri și interese 
în lupta împotriva imperialismu
lui, pentru pace și colaborare în 
lume au creat o bază durabilă 
dezvoltării continue a relațiilor 
politice, economice și culturale 
dintre țările și popoarele noas
tre. Prietenia și colaborarea ro- 
mâno-egipteană se dezvoltă cu 
succes pe baza principiilor de ne
zdruncinat ale respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

In ultimii ani, a sporit volumul 
schimburilor comerciale bilatera
le, s-a extins cooperarea econo
mică și tehnică dintre țările 
noastre. în această ordine de idei 
m-aș referi la obiectivele indus
triale construite de Egipt în co
laborare cu România, ca și la 
sprijinul tehnic acordat de spe
cialiștii români la realizarea unor 
noi construcții economice egip
tene. Acordul de colaborare 
economică și tehnică înche
iat în luna decembrie a 
anului trecut prevede o dez
voltare simțitoare a schim
burilor și a cooperării economice 
româno-egiptene. O evoluție as
cendentă cunosc, de asemenea, 
relațiile culturale, expresie a do
rinței celor două popoare de a se 
cunoaște mai bine, de a schim
ba între ele tot mai multe valori 
spirituale.

Intre factori de răspundere din 

cele două țări, între reprezentanți 
ai diferitelor instituții și organi
zații de stat și obștești din Egipt 
și România au avut loc în ultima 
perioadă numeroase contacte, sol
date cu bune rezultate pentru 
dezvoltarea colaborării noastre. 
Ne amintim, în acest sens, cu 
plăcere de vizita făcută în Româ
nia de dr. Aziz Sedki, premierul 
Egiptului, vizită care a marcat 
un moment însemnat în evoluția 
relațiilor româno-egiptene.

Aș dori, cu această ocazie, să 
relev importanța deosebită a fap
tului că între Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă Ara
bă — partide de guvernămînt îp 
ambele țări — s-au dezvoltat, în 
ultimii ani, contacte rodnice, pre
cum și utile schimburi de păreri 
în probleme de interes comun 
Milităm pentru dezvoltarea aces
tor relații în interesul prieteniei 
și colaborării dintre statele și po
poarele noastre, al întăririi forțe
lor antiimperialiste de pretutin
deni. Am convingerea că vizita 
pe care o vom face în Republica 
Arabă Egipt ne va prilejui un 
larg schimb de păreri cu condu
cătorii egipteni, ne va da posibi
litatea să explorăm și să punem 
în valoare noi căi de amplificare 
a colaborării multilaterale dintre 
țările și partidele noastre, de în
tărire a prieteniei româno-egip
tene în interesul ambelor po
poare, al păcii și colaborării in
ternaționale

ÎNTREBARE: Domnule 
Președinte, ați acționat întot
deauna pentru îmbunătățirea 
raporturilor dintre țări cu sis
teme politice și sociale diferi
te și sîhteți un arhitect al des
tinderii. Cum apreciați recen
ta vizită a președintelui Ni- 
xon la Pekin și implicațiile a- 
cestei vizite asupra păcii 
mondiale ?

RĂSPUNS : Noi am apreciat 
și apreciem ca pozitivă vizita lui 
Nixon în China. România se pro
nunță, după cum se știe, pentru 
contacte între, toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. 
Dacă acceptăm principiile co
existenței pașnice între state cu 
orînduiri sociale diferite, atunci 
trebuie să fim de acord ca oa- 
menii politici, conducătorii state
lor să se întâlnească, să discute 
căile pentru realizarea principii
lor coexistenței pașnice.

După cum cunoașteți și dum
neavoastră, la recentele întîlniri 
chino-americăne s-au discutat 
probleme privind, în primul rind, 

; relațiile dintre cele două țări. 
Considerăm că înțelegerile reali
zate sînt în spiritul soluționării 
problemelor pe calea tratative
lor. Desigur, nu s-au rezolvat în 
întregime problemele grave care 
s-au acumulat de-a lungul timpu
lui în raporturile dintre cele două 
state și îndeosebi problema Tai
vanului; apreciem însă că vizita 
și discuțiile care au avut loc în
tre conducătorii R. P. Chineze și 
președintele Nixon au deschis 
perspectiva soluționării acestora. 
In ce privește Taivanul, condu
cătorii chinezi au exprimat clar 
poziția justă, bine cunoscută, că 
acesta este o parte inalienabilă a 
teritoriului R. P. Chineze și că 
eliberarea Taivanului este de a- 
tributul exclusiv al poporului chi
nez. Considerăm că recunoașterea 
de către președintele S.U.A. a 
faptului că problema Taivanului 
—- problemă crucială a relațiilor 
dintre cele două țări — este o 
problemă internă a Chinei și că 
ea trebuie rezolvată între chinezi 
deschide în perspectivă calea u- 
nei soluții.

Acordăm o mare importanță 
faptului că ambele părți au afir
mat un șir de principii care tre
buie să stea la baza relațiilor 
dintre toate statele. Așa cum se 
arată în comunicatul chino-ame- 
rican, cele două părți au căzut de 
acord ca țările, indiferent de sis
temul lor social, să-și bazeze re
lațiile pe respectarea suveranită
ții și integrității teritoriale, 
pe neagresiune împotriva altor 
popoare și neamestec în afacerile 
lor interne, pe egalitate, avantaj 
reciproc și coexistență pașnică; 
a fost afirmat, de asemenea, prin
cipiul ca disputele internaționale 
să fie soluționate fără recurgerea 
la folosirea sau amenințarea cu 
forța. Firește, urmează ca aceste 
principii să fie traduse în viată.

Am reținut cu satisfacție că 
partea chineză și-a afirmat cu 
fermitate sprijinul față de lupta 
popoarelor și națiunilor asuprite 
pentru libertate națională și so
cială, subliniind în mod clar că 
toate popoarele au dreptul să-și 
aleagă sistemul social potrivit 
propriei lor dorințe, să-și apere 
independența, suveranitatea și 
integritatea teritorială și să se o- 
pună agresiunii străine, oricăror 
imixtiuni în treburile lor interne. 
Partea chineză și-a exprimat spri
jinul ferm față de popoarele din 
Vietnam, Lads și Cambodgia, 
față de propunerile în șapte 
puncte al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud privind încetarea 
războiului în Indochina, precum 
și față de propunerile în opt 
puncte pentru unificarea pașnică 
a Coreei, prezentate anul trecut 
de ,guvernul , R. P. D. Coreene.

Desigur, realizînd în practică 
ceea ce au declarat — respecta
rea dreptului popoarelor din Asia 
de Sud-Est de a-și făuri propriul 
lor viitor de pace, fără amenin

țări militare — S.U.A. vor trebui 
să pună capăt războiului din Pe
ninsula Indochineză, să-și retra
gă neîntîrziat trupele din aceas
tă parte a lumii, astfel ca po
poarele vietnamez, laoțian și 
khmer să fie lăsate să-și hotăras
că singure calea dezvoltării lor 
viitoare, fără nici un amestec din 
afară. Sperăm că S.U.A. vor . 
trage, de asemenea, concluzii în 
ce privește contribuția pe care 
trebuie să și-o aducă la soluțio
narea conflictului din Orientul 
Apropiat. Evenimentele vOr de
monstra cum se concretizează în 
viață rezultatele acestei vizite. 
Oricum, noi apreciem vizita ca 
un eveniment de importanță 
istorică în viața internațională și 
așteptăm ca rezultatele ei să e- 
xercite o influență puternică pe 
calea destinderii și colaborării în- . 
tre popoare.

ÎNTREBARE : Domnule
Președinte, care este poziția 
României cu privire la Con
ferința pentru securitatea eu
ropeană P

RĂSPUNS : România a acțio
nat și acționează în mod con
secvent pentru ca în Europa să 
fie instaurat un climat de secu
ritate și colaborate — și, în a- 
cest scop, pentru organizarea și 
ținerea într-un timp cît mai a- 
propiat a unei conferințe gene- 
ral-europene. Apreciem că în 
prezent sînt create condițiile pen
tru a se trece la pregătirea prac
tică a conferinței. După părerea 
noastră, realizarea securității tre
buie să se întemeieze pe instau
rarea în viața continentului a 
unor relații de tip nou — ba
zate pe respectul deplin al inde
pendenței și suveranității națio
nale, pe egalitate în drepturi și 
neamestec în treburile interne, pe 
avantaj reciproc — pe stabilirea, 
unui sistem de angajamente con
crete din partea tuturor statelor 
că nu vor folosi forța sau ame
nințarea cu forța, că se vor ab
ține de la orice act de agresiune 
și vor respecta dreptul fiecărui 
popor de a se dezvolta în mod' 
liber și neîngrădit. înfăptuirea 
securității pe continentul nostru 
va avea o înrâurire favorabilă nu 
numai asupra climatului politic, 
din această zonă, ci va influența 
pozitiv întreaga viață internațio
nală, va contribui la destindere, 
la intensificarea colaborării și' 
prieteniei dintre toate popoarele 
lumii.

ÎNTREBARE: Care sint 
preocupările actuale în oeea 
ce privește edificarea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate în România P

RĂSPUNS : Poporul român se 
află în prezent angajat cu toate 
forțele sale în îndeplinirea unui 
amplu program, elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român, și care marchea
ză o etapă nouă, superioară în 
dezvoltarea țării: făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Noul plan cincinal 1971-1975 
prevede continuarea dezvoltării 
accelerate a forțelor de produc
ție, progresul susținut al științei^ 
culturii, învățămîntului, perfec
ționarea noilor relații sociale, a- 
dîncirea democrației socialiste, 
ridicarea susținută a nivelului de 
trai al întregului popor. Pentru 
a ilustra amploarea sarcinilor pe 
care ni le propunem în cadrul a- 
cestui program, doresc să arăt că 
în 1975 — adică la sfîrșitul cin
cinalului actual — producția in
dustrială a țării va fi de 28—30 
de ori mai mare decît în 1938, 
anul celei mai înalte producții a- 
tinse sub vechiul regim. Actualul 
cincinal va marca, de asemenea, 
o etapă importantă în ridicarea 
bunăstării poporului ; se prevăd 
în acest scop majorarea generală 
a salariilor și a pensiilor — sa
lariul real urmînd să crească cu 
circa 20 la sută — dezvoltarea 
construcției de locuințe și a o- 
biectivelor social-culturale, spori
rea și diversificarea producției 
de bunuri de consum în vederea 
bunei aprovizionări a populației.

Doresc să mai adaug că rezul
tatele anului trecut și ale prime
lor luni din anul curent confirmă 
că prevederile cincinalului sînt 
realiste, că poporul nostru are ca
pacitatea să asigure îndeplinirea, 
programului elaborat de Congre
sul al X-lea. Aceasta va permite 
ridicarea României pe noi trepte 
de civilizație și progres, va mic
șora decalajul care desparte țara 
noastră de statele cu o economie 
avansată, va crea noi și noi con
diții pentru bunăstarea și înflori
rea continuă a națiunii noastre 
socialiste.

Succesele pe care România le 
obține pe calea dezvoltării sale 
economice și sociale reprezintă o 
contribuție la întărirea forțelor 
socialismului, ’ la lupta forțelor 
antiimperialiste din lumea în
treagă și, totodată, deschide noi 
posibilități ca țara noastră să-și 
amplifice colaborarea multilate
rală cu statele lumii, în spiritul 
păcii și conlucrării fructuoase 
dintre popoare.

In încheiere, doresc să trans
mit, prin intermediul ziarului „Al 
Ahram , poporului egiptean prie
ten un cald mesaj de salut și 
cele mai bune urări de progres, 
prosperitate și pace.



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT PE 
MINISTRUL FEDERAL AL JUSTIȚIEI DIN 

R. F. A GERMANIEI
Președintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, joi la amiază, pe mi
nistrul federal al justiției din 
R. F. a Germaniei, Gerhard 
Jahn, care face o vizită în tara 
noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, 
au participat Teodor Vasiliu, 
ministrul justiției, precum și 
Erwin Wickert, ambasadorul 
R. F. a Germaniei la Bucu
rești. Cea de-a 6-a zi

Ambasadorul R. D. Germane 
la București, dr. Hans Voss, a 
oferit joi un dineu în onoarea 
delegației Marii Adunări Națio
nale, condusă de tovarășul Ște
fan Voitec, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
.președintele Marii Adunări Na
ționale, care la invitația Prezi
diului Camerei Populare a Re
publicii Democrate Germane a 
făcut o vizită oficială în această 
țară între 20 și 27 martie.

Au participat tovarășii Paul 
Nieulescu Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ilie Murgulescu, Ghe
orghe Necula și Maria Groza, 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, Constantin S.tătescu, 
secretarul Consiliului de Stat.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București,, Ferenc 
Martin, a oferit joi un dineu, în 
saloanele ambasadei, cu prilejul 
celei de-a 27-a aniversări a eli
berării Ungariei de sub jugul 
fascist.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Cornel Bur
tică, secretar al C.C. al P.C.R., 
Teodor Marinescu, șeful secției 
relațiilor externe a C.C. al 
P.C.R., Mihail Florescu, Octa- 
vian Groza, Nicolae Bozdog —- 
miniștri, Ioan Ursu. președintele 
Comitetului de Stat pentru ener
gia nucleară, Nicolae Nicolae, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior, Ni
colae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion 
Brad, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste. alte persoane oficiale.

Au luat parte membri ai am
basadei R. P. Ungare.

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

Joi dimineața, a plecat la Hel
sinki delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Janos Fazekas. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., pentru a participa la 
lucrările celui de-al XVI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Finlandez.

Din delegație fac parte tova
rășii Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., George Homoș- 
tean, membru al C.C. al P.C.R , 
prim-secretar «al Comitetului ju
dețean Alba al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul O-

CRONICA
U.T. C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Stuttgart, 
o delegație U.T.C. condusă 
de tovarășa Lucia Mihăiles- 
cu, membră a Biroului C.C. 
al U.T.C., care va participa 
la cel de-al treilea Congres 
federal al Tineretului Socia
list Muncitoresc German 
(S.D.A.J.) din R. F. a Ger
maniei. La plecare, pe aero
portul București-Otopeni, de
legația a fost salutată de 
tovarășul Mihail Stoica, ad
junct de șef de secție Ia 
C.C. al U.T.C., de activiști 
ai C.C. al U.T.C.

topeni, delegația a fost saluta
tă de tovarășii Emil Drăgănes- 
cu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., Teodor 
Marinescu și Aurel Duma, 
membri ai C.C. al P.C.R., șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★
în aceeași zi, delegația P.C.R. 

a sosit la Helsinki. Pe aeropor
tul din capitala finlandeză oas
peții români au fost salutați de 
Olawi Hanninen, vicepreședinte 
al P.C. din Finlanda, Arvo A- 
alto, secretar general al P.C.F., 
Herta Kuusinen, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.F., 
Olavi Poikolainen. șeful secției 
relații internaționale a C.C. al 
P.C.F., Matti Malmberg. preșe
dintele Comisiei de revizie și 
control al C.C. al P.C.F. Au fost 
de față, de asemenea, Mircea 
Bălănescu, ambasadorul Româ
niei la Helsinki, membri ai am
basadei.

Joi după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care, 
la invitația Partidului de stinga 
— comuniștii din Suedia, a fîbut 
o vizită în această țară.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Traian Dudaș, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P-C.R.. și Geza 
Domokos, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
tovarășii Cornel Burtică, secre
tar al C.C. al P.C.R., Teodor 
Marinescu și Ion Savu, șefi de 
secție la C.C. al P C.R., de acti
viști de partid.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Vasile Vlad a 
fost numit în calitatea de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Democrată 
Germană, în locul tovarășului 
Nicolae Ghenea, care a fost re
chemat în centrala Ministerului 
Afacerilor Externe.

(Agerpres)

LUCRĂRILE COMISIEI 
JURIDICE A 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Comisia juridică a Marii A- 
dunări Naționale, întrunită sub 
președinția tovarășului prof. 
univ. Traian Ionașcu, a analizat, 
din însărcinarea Consiliului de 
Stat, în prezența primului arbi
tru de stat, Marcu Witzman și a 
unor cadre de conducere din Ar
bitrajul de Stat Central, activi
tatea desfășurată de Arbitrajul 
de Stat în cursul anului 1971, în 
îndeplinirea atribuțiilor sale- 
Grupe de deputați, membri ai 
Comisiei juridice, au examinat, 
in prealabil, această activitate la 
Arbitrajul de Stat Central și la 
arbitrajele interjudețene.

Discuțiile care au avut loc în 
ședințele Comisiei au relevat 
realizările obținute și lipsurile 
constatate: totodată, au fost fă
cute propuneri menite să asigu
re îmbunătățirea activității Ar
bitrajului de Stat. i

Raportul Comisiei juridice, cu- 
prinzînd concluziile și propune
rile sale, urmează să fie înain
tat Consiliului de Stat.

de întreceri
FĂRĂ SURPRIZE

Și la aceasta, a doua înfrînge- 
re a echipei noastre, ne aștep
tam. După ce-am văzut echipa
R. D. Germane la ce nivel a e- 
voluat în compania formației
S. U.A. — în cel mai spectaculos 
și electrizant meci de pînă acum 
— nu ne-am făcut nici o iluzie 
că victoria, în meciul de ieri, ar 
putea fi de partea noastră- Chit 
că a fost înfrîntă la limită da 
hocheiștii americani, echipa R.D. 
Germane rămîne, în continuare, 
una dintre cele trei pretendenta 
la titlu.

Revenind la meciul de ieri, 
trebuie să arătăm că ea a obți
nut o victorie confortabilă în în- 
tilnirea cu selecționata noastră 
la un scor care exprimă dife
rența de valoare, în toate com
partimentele — fizic, tactic, teh
nic — dintre cele două formații : 
8—3 (3—1, 2—2, 3—0). Ca și în 
meciul cu echipa Poloniei, 
formația noastră n-a reușit 
să țină piept cu mai mult 
suoces deoît in prima și a 
doua repriză oînd, de fapt, 
a existat un anume echili
bru, dar spre finalul partidei, 
nici unul dintre compartimente 
n-a mai funcționat cum trebuie, 
dar în principal jocul liniilor de 
apărare n-a mai făcut față nu
meroaselor și reușitelor șarje ale 
hocheiștilor R.D. Germane. Defi
citari am fost, raportîndu-ne la 
adve/sari, la capacitatea de e- 
fort, la manevrele tactice, viteza 
de acțiune, la condiția fizică și, 
evident, gabarit. Adversarii noș
tri au reușit să maree chiar și 
atunci cînd noi, eram în superio
ritate numerică, ceea ce spune 
destul despre forța de joc, des
pre orientarea tactică bună a 
adversarului, despre clasa lui. 
Golurjle au fost marcate de 
Braun (3). Peters (2), Slapke, 
Krager, Patschinski. respectiv 
Varga (2) și Herghelegiu.

Astăzi e zi liberă. Odihna ne 
poate reface forțele, ambiția, 

, pofta de joc, ceea ce e aproape 
sinonim cu obținerea unui rezul
tat bun în fața ultimului outsider 
pe care-1 intilnim în deschiderea 
cuplajului hocheistic de simbătă 
seara — echipa Japoniei.

★

în celelalte partide s-au înre
gistrat următoarele rezultate ; 
Polonia a învins numai cu 5—3 
(0—0, 4—2, 1—1) echipa- Iugo
slaviei, iar S.U.A. a întrecut cu 
5—1 (1—0, 2—1, 2—0) echipa 
Norvegiei.

Astăzi este zi de odihnă. Sîm- 
bătă au loc trei ■ partide după 
cum urmează : Iugoslavia—Nor
vegia (ora 11,00) ; România— 
Japonia (ora 17,00) și S.U.A.— 
Polonia (ora 19,30).

C. VASILE

• Tenismanii români Ilie Năs- 
tase și Ion Țiriac s-au calificat 
pentru sferturile de finală ale 
probei de simplu din cadrul tur
neului internațional de la Monte 
Carlo. Joi, Ilie Năstase l-a în
vins cu scorul de 6—3, 6—2, 6—2 
pe austriacul Hans Karry iar Ion 
Țiriac a dispus cu 6—3. 8—6, 6—1 
de belgianul Pat Hombergen.

PREMIILE 
CONCURSULUI 
DE CREAȚIE DE 

CÎNTECE PATRIOTICE 
SI REVOLUȚIONARE 

PENTRU TINERET
Juriul concursului de creație 

de cintece patriotice și revolu
ționare pentru tineret organizat 
de C.C. al U.T.C. în colaborare 
cu , Uniunea Compozitorilor, în 
cinstea aniversării semicentena
rului Uniunii Tineretului Co
munist a acordat următoarele 
premii și mențiuni :

PREMIUL I : nu s-a acordat.
PREMIUL II: înălțăm un cin- 

tec tineresc : muzica : Gheorghe 
Bazavan, versuri : Ion Segăr- 
ceanu ; Patria mea, frumoasă 
Românie ! : muzica : Lulu Ore- 
scu, versuri : Nicolae Nasta.

PREMIUL III : Cu fruntea 
sus ! : muzica : Aurel Girovea- 
nu, versuri : Mircea Block; 
Cînd tu, drag partid, ne chemi : 
muzica : Claudiu Negulescu, 
versuri : Ștefan Tita.

MENȚIUNI : Făclia tinereții : 
muzica : Ștefan Andronic, ver
suri : Vasilescu Liman ; Sub 
steagul de partid : muzica : Ște
fan Andronic, versuri : Alexan
dru Andrițoiu : Sub flamura 
partidului uniți : muzica : Mir
cea Neagu, versuri,: Vlaicu 
Bîrna ; Tineret, drag brădet : 
muzica : Constantin Romașca- 
nu, versuri : Stelian Filip.

1/WWWWWWVWWW\A>WWWWV.

EMBLEMA i
z (Urmare din pag. 1) <

S gativ. Aș putea să afirm acum, că nu am cunoscut nici-un t 
S tînâr, care să merite acest nume, și care să nu fie socialist t 
S sau admirator al doctrinei comuniste. Se spune uneori că < 
S tinerii sînt anarhici, prin lipsă de ideal. Nimic mai fals. Ge- < 
S nerația burgheziei liberale, cu nostalgia unei Europe sau a t 
5 unei lumi democratice, în sens burghez, a devenit anarhică i 
5 in forma ei dezabuzată și lipsită de un ideal viabil. Cei < 
S cu adevărat constructivi sînt îndeosebi tinerii considerați < 
5 sub rapărt spiritual. Spunînd că nu se mai poate ca înainte. < 
.► ei afirmă însă și cum trebuie gîndită o nouă societate, și o < 
j statutează deschis : ea trebuie să fie societatea socialistă. < 
J In perioada aniversării organizației revoluționare a tine- < 

retului din România, putem aprecia că tradițiile sale sînt 1 
vii, că fundamentele doctrinale au rămas intacte și că re- < 
voluția conștiinței tineretului lumii este în sensul unui t

2 marxism militant. Nu este o atitudine trufașă a unui utecist < 
(> de astăzi să-și imagineze că aripile socialismului de mîine I 

sînt purtate pe umeri adolescentini. în pragul unei alte < 
vîrste, mai pot să spun asta, din toată inima. Există în,să < 
un aspect fundamental, din perspectiva căruia trebuie apre- < 

(• ciată ponderea socială a tineretului. Lumea de mîine va de- < 
/ pinde într-o măsură și mai mare de așa-numitul „training", < 
/ de instrucția specializată a omului, ca și de capacitatea lui < 

de a se adapta la profesii n,oi. Dacă sîntem de acord că < 
mobilitatea spirituală și absența conservatorismului sînt co- • 

I* ordonate ale tinereții, omul sfîrșitului secol al XX-lea tre- * 
/ buie să fie tînâr, indiferent de vîrsta lui. Va fi o condiție < 
I1 impusă de viața cotidiană. Vom ajunge astfel la concluzia • 
/ că se impune să învățăm... tinerețea. Vom învăța cum să • 
I* învățăm, în primul rînd, ceea ce înseamnă, sub raport psi- • 
(* hologic, că vom învăța cum să rămînem tineri.

Congresul 
tinerilor 

comuniști 
din Cuba

La Havana s-au deschis 
lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Uniunii Tinerilor 
Comuniști din Cuba (U.J.C.).

La congres iau parte peste 
1 000 de delegați ai organi
zațiilor U.J.C. din Capitală 
și din provincii, precum și 
numeroși invitați de peste 
hotare. între care și o dele
gație’ a Uniunii Tineretului 
Comunist din România, con
dusă de Silvia Ilie, secretar 
al C.C. al U.T.C.

Jaime Crombet, prim-se
cretar al Comitetului Națio
nal al U.J.C., a prezentat 
raportul privind activitatea 
U.J.C. în anii care s-au scurs 
de la primul congres și sar
cinile de viitor ale organiza
ției revoluționare de tineret 
din Cuba. Primul secretar 
al U.J.C. a subliniat rolul 
mereu crescînd care revine 
U.J.C. în formarea și educa
rea tinerei generații, contri
buția sa deosebită la constru
irea bazei tehnico-materiale 
a socialismului .și la -lupta 
pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului 
cubanez.

SEMICENTENARUL U.T.C. 
- PESTE HOTARE __

Conferința de presă

de la Ambasada română
din Elveția

La Ambasada Republicii 
Socialiste România la Ber
na, a avut loc o conferință 
de presă consacrată celei 
de-a 50-a aniversări a creă
rii Uniunii Tineretului Co
munist din România.

Au participat conducători 
ai Uniunii Tineretului Li
ber (comunist) elvețian, ai 
Organizației tineretului so-

cialist din cantonul Fri- 
burg, ziariști, oameni poli
tici și de cultură, atașați de 
presă ai unor ambasade.

Dimitrie Stănescu, consi
lier al ambasadei, a pre
zentat însemnătatea eveni
mentului, lupta desfășurată 
de Uniunea Tineretului Co
munist în decursul celor 
cinci decenii de existență.

INTILNIREA TOVARĂȘULUI 
MANEA MĂNESCU CU CADRE DIDACTICE 
DE LA UNIVERSITATEA „CALIFORNIA“ 

DIN LOS ANGELES
La invitația Universității „Ca

lifornia“ din Los Angeles, tova
rășul Manea Mănescu, președin
tele Consiliului Economic al Re
publicii Socialiste România, s-a 
întîlnit miercuri, 29 martie, cu 
corpul didactic de la Facultatea 
de știința conducerii economice. 
Cu acest prilej, tovarășul Manea 
Mănescu a făcut o expunere cu 
privire la „Modelarea econome- 
trică în prognoza economică și 
socială“.

Auditoriul a ascultat cu mult 
interes comunicarea, după care 
au urmat întrebări și discuții pe. 
problemele legate de procesele 
de creștere economică, de apli
cații ale ciberneticii în elaborarea 
modelelor de dezvoltare economi
că. In cadrul dezbaterilor, profe
sorii au manifestat un deosebit 
interes față de ritmul de dezvol-

tare a economiei românești și s-au 
interesat îndeaproape de meca
nismul organizării, conducerii si 
planificării activității economice 
din România.

După încheierea dezbaterilor, 
gazdele au prezentat tovarășului 
Manca Mănescu Centrul univer
sitar de calcul electronic pentru 
gestiunea economică. A urmat un 
schimb de păreri cu privire la 
sistemele informaționale și deci
zionale economice.

în încheiere, gazdele au oferit 
oaspetelui o serie de lucrări eco
nomice elaborate de catedrele U- 
niversității. La rindul său, tova
rășul Manea Mănescu a oferit 
unele publicații științifice din 
domeniul aplicațiilor ciberneticii 
în economie.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

pest Elhotar e
Numeroase articole 

dedicate tării noastre 
apărute in presa egipteană
CAIRO 30. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae N. Lupu, trans
mite : In legătură cu apropiata 
vizită în Egipt a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ziarul „Al 
Ahram“, publică un număr de 
pagini consacrate țării noastre. 
Pagina apărută joi conține arti
colul „România în perioada so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate“ de prof. univ. Miron 
Constantinescu, care înfățișează 
un amplu tablou al succeselor 
obținute de poporul român în 
toate domeniile de activitate. 
„Al Ahram“ a publicat, de ase
menea, un articol consacrat ac
tivității desfășurate în țara noa-

stră pentru continua creștere a 
nivelului de trai al maselor, pre
cum și fotografii ale marelui șan
tier de la Porțile de Fier, Com
binatului petrochimic Pitești și 
hotelului „Intercontinental“ din 
București.

Articole dedicate țării noastre 
sînt inserate și în publicații 
din capitala Egiptului. Scriind 
despre importantele transformări 
social-economice petrecute în 
anii construcției socialiste, revis
ta „Al Moussawar“ relevă, tot
odată, cursul ascendent al relații
lor româno-egiptene, dezvoltarea 
continuă a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

ÎN SPRIJINUL PROPUNERII ROMÂNEȘTI PEN
TRU CREAREA UNEI ZONE DENUCLEARI- 

ZATE ÎN BALCANI

Un comentariu în ziarul
Aspect de la topitoria de cupru din Glogow (R. P. Polonă)

PRfStDINHLi
MAKARIUS DESPRE 
UNITATEA CIPRULUI

Intr-un interviu acordat săptă
mânalului libanez „Magazine“, 
președintele Ciprului, arhiepis
copul Makarios, califică actuala 
situație din țară drept „gravă și 
confuză“, ca urmare a presiuni
lor exercitate asupra lui din ex
terior, prin intermediul Sinodu
lui cipriot. Referindu-se la refu
zul său de a demisiona, la cere
rea celor trei episcopi, din func
ția de șef al statului, președinte
le Makarios afirmă că acțiunea 
acestora a fost determinată de 
considerente străine preocupărilor 
religioase și că, pe de altă parte, 
nu există o incompatibilitate în
tre responsabilitățile sale ca șef 
spiritual și cele care-i revin ca 
șef âl statului cipriot.

Totodată, președintele Maka
rios afirmă că va acționa neabă
tut pentru „unitatea solidă și du
rabilă a comunităților greacă și 
turcă din insulă, întrucît însuși 
viitorul Ciprului este în mod 
fundamental legat de această uni
tate“.

„Vjesnik“ din Zagreb
BELGRAD 30. — Corespon

dentul Agerpres, George Iones- 
cu, transmite : Referindu-se la 
propunerea României privind 
crearea unei zone denuclearizate 
în Balcani, ziarul „Vjesnik“ din 
Zagreb publică un amplu comen
tariu, în care menționează că 
ideea creării de zone denuclea
rizate, oriunde s-ar găsi ele în 
lume, a fost dintotdeauna spriji
nită de Iugoslavia. Amintind că 
Iugoslavia a aprobat fără rezer
ve și documentele referitoare la

denuclearizarea Africii, Americii 
Latine și a Oceanului Indian, 
ziarul menționează că Iugoslavia 
a susținut și rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire la 
denuclearizarea fundului mărilor 
și că ea este și inițiatoarea pro
punerii privind neadmiterea ar
melor nucleare în Mediterana. 
Denuclearizarea anumitor zone 
în lume are influență pozitivă și 
asupra realizării ideii de dezar
mare generală.

CONVORBIRILE SOVIETO-AMERICANE
• JOI au fost reluate la Hel

sinki convorbirile ih plen din
tre delegațiile sovietică și ame- 
ficană in problema limitării 
înarmărilor strategice (SALT). 
Cea de-a doua intilnire din ac
tuala rundă — a 7-a — a tra
tativelor a avut loc la sediul 
ambasadei S.U.A. și a durat 
două ore.

Purtătorul de cuvint oficial 
al delegației americane a de

clarat că discuțiile de joi s-au 
desfășurat intr-o atmosferă foar
te serioasă, de lucru intens. El 
a confirmat faptul că miercuri 
au avut loc convorbiri în cadrul 
unui grup de experți, subliniind 
că ar fi posibil ca experți ai ce
lor două părți să se întîlnească 
și vineri, intrucit natura ches
tiunilor tehnice luate în dezba
tere este foarte complexă.

ÎNSCENAREA JUDI
CIARĂ DE LA SAN 

JOSE ÎMPOTRIVA 
ANGELEI DAVIS

In cadrul ședinței de 
miercuri a procesului însce
nat militantei comuniste An- 
gela Davis, acuzata și-a re
afirmat în fața celor 12 ju
rați nevinovăția, subliniind 
că învinuirile ce i se aduc 
sînt bazate pe „presupuneri, 
ipoteze și speculații“, Indi- 
cînd care este adevăratul 
substrat al procesului, ea a 
spus : „Lumea întreagă știe 
că eu sînt victima unei re
presiuni politice“. După cum 
s-a mai anunțat, Angela Da
vis este acuzată de a fi fur
nizat arme unor extremiști 
care. în timpul unui proces 
intentat lor, le-au folosit 
pentru a evada — acuzație 
respinsă de apărare ca ne
fondată prin lipsă de probe 
concludente.

Bonn: Opinii in favoarer 
ratificării tratatelor 

cu U.R.S.S. si Poloni;
7

• In R. F. a Germaniei se in
tensifică acțiunile în vederea ra
tificării tratatelor semnate de gu
vernul federal cu Uniunea Sovie
tică și cu Polonia. Astfel, cen
trala din Hessa a Uniunii 
sindicatelor a mobilizat pe mem
brii săi la o campanie de semnă
turi în favoarea ratificării celor 
două acorduri, campanie al cărui 
rezultat va fi cunoscut la 1 Mai 
— Ziua Internațională a Muncii.

Pe de altă parte, peste 30 de

• PREȘEDINTELE Salva
dor Allende a primit pe me
dicii români Virgiliu Popa 
și Andrei Neagu. care au lu
crat timp de șase săptămini 
la două spitale din regiunea 
Concepcion, în cadrul activi
tăților voluntare de solidari
tate cu Chile, inițiate de 
F.M.T.D. în cadrul întreve
derii, specialiștilor români 
le-au fost exprimate mulțu
miri pentru abnegația și 
competența de care au dat 
dovadă la spitalele unde au 
activat.

• LA 10 MAI se va desfă
șura în Republica Irlanda refe
rendumul în problema aderării 
acestei țări la Piața comună. 
Hotărîrea în acest sens a fost 
anunțată de ministrul afacerilor

externe, Pâtrick Hillery, î-n Ca
mera Reprezentanților, cu pri
lejul dezbaterilor pe marginea 
unei acțiuni guvernamentale fa
vorabile intrării în Piața comu-

pe

• CURSUL dolarului ameri
can a înregistrat miercuri o 
nouă scădere pe majoritatea 
piețelor de schimb occidentale, 
în cercurile financiare se apre-

s o 2? “t
nă. Moțiunea a fost adoptată cu 
89 de voturi, contra 16.

Pe de altă parte, Camera Re
prezentanților a respins cu ma
joritate de voturi o moțiune a 
Partidului laburist, de opoziție, 
care se pronunța împotriva ade
rării Irlandei la C.E.E. în con
dițiile formulate de „cei șase“.

ciază că scăderea cursului dola
rului s-a datorat, de data a- 
ceasta, anunțării deficitului re
cord al balanței comerciale a 
Statelor Unite pe luna februa
rie. Deprecierea dolarului a f06t 
deosebit de accentuată la bursa 
din Paris, unde nivelul cursului 
monedei americane a fost cel 
mai scăzut în raport cu francul, 
după fixarea noilor parități în

decembrie anul trecut la Was
hington.

Valoarea unui dolar a fost e- 
gală cu 4,34 franci.

• POTRIVIT aprecierii orga
nelor poloneze de statistică. în 
aprilie a.c. populația Poloniei 
va ajunge la 33 milioane de 
oameni, informează agenția 
P.A.P.

• LA UNIVERSITATEA din 
Addis Abeba s-a deschis o con
ferință a reprezentanților aso
ciațiilor învățătorilor africani. 
Ia care participă delegați din 11 
țări ale Africii. Conferința este 
consacrată unui schimb de pă
reri privind îmbunătățirea și 
dezvoltarea învățămintului în 
țările continentului african.

personalități ale bisericii protes 
tante vest - germane au ilrât 
miercuri poziție în favoarea ati- 
ficării tratatelor. Ecleziasticii 
vest-germani, printre care profe
sorul Ludwig Raiser, președinte
le bisericii protestante din R.F.G., 
au subliniat, într-o declarație dată 
publicității, că tratatele semnate 
cu U.R.S.S. și cu Polonia, pre
cum și acordul cvadripartit asu
pra Berlinului occidental oferă 
R. F. a Germaniei posibilitatea 
de a contribui la apărarea păcii, 
contribuție pe care vecinii săi 
din Est și Vest sînt îndreptățiți 
să se bazeze.

• Participanții la o adunare 
a reprezentanților Sindicatului 
muncitorilor metalurgiști din 
Berlinul occidental — organiza
ție care reunește 60 000 de lu
crători — au aprobat o rezoluție 
în sprijinul ratificării tratatelor 
R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. și 
R. P. Polonă. Rezoluția sublinia
ză că metalurgiștii vest-berlinezi 
consideră cele două tratate ca un 
pas de cea mai mare importanță 
în direcția întăririi păcii și secu
rității în Europa.

O rezoluție cu conținut ase
mănător în sprijinul ratificării 
tratatelor a fost adoptată de par
ticipanții la conferința Sindica
tului muncitorilor constructori din 
Berlinul occidental.

ì&'nema
PENTRU CA SA IUBESC: rulea

ză la Patria (orele 10: 12,30; 16; 
18,30 21). Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Feroviar 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30;
20,45). , M

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,30; 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 la 
Scala (orele 8.30; tl,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), Excelslor (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 15;
19.30) , Giulești (orele 15,30; 19).

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

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOTI 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), Sala 
Palatului (orele 17,15: 20).

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

STEAUA SUDULUI : rulează Ia 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

Mr
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 SCĂLDATOR i rutează la 
Bucegi (orele 15.45; 18; 20,15), To- 
mis (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20,30).

TORENTUL DE FIER : rulează la 
Vitan (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 No! 
(orele 9—18,30 în continuare — ore
le 20,15 — Program de filme docu
mentare).

OLESIA : rulează la Buzești (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

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

HELLO, DOLLY t : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 19).

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

OSCEOLA : rulează Ia Lira (o- 
rele 15,30; 18; 20.15).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Crlngașl (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 Ia Flo- 
reasca (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).

TOATĂ LUMEA RIDE, CÎNTĂ 
ȘI DANSEAZĂ (ora 20), rulează 
la Cinemateca „Union".

Opera Română : TOSCA — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : VINT 
DE LIBERTATE — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) ; BECKET — ora 
20; (Sala Studio) : PĂRINȚII TE

Română“ : GHIOCEI... MĂRGĂRI
TARE — ora 19,30; Circul Globust 
PLANETELE RID SUB CUPOLĂ 
— ora 19,30 ; Teatrul Giulești : CO
MEDIE CU OLTENI — ora 19,30.

RIBILI — ora 20; Teatrul de Co
medie : NICNIC — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : O SCRISOARE
PIERDUTA — ora 20; (Sala Stu
dio) : VICARUL — ora 19,30; Tea
trul ,,C. I. Nottara“ (Sala Maghe- 
ru) : BUNĂ SEARA. DOMNULE 
WILDE — ora 19,30; Teatrul Mic : 
BALUL ABSOLVENȚILOR — ora 
19,30; Teatrul ..Ion Creangă“ : 
ȘCOALA DIN HUMULEȘTI — ora 
9,30; Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : BJMBIRICĂ — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : GROAPA — ora 
19,30; Teatrul Țăndărică (Sala Vic
toria) : NINIGRA ȘI ALIGRU — 
ora 15; (Sala Academiei) : RĂI ȘI 
NĂTĂRĂI — ora 15; Teatrul .,Ion 
Vasilescu“ : FETELE DIDlNEI — 
ora 19,30; Ansamblul ;,Rapsodia 

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 

Mai aveți o întrebare 7 Antimate- 
rie — Antigravitație — Viteze su- 
perlumlnice 7 9,45 La poalele Tim- 
pei — .program de melodii popu
lare. 10,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 9-a. 10,30 Film serial :
Sebastien și secretul epavei. 11,00 
Pagini de umor : Epoca de piatră. 
11,25 Tele-Universitate. 12,10 Tele
jurnal. 16.00—17,00 Tele-școală. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după a- 
miază. Satul contemporan. 18,00 
Frumos curgi Argeș la vale. Pro

gram susținut de ansamblul artis
tic „Dacia“ al sindicatului Uzine
lor de autoturisme din Pitești. 18,20 
Arta plastică. Expoziția consacra
tă semicentenarului U.T.C. 18,35 
Stop-cadru. 19,00 Oameni și fapte : 
Frații Petrescu. 19,20 1001 de seri : 
Fabule de La Fontaine — „Broas
ca șl șobolanul“. 19,30 Telejurnal. 
Ediție specială. Lucrări agricole 
de primăvară. 20,00 Cunoașteți le
gile 7 20,15 Film artistic : „Coco- 
rița“ — o producție sovietică. 21.45 
Revista literară TV. 22,30 „24 de 
ore“. 22,45 Din țările socialiste..

PROGRAMUL II

20,00 Desene animate pentru co
pii : „Aventurile Prichlnduței“. 
20,15 Teatrul scurt : Ursul de A. P. 
Cehov. 20,55 Agenda. 21,05 Seară de 
operetă ; arii și scene din opere
ta „Sînge vienez“. 21.30 Viața eco
nomică a Capitalei. 21,50 Film do
cumentar. 22,05 Dans și muzică de 
pretutindeni. Folclor din R. A. E- 
glpt prezentat de Ansamblul Reda.
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