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Un eveniment de deosebită însemnătate în cronica relațiilor 

de prietenie și solidaritate dintre popoarele român și laoțian 

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA DEMOCRATĂ PO PI LARĂ LAOS

Doresc să-mi exprim încă o dată convin
gerea că vizita pe care o facem în Republica 
Democrată Populară Laos va constitui un nou 
și important moment în întărirea prieteniei 
dintre partidele și statele noastre, în interesul 
celor două popoare, al cauzei prieteniei și co
laborării între națiuni, al socialismului și 
păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU

Primire călduroasă la Vientiane
Vineri, 26 mal. tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a so
sit. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Democrată 
Populară Laos, intr-o vizită oficială 
de prietenie, în fruntea delegației de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Popular Re
voluționar Laoțian și a Guvernului 
Republicii Democrate Populare Laos.

în această vizită, secretarul general 
al partidului este însoțit de tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior Șl 
cooperării economice internaționale. 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Vasile Mușat, se
cretar al C.C. al P.C.R., Vasile Pun
gan. membru al C.C. al P.C.R., mi
nistru la Președinția Republicii So
cialiste România, șef al grupului de 
consilieri ai președintelui Republicii.

Este prima vizită a secretarului 
general al partidului nostru. pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. precum și prima vizită a 
unui șef de stat străin in Republica 
Democrată Populară ’ 
veniment cu valoare

Laos. Acest fi
de simbol con-

feră prin el însuși o importanță de
osebită mesajului de prietenie și co
laborare pe care îl aduc înalții oas
peți români.

Expresie a bunelor raporturi de 
conlucrare și solidaritate statornicite 
între partidele și popoarele noastre, 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
va ridica, fără îndoială, pe un plan 
superior, relațiile româno-laoțiene, in 
folosul dezvoltării economico-sociale 
și construcției socialismului in cele 
două țări.

După constituirea Republicii Demo
crate Populare Laos, relațiile româ
no-laoțiene. — care au la bază lupta 
comună împotriva imperialismului, 
sprijinul de care s-a bucurat din par
tea României cauza salvgardării in
dependenței și suveranității, a drep
tului poporului laoțian de a fi stăpin 
pe destinele sale, de a trăi in liber
tate — au cunoscut o evoluție ascen
dentă.

în condițiile create după cucerirea 
de către Laos a independentei na
ționale prin lupta împotriva imperia
lismului și reactiunii interne, po
porul laoțian se află angajat, ca si 
poporul român. în edificarea unei 
vieți noi. Animate de aceleași aspi
rații de progres și bunăstare, ambele 
țări și popoare sint profund intere
sate în promovarea unei largi co
laborări in domeniile politic, econo
mic. și tehnico-științific. a unei con-
(Continuare in pag. a III-a)

încheierea vizitei
tovarășului Nicolae Ceausescu 
in Republica Socialistă Vietnam
Rezultatele rodnice ale vizitei exprimă voința comună 
de adîncire continuă a relațiilor de prietenie româno- 
vietnameze, de intensificare a schimburilor și colaborării 
multilaterale dintre partidele și popoarele celor două 

țări frățești
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Poporul laoțian primește astăzi cu mare 
bucurie pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste Româ
nia. Considerăm că actuala vizită în țara noas
tră marchează un nou pas în întărirea și apro
fundarea relațiilor de prietenie, de cooperare 
și înțelegere între cele două țări ale noastre.

KAYSONE PHOMVIHANE

Vineri după-amiază, la Palatul 
Consiliului de Miniștri din Vientiane 
au început convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Kaysone 
Phomvihane. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laotian, nrim- 
ministru al Guvernului 
Democrate Populare Laos.

Din partea română, la 
participă tovarășa Elena 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, precum si 
tovarășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale. Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Stefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe. Vasile 
Mușat. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Vasile Pungan. membru al C.C. al 
P.C.R.. ministru la Președinția Re
publicii Socialiste România, sef al 
grupului de consilieri ai președin
telui Republicii. Marin Enache. se
cretar personal al președintelui Repu
blicii. Tudor Zamfira, ambasadorul 
României la Vientiane.

Din partea laotiană participă tova-

Republicii

convorbiri 
Ceausescu,

informațiilor, propagandei, 
si turismului. Khampheng

F

si a tovarășei Elena Ceausescu
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rășii Sufanuvong. membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar lao
țian. președintele Republicii Demo
crate Populare Laos. Phoune Sipra- 
seuth, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.L.. viceoremier. minis
trul afacerilor externe. Saly Vongk
hamsao, membru al Secretariatului 
C.C. a! P.P.R.L.. ministru la Pre
ședinția Consiliului de Miniștri. Sa
nan Southichak. membru al C.C. al 
P.P.R.L.. ministrul comunicațiilor, 
lucrărilor publice si transporturilor. 
Maysouk Saysompheng, membru ai 
C.C. al P.P.R.L.. ministrul industriei 
și •comerțului. Sisana Sisane. mem
bru supleant al C.C. al P.P.R.L.. mi
nistrul 
culturii
Boupha. membru supleant al C.C. al 
P.P.R.L., membru al Comitetului Per
manent al Adunării Populare Supre
me a R.D.P. Laos. Thongsavat 
Khaykhamphithoune, membru su
pleant al C.C. al P.P.R.L.. vicepre- 
mier la Președinția Consiliului de 
Miniștri. Soth Phet-Lasy. ambasado
rul R.D.P. Laos la București.

în timpul convorbirilor au fost 
subliniate cu satisfacție relațiile de 
strinsă prietenie, solidaritate si co
laborare existente între Partidul Co
munist Român si Partidul Popular 
Revoluționar Laoțian, intre Republica 
Socialistă România si Republica De
mocrată Populară Laos. Totodată, 
s-a relevat faptul că raporturile în
tre țările, x partidele si popoarele 

continuă dezvol- 
reafirmînd hotâ- 
a ridica pe o 
conlucrarea ro

de a pune baze

oferit de tovarășii Kaysone
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Plecarea din
26 mai s-a încheiat vizita ofi- 
de prietenie efectuată de tova- 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist

Hanoi

în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. vineri. 26 
mai. a fost oferit un dineu de către 
tovarășul Kaysone Phomvihane, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, și tovarășul Sufanu
vong. președintele Republicii 
erate Populare Laos.

Au participat tovarășii 
Burtică. Dumitru Popescu.

Demo-
Cornel 
Stefan

Andrei, Vasile Mușat, Vasile Pun- 
gan. ,

Au luat parte tovarășii Phoune Si- 
praseuth, Saly Vongkhamsao. Sanan 
Southichak. Maysouk Saysompheng, 
Sisana Șisane, Khampheng Boupha. 
Thongsavat Khaykhamphithoune. alți 
membri ai Biroului Politic si Comi
tetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, ai guvernului 
și Adunării Populare Supreme.

Dineul a reunit, de asemenea, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
Vientiane. Au fost

Zamfira, ambasadorul României în 
Laos, și Soth Phet-Lasy, ambasado
rul R.D.P. Laos la București.

în timpul dineului. tovarășii 
Kaisone Phomvihane șl Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, urmărite 
cu deosebit interes, viu aplaudate de 
către cei prezenți.

Dineul s-a desfășurat lntr-o am
bianță cordială, prietenească.

în încheiere, in onoarea inalților 
oaspeți români a fost prezentat un 
spectacol artistic, care s-a bucurat 
de un deosebit succes.

tre van ie, \ pai—. 
noastre cunbsc o 
tare, convorbirile 
rirea comună de 
treaptă superioară 
mâno-laotiană, 
trainice unei largi si fructuoase coo
perări economice si in alte sectoare 
de activitate, in interesul dezvoltării 
economico-sociale si construcției so
cialismului in cele două țări, al cau
zei păcii si înțelegerii internaționale.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, de prietenie to
vărășească. de înțelegere si respect 
reciproc.

La 
cială 
rășul 
general 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, in Republica 
Socialistă Vietnam, in fruntea unei 
delegații de partid și de stat a țării 
noastre.

Prin rezultatele ei rodnice, prin în
treaga sa desfășurare, vizita s-a în
scris ca un moment de cea mai mare 
însemnătate in istoria relațiilor de 
strinsă prietenie, solidaritate și co
laborare multilaterală dintre cele 
două partide, țări și popoare.

La reședința rezervată inalților 
oaspeți români, Palatul guvernamen
tal, au venit să-și ia rămas bun de 
la tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Le Duan. secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam, 
Nguyen Huu Tho, vicepreședinte al 
Republicii Socialiste Vietnam. Truong 
Chinh, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.V., președintele Comite
tului Permanent al Adunării Națio
nale, Fam Van Dong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.V., prim- 
ministru al guvernului, Nguyen Duy 
Trinh, membru al 
secretar al C.C. al

Biroului Politic,
P.C.V., viceprim-

ministru al guvernului și ministru al 
afacerilor externe. Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.V., viceprim-ministru al guver
nului, Le Van Luong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.V., se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Hanoi, Xuan Thuy, secretar al 
C.C. al P.C.V., Nguyen Thi Binh, 
ministrul educației, Ha Thi Que, pre
ședinta Federației Femeilor Vietna
meze, alte persoane oficiale.

La această întîlnire, înaintea ple
cării, erau de față tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe, Vasile Mușat, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
la Președinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de consi
lieri ai președintelui Republicii, pre
cum și Tudor Zamfira, ambasadorul 
României la Hanoi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial, prietenește, cu to
varășul Le Duan, cu ceilalți tovarăși 
din conducerea de 
vietnameză.

partid și de stat

încă o dată doresc să vă mulțu
mesc pentru vizita dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pe care o considerăm ca o expresie 
a relațiilor strînse de solidaritate și 
prietenie dintre popoarele, 
și țările noastre — a spus 
Le Duan. Așa cum am mai 
exprim speranța să veniți 
în Vietnam și să vizitați 
partea de sud a țării. Vă urez multă 
sănătate și fericire, multe succese !

Eu vă mulțumesc mult — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — pen
tru ospitalitatea pe care ne-ați re
zervat-o. Sintem deosebit de bucuroși 
de înțelegerile la care am ajuns îm
preună și sperăm că ele vor fi reali
zate intr-un timp scurt.

Fără nici o îndoială că vom reveni 
cu plăcere in Vietnam, dar pină 
atunci vă așteptăm pe dumneavoas
tră in România. Vă urez multă să
nătate și succes in întreaga dumnea
voastră activitate 1

De la reședință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășul Le Duan, ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat a celor două țări s-au îndrep
tat apoi spre aeroportul Gia Lam. 
din apropierea capitalei vietnameze.

La ieșirea din Palatul guvernamen
tal, militari ai forțelor armate viet
nameze, în costume albe, de paradă,

partidele 
tovarășul 
spus, imi 
din nou 

atunci și

(Continuare in pag. a III-a)

Toastul tovarășului->

Kaysone Phomvihane
Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Iubiți și stimați tovarăși din delegația de partid și de 

stat a României.
Tovarăși și domnilor conducători ai misiunilor diplo

matice.
Tovarăși și prieteni.
Poporul laoțian primește astăzi cu mare bucurie pe 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia. care in fruntea unei delegații de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România a sosit în vizită oficială de 
prietenie in Republica Democrată Populară Laos, aducînd 
poporului laoțian sentimentele de prietenie si de frăție ale 
poporului roman.

In această atmosferă de adîncă prietenie, doresc ca, în 
numele partidului, al statului democrat popular laoțian și 
ai poporului laoțian, să salut călduros pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. eminent conducător al partidului și poporului 
român, pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe toți ceilalți 
varăși din delegația română.

Dragi tovarăși și prieteni.
Poporul român e un popor cu frumoase tradiții 

luptă eroică și dirză pentru independenta și libertatea
Au trecut mai bine de 30 de ani de cînd, sub conducerea 

Partidului Comunist Român și cu ajutorul Uniunii Sovie
tice. poporul român, in urma unei lupte susținute împo
triva jugului fascist și reactiunii interne, a eliberat în
treaga tară. De atunci, clasa muncitoare și poporul mun
citor român și-au consacrat inteligenta si energia con
strucției tării, urmînd calea socialismului. Prin succesele

to-

de
sa.

_______ __ la 
prezenți Tudor

Toastul tovarășului

Atmosferâ entuziastă, plină de câldurâ, la plecarea de pe aeroportul din Hanoi

Stimate tovarășe Kaysone Phomvihane.
Stimate tovarășe Sufanuvong.
Stimați tovarăși din conducerea de partid Si de stat 

Republicii Democrate Populare Laos,
Dragi tovarăși și prieteni,
Sintem bucuroși să ne lntîlnim din nou cu tovarășul 

Kaysone Phomvihane. secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al Republicii Democrate Populare Laos, și 
să continuăm aici, la Vientiane, dialogul început la Bucu
rești cu privire la dezvoltarea continuă a relațiilor dintre 
partidele si țările noastre. Multumindu-vă pentru cordiali
tatea cu care ne-ati intîmpinat. pentru manifestările pline 
de căldură si ospitalitate ale locuitorilor din Vientiane, 
doresc să vă adresez dumneavoastră, poporului laoțian 
prieten, in numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, precum si al meu personal, un 
salut tovărășesc și cele mai bune urări.

Vizita noastră este o expresie a relațiilor de prietenie 
Si colaborare ce leagă partidele, țările si popoarele noas- , 
tre. Poporul român și-a manifestat constant solidaritatea 
cu lupta poporului laoțian împotriva dominației imperia
liste, pentru cucerirea libertății și independentei națio
nale. a dreptului său sacru de a fi stăpîn pe destinele 
sale. Am salutat cu deosebită bucurie victoria istorică a 
poporului laoțian si vă felicităm Încă o dată, din adincul 
inimii, pentru această măreață lzbindă ce demonstrează 
forța de neînvins a unui popor hotărit să facă orice jertfe 
pentru apărarea libertății șl suveranității naționale.

(Continuare in pag. a III-a) (Continuare in pag. a III-a)
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Marinărița 
din Giurgiu

Grupul școlar de marină din 
Galați a găzduit un concurs pro
fesional la care au participat re
prezentanții liceelor de profil 
din Galați. Constanța. Brăila, 
Giurgiu și Orșova. La întreceri 
au luat parte cei mai destoinici 
elevi, viitori marinari si meca
nici de bord. Intre ei. si o fată, 
pe nume Ioana Marican din 
Giurgiu. Ea a concurat la spe
cialitatea marinărie si a obținut 
unul din premii. De remarcat 
că probele concursului, una mai 
dificilă decit alta, au fost atit 
teoretice, cit și practice, astfel 
incit, pentru a se situa in eșalo
nul fruntaș. Ioana a trebuit să- 
probeze veritabile calități de vii
tor marinar.
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Bunicuța 
mulțumește

, ♦

După vreo cinci luni de spita
lizare. batrina Paraschiva Cărău- 
șu, din comuna Bucecea. județul 
Botoșani, s-a intors acasă cu 
durerile „parcă luate cu mina de 
doctori", dar neajutorată de pi
cioare, fapt pentru care nu mai 
poate merge fără să se sprijine 
in cirjă. Anii grei de trudă trăiți 
in tinerețea ei au făcut-o acum, 
la vlrsta de 86 de ani. să arate 
aidoma clrjei in care se sprijină. 
Tocmai cind credea că e uitată 
de toți, bunicuța Paraschiva s-a 
pomenit cu un năpirstoc de fată 
care s-a și apucat să măture și 
să deretice, să umple casa de lu
mină și glas de clopoțel. De a- 
tunci, nu e zi in care să nu fie 
vizitată și ajutată de pioniera 
Nicoleta Condor, căreia bătrina 
ii adresează si Pe această cale 
cele mai călduroase mulțumiri.
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I I-a murit...
I

moartea I

Comuniștii acționează concret, convingător,
perseverent pentru reducerea

cheltuielilor materiale de producție

Despre pățania unui cetățean 
din comuna Ozun. județul Co- 
vasna, s-a dus vestea printre tofi 
consătenii, care mai de care 
comentind-o in felul lui: „Mare 
noroc a avut !“; „Extraordinară 
baftă"; „Acum o să trăiască o 
sută de ani, că i-a murit... moar- 

i“ ; „Ce mai. vorba cintecului: 
„Fă-mă, mamă, cu noroc. și 
azvîrle-mă in foc !“... Numai că 
eroul nostru a fost zvirlit in 

i mijlocul drumului.
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Dar să vedeți ce-a pățit. După 

Ice s-a „cțnstlt" cit s-a cinstit, a 
’ plecat spfe casă. Pe bicicletă.

Mai bine zis. pe... două biciclete 
și pe trei cărări. Pentru că, in 
afară de bicicleta lui. a mai 
luat-o și pe cea a prietenului 
său. La un moment dat. s-a de
zechilibrat și a căzut in mijlocul 
drumului, exact in momentul in 
care un camion se angajase să-l 
depășească. Numai datorită pre
zenței de spirit a șoferului, bi
ciclistul a scăpat doar cu citeva 
zgirieturi și cu o spaimă groza
vă. Măcar de-ar apuca-o 
drumul bun...
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Au fost 
„instalați" 
unde trebuie

O problemă fundamentală se află 
pe agenda de lucru a tuturor organi
zațiilor de partid din întreprinderi, a 
organismelor de conducere colectivă : 
îmbunătățirea radicală a activității 
economice, sporirea, prin efortul pro
priu al fiecărui colectiv, a eficienței 
întregii activități, luîndu-se ca indi
cator de bază al planului realizarea 
producției nete. întrucît mărimea 
producției nete este influențată ne
mijlocit de reducerea cheltuielilor 
materiale, micșorarea continuă a con
sumurilor de materii prime, materia
le, combustibil și energie se consti
tuie intr-un imperativ major, într-un 
obiectiv care se cere înfăptuit cu cea 
mai înaltă răspundere.

Drobeta-Turnu Severin. Șantierul 
naval șl întreprinderea de vagoane. 
Două unități vecine, cu două organi
zații de partid puternice, asemănă
toare ca structură și mărime. Ambele 
colective construiesc mijloace de 
transport — navale și de cale ferată; 
sarcina mobijizării colectivelor pen
tru reducerea consumurilor materiale 
și îndeosebi a celor de metal, ca o 
condiție determinantă pentru spori
rea producției nete, a producției fi
zice se pune cu o deosebită acuitate 
pentru ambele organizații de partid. 
Cum acționează deci comuniștii pe 
acest tărîm ?

O primă constatare : cu deosebire 
în ultimul timp, cele două comitete 
de partid acordă o atenție susținută 
înțelegerii și însușirii de către comu
niști și întregul colectiv a formelor, 
structurilor și mecanismelor cu to
tul noi, revoluționare de conducere a 
întreprinderilor, a semnificațiilor noi
lor indicatori ai producției nete și fi
zice, mobilizîndu-i totodată la redu
cerea cheltuielilor materiale. Nu s-ar 
putea spune că sarcinile vizînd re
ducerea cheltuielilor materiale sînt 
de dată recentă, dimpotrivă, după 
cum și preocuparea în această direc
ție este confirmată de numeroase ac
țiuni. Iată, în perioada Ianuarie 1977 
— aprilie 1978, organizațiile de bază 
de Ia șantierul naval au consacrat a- 
cestei teme sau unor aspecte strict 
legate de reducerea consumurilor ma
teriale 79 de adunări, iar cele de la 
întreprinderea de vagoane — 117 a- 
dunări.

Desigur, aoeste proporții nu spun 
totul, ele sînt doar o ilustrare... can
titativă a frecventei cu care comu
niștii au examinat căile și mijloacele 
concrete de acțiune pentru reducerea 
consumurilor. Adunărilor generale li 
s-au mai adăugat, și înt.r-o parte și 
in cealaltă, plenare ale comitetelor de 
partid, studii, analize în ședințe co
mune ale comitetelor de partid și 
consiliilor oamenilor muncii.

Stabilindu-și drept scop explicarea 
însemnătății pe care o au valorifica
rea superioară a materiilor prime și 
materialelor și reducerea cheltuieli
lor, ridicarea calității, gospodărirea 
judicioasă, rațională, a bunurilor ma
teriale. combaterea oricărei risipe, a 
atitudinilor de neglijență și indisci
plină, organizațiile de partid folosesc 
arsenalul atit de bogat al mijloacelor 
muncii politico-educative de care dis
pun. transmițînd și generalized tot
odată experiența înaintată, contri
buind activ la criticarea și elimina
rea neajunsurilor. Au avut loc nu
meroase schimburi de experiență in
tre formațiile de lucru, intilniri ale 
fruntașilor cu tineri, cu alți munci
tori. raiduri cu aspectomatul și, ul
terior, prezentări de diapozitive in 
diferite adunări, raiduri cu ajutorul 
comisiilor pe probleme privind con
sumul de energie (25 la întreprinde
rea de vagoane și 14 la șantierul na
val), folosirea timpului de muncă (34

și, respectiv, 28), executarea corectă 
a lucrărilor (46 și, respectiv, 41) : 
de asemenea, apar fotogazete, iar 
gazetele de perete au acordat și acor
dă acestei problematici un loc din 
cele mai importante.

Cu atit maj mult acum, cind ac
ționează cu insistentă pentru aplica
rea măsurilor adoptate de Plenara 
din martie a C.C. al P.C.R. privind 
perfecționarea activității economico- 
financiare a întreprinderilor, comu
niștii din cele două organizații și-au 
propus să demonstreze că nivelul 
cheltuielilor și al beneficiilor depinde 
în cel mai înalt grad de efortul pro
priu al fiecăruia, la locul său de 
muncă. Acest adevăr este explicat zi 
de zi cu ajutorul unui complex de 
măsuri politico-educative initiate de 
organizațiile de partid» concomitent

Din experiența a două 
organizații de partid 
din Drobeta-Turnu 

Severin

întreprinderi. La șantierul naval, de 
exemplu, unde se înregistrau consu
muri exagerate de țeavă și cabluri, 
s-au inițiat „albumul de croire cen
tralizată a țevilor" și executarea mo
dulelor în atelierul de mecanică — 
tubulatură, crescînd astfel producti
vitatea si calitatea și diminuîndu-se 
simțitor consumul de metal. La în
treprinderea de vagoane, un schimb 
de experiență pe tema reducerii con
sumului de metal — la oare au par
ticipat întregul activ de partid, ca
drele tehnice, de proiectare și ingi
nerie tehnologică — s-a soldat cu nu
meroase propuneri valoroase, care 
s-au adăugat programului de măsuri 
adoptat anterior de adunarea gene
rală a oamenilor muncii.

întreg acest efort șl-a dovedit efi
ciența : în perioada la care ne refe
rim. la întreprinderea 
s-au economisit peste 
metal, iar la șantierul 
400 de tone. Totuși,

Peisaj urbanistic botoșânean Foto : Ioan Helici
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DE LA 1 IUNIE INTRĂ ÎN VIGOARE

Noile tarife ale transportului
in comun din Capitală
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La ușa unui apartament din 
imobilul de pe strada Fabrica de 
chibrituri nr. 22 din Capitală 
s-au oprit doi indivizi. Unul din 
ei a apăsat pe sonerie. Văz.nd 
că nu 
doi au 
rească 
sizați de 
litie au 
locului si i-au 
Bleja, din Birla-Argeș, și 
ge Mustocea, din Tirgu 
S-au intilnit taman ca-n 
cu cei care se aseamănă 
adună. Uluiti de repeziciunea cu 
care au fost descoperiti. Cei doi 
au dat o explicație de te bufneș
te risul: „Văzind că nu răspun
de nimeni, ne-am gindit să in
trăm. totuși. înăuntru, animați 
de dorința sinceră de a-i da o 
mină de ajutor gazdei, intrucit 
in ce ne privește noi sintem 
foarte pricepuți la instalații sa
nitare". Drept care au fost si ei 
„instalați" tinde trebuie.

răspunde nimeni, cei 
inceput să mește- 

ceva la clanță. Se- 
vecini, lucrători de mi- 
venit imediat la 

legitimat :
fata
Ion 

Geor- 
Ocna. 
zicala 
si se
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Macaroane
cu monezi... I
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Corespondentul nostru volun
tar Ion Hurtupan, din orașul 
Otelul Roșu, ne trimite drept 
„corp delict" o cutie in care au 
fost macaroane, iar in macaroa
ne, o monedă de... 5 bani, mone
dă 
un 
ne 
cu 
din cele de 3,80 lei cutia, pro
duse de fabrica de paste făinoase 
din Crdiova. Pentru cei intere
sați (adică producătorii din 
tatea Băniei, care se joacă 
numai cu banii lor, ci si 
...dinții clienților) redăm 
două înscrisuri de pe cutie : 
C.T.C. (Controlul tehnic de cali
tate) nr. 30 si data fabricației — 
25 aprilie anul de gratie 1978. 
Asta, ca să se știe. Dar mai 
ales să afle păgubașul si să se 
bucure că moneda i-a fost găsi
tă si se află la loc sigur in ar
hiva rubricii noastre, de unde 
poate să și-o ridice oricind.

care era gata-gata să-i facă 
dinte lipsă la apel. După cum 
informează el, macaroanele 
pricina (si cu moneda!) erau

Ce-
nu 
cu 

aici

I■
Rubrlcâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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cu clarificarea si precizarea sarcini
lor ce revin colectivelor pe temeiul 
noilor măsuri privind autoconducerea 
muncitorească și autogestiunea între
prinderilor. Și iată cum :

La șantierul naval. S-a organizat, 
în primul rind, un curs rapid de re
ciclare cu șefii de secții și planifica
torii. cu cadrele de la plan-financiar; 
au loc convorbiri cu toți muncitorii, 
prezentîndu-se calcule concrete cu 
privire la ce este și ce rol îndepli
nește producția netă în întreaga acti
vitate a șantierului ; în același sens, 
s-au organizat consultații la punctul 
de documentare politico-ideologică ; 
sub genericul „Producția netă — un 
indicator care ne privește pe toti“ — 
a început prezentarea unui serial la 
stafia de radioamplificare si publi
carea de articole explicative, cu re
feriri concrete la activitatea fiecărui 
compartiment, la cele 18 gazete din 
cadrul șantierului ; la club a avut loc 
o masa rotundă pe aceeași temă ; a 
fost reînnoită întreaga propagandă 
vizuală cu ajutorul unor panouri cfi- 
prinzind calcule sugestive.

La întreprinderea de vagoane. A 
fost elaborat un material explicativ, 
bogat exemplificat, care a fost dez
bătut cu toate cadrele de conducere 
tehnică și economică și cu cei 37 de 
propagandiști ; toate seminariile de 
la invătămintul de partid, sindicat și 
U.T.C. iau în dezbatere această pro
blemă, concretizările vizînd secții și 
ateliere ; in același timp, au loc dis
cuții cu muncitorii, care se referă 
concret la fiecare piesă și operație ; 
și aici a fost actualizată propaganda 
vizuală și organizate emisiuni specia
le la statia de radioamplificare. 
Practic, mijloacele muncii politico- 
educative urmăresc să ■ sublinieze și' 
să clarifice rolul fiecărui. menibru al 
colectivului în ridicarea eficienței e- 
conomice a întregii activități, pe ce 
pedale trebuie apăsat pentru obține
rea de rezultate economice — deci 
și de beneficii — superioare.

Concomitent cu acțiunile din sfera 
muncii politico-educative, un loc im
portant în activitatea celor două co
mitete de partid 11 ocupă măsurile de 
ordin economico-organizatoric. Din 
complexul de asemenea măsuri sta
bilite și într-o unitate, și in cealaltă, 
reținem îndeosebi unele din cele vi
zînd reducerea consumului de metal, 
întrucît metalul are ponderea princi
pală in realizarea producției ambelor

de vagoane 
800 tone de 
naval peste 

... _ _____ ___ posibilitățile
existente in această direcție sînt încă 
departe de a fi valorificate deplin. 
Tocmai de aceea supunem atenției 
celor două comitete de partid și ur
mătoarea situație : anual, șantierul 
naval trimite la retopit citeva mii de 
tone de metal. Oare nu le-ar putea 
valorifica, măcar in parte, întreprin
derea vecină — cea de vagoane — 
cu care șantierul realizează frecvente 
lucrări de colaborare ?

Ar mai fi de amintit și cerința de 
a se asigura o conlucrare strinsă, de 
zi cu zi, intre compartimentele eco
nomice și financiare, pe de-o parte, 
și secțiile de producție, pe de altă 
parte. In noile condiții, rolul conta
bilului. economistului nu se mai poa
te limita la consemnarea în scripte 
— uneori tardivă — a tot felul de si
tuații privind nivelul consumurilor 
atinse la un moment dat. Activitatea 
lor trebuie să fie înainte de orice 
preventivă. Deplasîndu-se în secții, 
discutind cu tehnologii, cu conducăto
rii locurilor si formațiilor de muncă, 
ei sint datori să semnaleze posibili
tatea apariției unor depășiri de con
sumuri sau cheltuieli. Or, aceasta se 
cere făcut din timn. nu atunci cind 
rămîn de înregistrat doar depășirile 
de consumuri, pierderile. Metoda a 
început să fie aplicată, dar ea se cere 
rapid și larg generalizată, ca una din 
căile importante de reducere a chel
tuielilor materiale.

Maria BABOIAN

Așa cum am mal relatat, potrivit 
hotărîrii Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., din 9 mai a.c„ 
problemele referitoare la majorarea 
tarifelor pentru transportul în comun 
din Capitală, împreună cu măsurile ce 
se impun pentru îmbunătățirea in 
continuare a întregii activități in a- 
cest important sector al serviciilor 
publice, au fost discutate în colecti
ve de oameni ai muncii din între
prinderile

Pornind 
necesității 
comornice 
călători, 
care au 
lectivele 
Capitală 
tru majorarea parțială In anul 1978 a 
tarifelor de călătorie, precum si pen
tru asigurarea rentabilității activită
ții de transport urban în 1980. prin- 
tr-o a doua majorare de tarife, care 
se va efectua odată cu finalizarea 
ultimei etape de creștere a retribu
ției în actualul cincinal.

Pe baza acestor dezbateri, desfă
șurate in spiritul democratismului 
vieții noastre sociale, a aprobării u- 

a 
propunerilor menite să contribuie la 
înlăturarea pierderilor înregistrate in 
domeniul transportului în comun. Co
mitetul executiv al Consiliului popu
lar al Capitalei, a hotărit ca. incepind 
cu data de 1 iunie 1978, să intre in 
vigoare următoarele tarife 
torie pe bază de bilete :

— la tramvaie — 0,65
— la troleibuze — 1,00
— la autobuze — 1,25

Noile bilete de călătorie cu tarife uni
ficate sint valabile pe orice distantă

și instituțiile bucurestesne. 
de la înțelegerea deplină a 
de așezare pe principii e- 
a transportului urban de 

în cadrul amplelor dezbateri 
avut loc în aceste zile, co
de oameni ai muncii din 
și-au exprimat opțiunea pen-

nanime de către oamenii muncii

de călă-

a traseului,
— remorcă 
tramvaielor.

Tarifele in vigoare la mijloacele de 
transport in comun preorășenești, sta
bilite la un nivel mai mare 
menționate mai sus, rămîn 
cate.

Abonamentele lunare cu 
nelimitate, de la 1 iunie, 
următoarele tarife :

precum și la orice 
sau motor — in

la tramvaie:
— pe o linie
— pe douâ linii

la troleibuze
— pe o linie
— pe douâ linii

la autobuze
o linie 
douâ linii

— pa
— pe

vagon 
cazul

decit ceje 
nemodifi-

călătorii 
vor avea

— 30 lei
— 50 lei

— 50 lei
— 70 lei

— 60 lei
— 90 lei

Tariful 
lătorii nelimitate, cu valabilitate pe 
orice mijloc de transport în comun 
(tramvaie, troleibuze, autobuze), va fi 
de 120 lei.

De asemenea, de Ia aceeași dată, se 
vor Înființa abonamente pentru elevi, 
student! și militari în termen, acestea 
avind următoarele preturi : la tram
vaie, pe o linie — 15 lei. iar 
două linii — 25 lei; la troleibuze, 
o linie 
35 lei; 
lei, iar

abonamentului lunar cu că-

— 25 lei, iar pe două linii 
la autobuze, pe o linie — 
pe două linii — 45 lei.

pe 
pe

30

Biletele și abonamentele de călă
torie vor fi puse in vinzare atit prin 
unitățile întreprinderii de transport 
București, cit si prin organizațiile co
merciale, unitățile de servire a popu
lației, centrele de difuzare 
Loto-pronosport, librării 
tăti.

In legătură cu biletele 
vindute populației pină 
1978, s-a hotărit ca acestea 
fi folosite pină la 30 iunie 1978, după 
care vor putea fi preschimbate, in 
condițiile noilor tarife, la centrele 
I.T.B, pină la 31 iulie 1978. în ce 
privește abonamentele de călătorie 
eliberate pină la 1 iunie 1978, acestea 
rămîn valabile pină la expirare.

în spiritul concluziilor desprinse din 
recenta plenară a comitetului muni
cipal de partid consacrată analizei 
aprofundate a activității întreprin
derii de transport București, precum 
și al propunerilor si observațiilor fă
cute de oamenii muncii' cu prilejul 
dezbaterilor legate de rentabilizarea 
transportului în comun. Comitetul 
executiv al Consiliului popular al Ca
pitalei a hotărit ca. pină la 1 iunie 
a.c., conducerea I.T.B. să întocmeas
că un program complex de măsuri 
pentru creșterea vitezei medii de ex
ploatare și a indicelui de folosire a 
parcului circulant, mărirea număru
lui de vehicule pe traseele cele mai 
solicitate, reducerea cheltuielilor ma
teriale și generalizarea eșalonată 
autotaxării. pentru asigurarea 
transport modern și operativ. în 
ditii tot mai civilizate.

Și
a presei, 
alte uni-

de 
la

călătorie
1 iunie 
să poată

a 
unui 
con-

IN SCOPUL REALIZĂRII UNEI RECOLTE BUNE Șl APROVIZIONĂRII RITMICE A PIEȚEI

ACȚIUNI URGENTE ÎN LEGUMICULTURA

Pentru personalul muncitor 
care a trecut la săptămina de 
lucru redusă, oficiile județene 
de turism din întreaga țară au 
pregătit programe turistice va
riate și atractive. In condițiile 
creșterii perioadei de timp liber 
cu 24 de ore, excursiile la caba
nele din munți, pe litoral sau la 
locurile de însemnătate istorică

și social-culturală pot deveni 
mai frecvente. Excursiile orga
nizate la sfirșit de săptămînă de 
oficiile județene de turism sînt 
un prilej de mișcare, sport, în 
locuri pitorești, cunoaștere a 
frumuseților patriei și a marilor 
înfăptuiri socialiste.

în fotografie : Ruinele cetății 
de la Tirgoviște.

a
Ih legumicultura este sezon per

manent de lucru : aproape concomi
tent. unele culturi se insămînțează, 
iar altele se recoltează. Acest carac
ter de continuitate al producției le
gumicole, realizat in ultimii ani ca 
urmare a extinderii serelor și sola- 
riilor, este în avantajul consumato
rilor, care beneficiază in cea mai 
mare parte a anului de produse 
proaspete. Și în această perioadă, 
din grădini se recoltează cantități 
mari de verdețuri, iar din solarii a 
început livrarea primelor cantități de 
varză. în zilele următoare se va in
tensifica procesul de maturare a al
tor specii de legume, va începe re
coltarea și livrarea cartofilor tim
purii. Se poate aprecia că măsurile 
luate in ultimii ani in ce privește 
organizarea producției de legume Și 
cartofi — prin care s-a urmărit atît 
concentrarea culturilor și specializa
rea unităților, cît și extinderea teh
nologiilor avansate — au avut drept 
urmare sporirea \Si diversificarea 
producției legumicole.

Evident, în scopul bunei aprovizio
nări a populației cu legume și a in
dustriei de conserve cu materiile 
prime necesare, esențial este să fie 
cultivate toate suprafețele prevăzute, 
respectîndu-se sortimentul stabilit, 
iar apoi să se aplice riguros tehno
logiile prevăzute, astfel incit la fie
care hectar să se realizeze o produc
ție cit mai mare. Ce trebuie între
prins în aceste zile pentru a se în
deplini integral planul producției le
gumicole ?

Terminarea plantării și 
însămințarea culturilor suc
cesive Organele județene de 
partid, de stat și agricole, urmărind 
indeaproape aplicarea indicației con
ducerii partidului de a se asigura o 
bază proprie de aprovizionare cu 
legume, au acționat din timp pentru 
concentrarea producției și specializa
rea unităților, au urmărit executa
rea lucrărilor de însămințări și 
plantări la termenele stabilite. Cu 
toate condițiile climatice mai puțin 
favorabile

ploi și temperaturi scăzute — în. cele 
mai multe unități agricole îtiSărhin- 
țarea și plantarea legumelor s-au 
făcut potrivit graficelor întocmite de 
întreprinderile județene de legume- 
fructe, astfel Incit să se asigure eșa
lonarea producției potrivit cerințelor 
de consum. Pînă la 25 mai, potrivit 
datelor furnizate de Centrala pentru 
legume-fructe, au fost insămințate și 
plantate circa 214 000 hectare cu le
gume — 94 la sută din suprafața 
planificată. în întreprinderile agri
cole de stat plantatul s-a încheiat.

lare. uivnărindu-se deopotrivă atit 
cultivarea, tuturor suprafețelor pre
văzute, cît și densitatea plantelor.

• Replantarea suprafețelor care 
au avut de suferit in urma ploilor 
abundente ce au afectat unele zone 
din nordul și nord-estul țării. Pe 
baza indicațiilor conducerii partidu
lui, in toate județele au fost luate 
măsuri pentru a se asigura răsaduri 
de rezervă. Este necesar ca acum, 
printr-o muncă bine organizată, 
să fie recultivate toate suprafețele 
Unde plantele au avut de suferit in

• Plantările să se încheie grabnic pe toate suprafe
țele, asigurîndu-se o densitate corespunzătoare ® Ce 
recomandă specialiștii în privința lucrărilor de între
ținere • Graficele de recoltare și livrare — riguros 

respectate

din această primăvară —

De asemenea, în cooperativele agri
cole din județul Teleorman s-a de
pășit planul de plantări la legume, 
lucrările fiind avansate și în cele din 
județele Brăila, Arad, Dîmbovița, și 
altele. Cu toate că ne apropiem de 
sfârșitul lunii mai, in cooperativele 
agricole din unele județe — Ilfov, 
Caraș-Severin, Bacău, lași. Mureș — 
mal sînt de plantat legume pe su
prafețe apreciabile. Cu prilejul unei 
ședințe de lucru care a avut loc zi
lele acestea la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, la care 
au participat directorii direcțiilor a- 
gricole județene, anallzindu-se mer
sul lucrărilor de sezon în legumicul
tura, au fost subliniate citeva sar
cini prioritare :
• încheierea In fiecare unitate 

agricolă și comună a plantării pe 
toate suprafețele prevăzute, pînă la 
sfirșitul acestei luni.

• Verificarea suprafețelor cultiva
te cu legume, acțiune de mare răs
pundere, care trebuie să se bucure de 
tot sprijinul organelor și al organiza
țiilor de partid, al consiliilor popu-

urma excesului de apă sau a tempe
raturilor scăzute.
• După recoltarea culturilor tim

purii — mazăre, fasole, orz — ur
mează să fie insămințate culturi suc
cesive pe 55 009 hectare. Au fost asi
gurate semințele necesare și cantități 
însemnate de îngrășăminte chimice. 
Reușita acestei acțiuni este determi
nată de însămințarea acestor culturi 
cit mai devreme, intr-un teren bine 
pregătit, și de aplicarea neîntirziată 
a irigațiilor.

întreținerea exemplara a 
culturilor și aplicarea udă
rilor s‘nt lucrări care hotărăsc în 
cea friai mare măsură nivelul canti
tativ și calitativ al recoltei de 
me. Din analizele efectuate pe 
de specialiștii Centralei pentru legu
me-fructe se desprinde că pe 
nurile ușoare, mai bine însorite, le
gumele se dezvoltă normal. însă pe 
terenurile reci, cu apa freatică mai 
la suprafață, vegetația este intirziată. 
In asemenea condiții, mai mult decit 
în alți ani, trebuie acordată cea mai

legu- 
teren
tere-

mare atenție lucrărilor de întreți
nere a Culturilor. în legătură cu 
efectuarea acestora, specialiștii cen
tralei recomandă : executarea nein- 
tirziată a prășitului, irigarea să se 
execute cu mult discernămint. in pri
mul rind pe solurile ușoare’ și mai 
calde. Odată cu apa de irigat, trep
tat, pe măsură ce plantele cresc, să 
se aplice îngrășăminte chimice.

Recoltarea și livrarea le
gumelor. Pentru a se asigura o 
aprovizionare ritmică a populației 
se impune ca graficele de recoltare 
și livrare să fie respectate cu cea 
mai mare rigurozitate. Trebuie avut 
în vedere că. in zilele următoare, 
procesul de maturare a legumelor se 
va intensifica și. prin urmare, can
titățile ce se vor livra vor fi mult 
mai mari. Pentru ca atît recoltarea, 
cît și livrările să se facă in mod 
organizat, la indicația Ministerului 
Agriculturii, o dată pe săptămină, se 
întilnesc, pe centre, specialiști din 
unitățile agricole și reprezentanții 
organizațiilor de valorificare pentru 
a stabili ce cantități de legume vor 
fi livrate in fiecare zi, condițiile de 
calitate etc. în interesul bunei apro
vizionări a populației și al unităților 
agricole, este necesar ca graficele de 
livrare să fie stabilite cu cea mai 
mare responsabilitate și apoi respec
tate întocmai. Or. s-a constatat că și 
în această primăvară, ca si în alți 
ani de altfel, conducerile unor uni
tăți agricole sînt tentate să recolteze 
cantități mai mari de ceapă verde și 

•alte legume de sezon, iar la alte sor
timente să nu respecte graficele de 
livrare.

Se desprinde, așadar, concluzia că 
trebuie să se acționeze in continuare 
pentru îndeplinirea exemplară a pla
nului de plantări in legumicultura, 
să se organizeze temeinic lucrările 
de intreținere a culturilor, iar recol
tarea și livrările să se facă potrivit 
graficelor încheiate, astfel incit piața 
să fie permanent aprovizionată cu 
legume proaspete, de cea mai bună 
calitate.

loan HERȚEG

Discuția cu ing. loan 
Izvoran, directorul ex
ploatării, și cu secretarul 
comitetului de partid, 
maistrul miner Mihai 
Cocuz, a avut drept su
biect parametrii funcțio
nali și randamentul utila
jelor pe care întreprin
derea — Exploatarea 
minieră Baia Sprie, jude
țul Maramureș — le-a 
realizat in atelierele pro
prii, prin autodotare, și 
le-a prezentat și la ex
poziția națională de teh
nologii și produse noi 
care a avut loc în Bucu
rești.

Cum au fost apreciate 
produsele ? La această 
întrebare am primit două 
răspunsuri. Primul dat 
de diplomele aflate pe 
birou. Ele arătau că 
juriul național al compe
tiției de creație tehnică, 
puternic stimulată de 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României", acorda 
minerilor constructori din 
Baia Sprie locul II pentru 
realizarea utilajului „In
stalație cu două brațe 
pentru perforarea in 
evantai". Alte două diplo
me atestau ciștigarea lo
cului III pe țară cu crea
ția „Cărucior de perforat

în subteran tip Baia 
Sprie", respectiv ocupa
rea locului I pe ramură 
de către acest colectiv cu 
„Căruciorul de perforat 
tip Baia Sprie si platfor
ma de copturit autodepla- 
sabilă".

Al doilea răspuns, mai 
detaliat, s-a constituit din 
dialoguri mai aplicate cu 
cei ce elaborează și înfăp
tuiesc aici proiectele 
unor utilaje miniere de 
performanță, pe care le 
supun apoi unor exigente 
teste și eforturi de per
fecționare. Aici se impune 
să facem o precizare, a- 
nume aceea că, în mine
rit, tehnologiile noi, de 
mare productivitate au 
luat-o mult înaintea uti
lajelor corespunzătoare 
aplicării lor. De aceea, 
efortul colectivelor de 
mineri, alături de cel al 
constructorilor de utilaje 
pentru acest sector, este 
deosebit de important și 
pentru eliminarea unui 
nedorit decalaj.

Cine altcineva dacă nu 
unul din cei care le folo
sesc ar putea da cel mai 
competent calificativ noi
lor utilaje ? Iată de ce 
ne-am adresat minerului 

■șef de echipă Costache

Grigoraș. care lucrează 
de 21 de ani in mina de 
la Baia Sprie.

— Dau nota 10 cu feli
citări celor ce au gindit 
și realizat utilajele, ne 
spune minerul. Păcat că

cite ori îi spun ajutorului 
meu Vasile Dan. ori lă
cătușului de întreținere 
Vasile Roman : vezi, 
aceste utilaje sint făcute 
aici, la mină, de ai noștri, 
și pot fi chiar mai bune

acest punct de vedete si 
compoziția colectivelor de 
creație. în care se asociază 
competenta si experiența 
profesională cu vigoarea 
și rîvna de afirmare. 
Acesta este și cazul sem-

acesta — si nu ne descu
rajează nici reținerile 
unor constructori de me
serie. care nu-și pot ex
plică cum de reușim noi 
să realizăm utilaje cu a- 
semenea performante, cu

Minerii maramureșeni construiesc utilaje
Premiate în expoziții și apreciate în abataje, noile utilaje create prin auto

dotare contribuie la creșterea productivității muncii în subteran

n-am început în urmă cu 
vreo 15 ani. Acum am fi 
fost si mai avansați. Ve
deți și dv. ce diferență 
mare este între a lucra cu 
aceste cărucioare si cu 
platforma, pe care le di
rijezi doar din manete, 
stind la distanță de sur
sa de agenti nocivi, și în
tre a tine și a purta pe 
brațe perforatorul. care 
iti transmite trepidațiile 
in toată ființa. Cit despre 
productivitate. ce să 
adaug : cer și pămint ! De

decît cele aduse de aiu
rea — isi Încheie șeful de 
echipă aprecierile.

De mai multi ani. co
lectivul de la Exploatarea 
minieră Baia Sprie este 
antrenat de către comi
tetul de partid si comite
tul oamenilor muncii în
tr-o amplă acțiune de 
dezvoltare a creației teh
nice proprii, reușindu-se 
ia aici să se deschidă 
drum larg afirmării unor 
noi utilaje și tehnologii.

Este semnificativă din

natarilor unor lucrări pre
miate — inginerii Ovidiu 
Craiciu și Emil Mirean, 
maistrul Mihai Cocuz și 
lăcătușul polimeseriaș 
Caro] Szepoker. Acesta 
din urmă ne-a mărturisit 
cu mindrie că acum, la 
virsta de 53 de ani. simte 
că a participat la reali
zarea celui mal important 
utilaj din cariera sa (este 
vorba de căruciorul de 
perforat). „Ne străduim 
să valorificăm experiența 
proprie — ne spunea

posibilitățile noastre din 
atelier".

Da. acesta este adevă
rul. toate aceste utilaje 
realizate prin forte pro
prii. prin autoutllare. au 
ca autori meseriași iscu
siți si îndrăzneți. Printre 
ei il vom menționa pe 
lăcătușul Nicolae Oșvalt 
II. pensionarul Vasile 
Berindan, Carol Fălăus I, 
Carol Egres II. loan Bre- 
zovski, care de-a lungul 
acestor ani au ridicat 
mereu ștacheta autodepă-

sirii în această amplă 
acțiune.

— Tovarășe director Iz
voran. care este profira r 
mul pe care îl realizați 
prin participarea creației 
proprii la dotarea cu in
stalații si utilaje ?

— Este vorba de un 
program complex, care 
vizează. în fond, susține
rea acțiunii de valorifi
care integrală si com
plexă a zăcămîntului de 
minereu, creșterea pro
ductivității muncii Si a 
randamentelor de extrac
ție. precum si reducerea 
cheltuielilor de producție. 
Acțiunea de creare a uti
lajelor necesare noilor 
tehnologii merge mai de
parte. în momentul de 
fată se află în construc
ție căruciorul de perfo
rat cu trei brațe pentru 
abataj si mașina de în
cărcat cu cupa de 2 mc. 
Ce importantă au aces
tea 7 Folosirea cărucioru
lui cu două brațe a per
mis creșterea de trei ori 
a randamentului de per
forare. asigurind o mare 
înlesnire in exploatare, 
precum . si posibilitatea 
executării unor profile 
mari de pină la 20 mp. 
Pentru efectuarea susți

nerii și încărcării cu ex
ploziv a fost construită, 
tot cu forte proprii, o 
platformă specială, pre
cum si un cărucior pen
tru armare. Acestea sint 
doar citeva utilaje create 
in scopul creșterii pro
ductivității muncii în 
abataj. dar tehnologia 
nouă cuprinde un an
samblu de lucrări care 
încep in frontul de lucru 
și se încheie la supra
față. Acum sintem preo
cupați de soluționarea 
Problemei transportului 
de minereu pe orizontală 
si Pe verticală, pentru a 
situa întregul flux de 
producție la nivelul pro
ductivității obținute în 
abataj.

Iată ne scurt tinta unor 
eforturi merituoase ale 
minerilor de la Baia
Sprie. care extind activi
tatea de autouui«,c si
perfecționează continuu 
procesete de producție
pentru a obține rezultate 
economice superioare, co
respunzătoare exigențelor 
autoconducerii muncito
rești și autogestiunii eco- 
nOmico-financiăre a în
treprinderii.
Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scinteii"
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Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu in Republica Democrată Popuiara Laos
Dineu in onoarea tovarășului Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu» ș , , «

oferit de tovarășii Kaysone Phomvihane și Sufanuvong
Toastul tovarășului Toastul tovarășului

Kaysone Phomvihane Nicolae Ceaușescu

Intîlnîrea tovarășului Nicolae Ceausescu
9 9

si a tovarășei Elena Ceausescu
9 9 9

cu tovarășii Kaysone Phomvihane și Sufanuvong
(Urmare din pag. I)

dobindite in realizarea planurilor 
cincinale. România, odinioară țară 
rămasă în urmă, a devenit o țară 
socialistă dezvoltată, dotată cu o in
dustrie modernă și o agricultură 
avansată, cu o cultură, știință și 
tehnică înaintate, asigurînd un ritm 
rapid de dezvoltare a producției in
dustriale ; România obține astăzi. în 
numai 10 zile, producția din întreg 
anul 1938. Condițiile de viată mate
riale si spirituale ale poporului român 
s-au îmbunătățit considerabil. In rea
lizarea actualului cincinal (1976—1980). 
în ciuda cutremurului de pămînt care 
a afectat puternic tara. România a 
putut să înlăture rapid gravele con
secințe ale acestei calamități natura
le si să asigure realizarea in bune 
condiții a obiectivelor planului de 
dezvoltare a economiei naționale. A- 
ceste strălucite succese în edificarea 
socialismului în România contribuie 
la întărirea sistemului socialist mon- ' 
dial si constituie o încurajare pentru 
toate popoarele in lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru pace, de
mocrație si progres social, ridicînd 
astfel rolul si prestigiul Republicii 
Socialiste România pe arena interna
țională.

Folosim acest prilej pentru a ex
prima poporului frate român felici
tările noastre cele mai călduroase 
pentru succesele deosebite pe care 
le-a înregistrat si îi dorim sincer ca, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să obțină noi succese, tot 
mai mari. în construcția societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea tării spre comunism.

Dragi tovarăși și prieteni.
Prin lupta revoluționară eroică des

fășurată de-a lungul deceniilor, po
porul laoțian, sub conducerea Parti
dului Popular Revoluționar Laoțian 
— continuatorul operei Partidului 
Comunist din Indochina — a învins 
pe colonialiștii și imperialiștii agre
sori, a eliberat întreaga tară si a in
staurat, Ia 2 decembrie 1975, Repu
blica Democrată Populară Laos, des- 
chizînd. astfel, o nouă eră. era con- 
atruptiei socialismului in |*aoș.

în mai bine de doi ani. in condi
ții grele si complexe, am realizat 
transformări pe calea edificării so
cialismului. Devenind punct înaintat 
al socialismului în Asia de sud-est, 
tara noastră a făcut fată multiplelor 
manevre ale imperialiștilor si forțe
lor . reacționare care încearcă să dis
trugă noul regim. Pe de altă parte, 
țara noastră se îndreaptă spre so
cialism in condiții de subdezvoltare 
economică, culturală si socială, cu pu
ternice sechele lăsate de îndelungatul 
război de agresiune al imperialismu
lui. Cu toate acestea, făcind să pre
valeze forța dictaturii proletariatului, 
dezvoltind proprietatea colectivă a, 
poporului si beneficiind de sprijinul 
si ajutorul țărilor socialiste frățești si 
al prietenilor din Întreaga lume, noi 
am putut să depășim treptat dificul
tățile și să înregistrăm primele suc
cese hotăritoare încurajatoare.

Astăzi, poporul nostru își consacră 
forțele și inteligența înfăptuirii re
zoluțiilor celei de-a V-a Plenare a 
Comitetului Central al partidului 
pentru a obține noi victorii in primii 
pași pe calea socialismului.

Tovarăși și prieteni,
In prezent, raportul de forțe in 

lume se schimbă' din ce in ce mai 
mult in favoarea socialismului, a 
luptei pentru independentă națională, 
pentru democrație și pace, impotriva 
imperialismului, colonialismului, neo

colonialismului. înregistrindu-se vic
torii. din ce în ce mai mari care 
provoacă slăbirea imperialismului și 
accentuarea crizei sale generale. To
tuși. forțele păcii, ale revoluției șl so
cialismului trebuie să-și întărească 
continuu vigilența și solidaritatea și 
să lupte cu hotărîre Împotriva ma
nevrelor imperialismului de scindare, 
intervenție și agresiune.

După victoriile istorice ale popoare
lor din Laos, Vietnam și Kampu- 
chia în lupta impotriva imperialiști
lor americani pentru salvarea națio
nală au avut loc mutații profunde 
în situația politică din Asia de sud- 
est, ceea ce favorizează tendința spre 
independentă națională, pace și neu
tralitate reală, spre eliminarea baze
lor militare și a trupelor imperialiste 
din această regiune.

în continuare, exprimîndu-și re
gretul pentru diferendele de fron
tieră intervenite Intre Kampuchia și 
Vietnam, vorbitorul și-a manifestat 
speranța că cele două țări le vor re
zolva pe cale pașnică, în spiritul prie
teniei și solidarității ce le leagă, în 
interesul popoarelor lor, al păcii și 
securității din această parte a lumii.

Dragi tovarăși și prieteni.
Laosul și România sînt două țări 

depărtate geografic. însă relațiile în
tre popoarele noastre datează de mul
tă vreme. în timpul luptei pe care 
IPiosul o ducea impotriva imperialiș
tilor americani, partidul, guvernul și 
poporul român au acordat ajutor și 
sprijin activ revoluției laoțiene. Cu 
acest prilej solemn, doresc să reîn
noiesc tovarășului Nicolae Ceausescu, 
partidului, guvernului si poporului 
frate din România mulțumirile mele 
sincere si sentimentele mele de gra
titudine.

După crearea Republicii Democrate 
Populare Laos. îndeosebi după vi
zita in 1976 a delegației de partid 
si guvernamentale laoțiene în Repu
blica Socialistă România, relațiile de 
prietenie între cele două țări ale 
noastre au cunoscut o nouă dezvol
tare. Considerăm că actuala vizită în 
tara noastră a delegației de partid 
si de stat română, «condțisă de.tova- / 
râsul Nicolae Ceaușescu, marchează 
un nou pas in întărirea si aprofun
darea relațiilor de prietenie, de 
cooperare și Înțelegere între cele două 
țări ale noastre. Vom depune toată 
energia pentru a menține si dezvol
ta bunele relații existente intre 
Partidul Popular Revoluționar Lao
țian si Partidul Comunist Român, in
tre Republica Democrată Populară 
Laos si Republica Socialistă Româ
nia. pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar. în in
teresul popoarelor laoțian si român, 
in interesul revoluției și socialismu
lui.

în această atmosferă solemnă, 
propun tovarășilor si' prietenilor 
prezenți aici să toastăm :

Pentru prietenia frățească și soli
daritatea militantă între poporul lao
țian și poporul român 1

Pentru noi succese, tot mai mari, 
in opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
România !

■Pentru succesul vizitei delegației de 
partid si de stat române in Republica 
Democrată Populară Laos 1

în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ! .

In sănătatea tovarășei Elena 
Ceausescu si a tovarășilor din dele
gația de partid și de stat română I 

în sănătatea tuturor tovarășilor și 
prietenilor prezenți aici ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)

Poporul român urmărește cu simpatie 
caldă activitatea desfășurată astăzi 
de poporul laoțian pentru reconstruc
ția țării și dezvoltarea economico- 
socială independentă. Cunoaștem din 
proprie experiență ce eforturi uriașe 
trebuie depuse pentru lichidarea 
grelelor urmări ale dominației stră
ine, pentru asigurarea progresu
lui material si cultural al tării. Sin- 
tem convingi că poporul laoțian, sub 
conducerea Partidului Popular Revo
luționar Laoțian, va ști să învingă 
greutățile, să asigure făurirea vieții 
sale noi. Ca prieteni și tovarăși, vă 
dorim din toată inima izbinzi tot mai 
mari în edificarea unui Laos liber 
și independent, socialist Si prosper.

După eliberarea Laosului. colabo
rarea româno-laoțiană s-a dezvoltat 
pe un plan superior. Vizita pe care 
tovarășul Kaysone Phomvihane a 
făcut-o in România. în toamna anu
lui 1976, convorbirile pe care le-am 
avut. Declarația comună si acordu
rile încheiate cu acel prilej au con
stituit un moment important in evo
luția prieteniei și colaborării dintre 
partidele, statele si popoarele noas
tre. Dorim ca vizita pe care o facem 
acum in Laos, convorbirile cu tova
rășul Kaysone Phomvihane. cu cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid si de stat, înțelegerile la care 
vom ajunge, să impulsioneze si mai 
puternic conlucrarea româno-laoția- 
nă în interesul celor două popoare, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Dragi tovarăși si prieteni.
Și poporul român a pornit, după 

eliberarea tării, de la o grea moște
nire lăsată de vechiul regim. Parti
dul nostru comunist a mobilizat ma
sele largi populare 6ă-si unească 
forțele pentru a lichida rămînerea in 
urmă si a asigura transformarea re
voluționară a societății. Ca urmare, 
în anii socialismului producția in
dustrială a sporit de circa 38 de ori, 
iar producția agricolă de circa 3 ori, 
ceea ce a pus o temelie trainică 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului. întăririi independenței și 
suveranității patriei.

în prezent, poporul român înfăp
tuiește Programul partidului de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, care are la bază 
concepția materialismului dialectic 
și istoric aplicată cșeator Da conții- ' 
țiile concrete din Rorhâniî. ’

Stimați tovarăși șl prieteni.
Evenimentele demonstrează că in 

lume au loc profunde transformări 
revoluționare, sociale și naționale, 
determinate de afirmarea tot mai 
puternică a voinței popoarelor de a 
pune capăt cu desăvirșire politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, de a fi stăpîne pe bogățiile 
naționale și pe destinele proprii. Tot
odată, se intensifică politica de re
împărțire a lumii in zone de domina
ție și influență, care creează serioase 
pericole Ja adresa păcii și libertății 
popoarelor. Această situație face 
mai necesară ca oricînd întărirea so
lidarității și luptei unite â tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste, 
a tuturor popoarelor, pentru împie
dicarea agravării climatului mondial, 
pentru promovarea unei politici de 
egalitate și respect între națiuni.

Participind activ la eforturile po
poarelor pentru întărirea colaborării 
și păcii in lume. România acordă o 
atenție de prim ordin întăririi prie
teniei și colaborării multilaterale cu 
toate statele socialiste. Acționăm, de 
asemenea, pentru dezvoltarea ra
porturilor de colaborare și solidari
tate cu țările in curs de dezvoltare, 
cu statele nealiniate, cu țările care 
și-au dobindit independența si au 
pășit pe calea propășirii de sine stă
tătoare. In spiritul coexistentei paș
nice. extindem relațiile cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială, luăm parte activă la diviziu
nea internațională a muncii.

Situăm ferm la baza raporturilor 
noastre externe principiile deplinei 
egalități in drepturi, independentei 
și suveranității^ naționale, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc, nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța — princi
pii ce se afirmă cu tot mai multă vi
goare pe arena internațională.

Acționăm cu toată energia pentru 
lichidarea deplină și definitivă a co
lonialismului și neocolonialismului. 
In acest Sens, acordăm întregul nos
tru sprijin luptei popoarelor din 
Rhodesia și Namibia, din Africa de 
Sud pentru dobîndirea independen
ței, pentru abolirea politicii rasiste 
și de apartheid.

în diferite zone ale lumii există o 
serie de probleme litigioase între 
state, care duc la ciocniri armate și 
periclitează grav securitatea mon
dială. Este necesar ca aceste pro
bleme să fie soluționate pe calea 
tratativelor politice între părțile 
direct interesate, astfel încît să se 
asigure întărirea colaborării si uni
tății popoarelor în eforturile pentru 
propășirea lor economico-socială in
dependentă.

Ca țară europeană, acordăm o 
atenție deosebită securității și păcii 
in Europa. De asemenea, sîntem 
profund interesați în stingerea con
flictului din Orientul Mijlociu pe 
calea tratativelor politice. în realiza
rea unei păci juste și trainice în 
această regiune. Milităm în modul 
cel mai ferm pentru trecerea la mă
suri ooncrete. practice de dezarmare, 
și în primul rînd de dezarmare nu
cleară. și. in acest cadru, pentru des
fășurarea cu succes a sesiunii spe
ciale a O.N.U.

Un imperativ al epocii noastre este 
lichidarea stării de subdezvoltare în 
care se mai află o mare parte a o- 
menirii ca urmare a politicii impe
rialiste, colonialiste, si de aceea ac
ționăm pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale bazate 
pe echitate deplină în relațiile din
tre state, care să asigure progresul 
mai rapid al țărilor rămase în urmă.

Știm că pe toate continentele sînt 
multe probleme nesoluționate. Rezol
varea lor nu se mai poate realiza 
doar de cîteva state, ci impune parti
ciparea cu drepturi egale la viata in
ternațională a tuturor țărilor, și în 
primul rind a țăriloi- mici și mijlo
cii. a țărilor in curs de dezvoltare, 
a țărilor nealiniate, întărirea solida
rității și colaborării lor. -

Partidul Comunist Român întă
rește solidaritatea cu partidele co
muniste și muncitorești, cu partidele 
socialiste și social-democrate, cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
organizațiile democratice, progre
siste, cu toate forțele antiimperialiste 
care pot asigura împiedicarea războ
iului, apărarea libertății popoarelor, 
întărirea păcii în lume.

Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc. în încheiere, să-mi ex

prim încă o dată convingerea că vi
zita pe care o facem în Republica 
Democrată Populară Laos va consti
tui un nou și important moment în 
întărirea prieteniei dintre partidele 
și statele noastre. în interesul celor 
două popoare, al cauzei prieteniei si 
colaborării între națiuni, al socialis
mului și. păcii.

Cu aceste gînduri toastez :
Pentru succesele poporului laoțian 

prieten in dezvoltarea economico- 
socială a țării, în construcția socia
lismului !

Pentru colaborarea și solidaritatea 
dintre partidele, statele și popoarele 
noastre !

In sănătatea tovarășului Kaysone 
Phomvihane !

în sănătatea tovarășului Sufanu
vong !

în sănătatea celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid șl de stat a 
Laosului !

în sănătatea tuturor celor prezenți 
la această recepție 1 (Aplauze)

La sosirea la reședința rezervată 
inaltilor oaspeți români, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si tovarășa Elena Ceaușescu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, au avut o 
întâlnire cu tovarășii Kaysone Phom
vihane. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Democrate 
Populare Laos, si Sufanuvong. mem
bru al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revo
luționar Laoțian, președintele Repu
blicii Democrate Populare Laos.

Au luat parte tovarășii Cornel Bur
tică. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale. Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu

Depunerea unei coroane 
la Monumentul soldatului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republiciii So
cialiste România, a depus, vineri 
după-amiază, o coroană de flori la 
Monumentul soldatului necunoscut 
din Vientiane, ridicat în memoria 
celor care și-au jertfit viata pentru 
eliberare națională si socială, pentru 
independenta și suveranitatea patriei, 
libertatea poporului laoțian, pentru 
dreptul de a fi stăpîn pe. soarta sa.

împreună cu secretarul general al 
partidului și președinte al Republicii 
se aflau tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Cornel Burtică, Dumitru 
Popescu, Ștefan Andrei, Vasile Mu- 
șat, Vasile Pungan, precum și Tudor 
Zamfira, ambasadorul României in 
Republica Democrată Populară Laos.

De la reședință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de Phoune 
Sipraseuth, membru al Biroului Po

Primire călduroasă la
(Urmare din pag. I)

lucrări active in vederea așezării 
relațiilor dintre state pe baza egali
tății și echității, in democratizarea 
vieții Internaționale, in edificarea 
unei noi ordini economice, a unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Sub aceste bune auspicii a început 
vineri vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a delegației de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România în Republica Demo
crată Populară Laos.

Aeronava prezidențială aterizează 
pe aeroportul din Vientiane, capitala 
țării, la 10,50, ora locală.

Pe frontispiciul aerogării din Vien
tiane erau arborate drapelele de stat 
ale României și Laosului ce încadrau 
o uriașă pancartă pe care era înscrisă 
urarea : „Salutăm călduros vizita ofi
cială de prietenie a delegației de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia !“.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați cu 
deosebită cordialitate și prietenie de 
tovarășii Kaysone Phomvihane, 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revo
luționar Laoțian. prim-ministru al 
Guvernului Republicii Democrate 
Populare Laos, și Sufanuvong. mem
bru al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revo

tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe. Vasile Musat. secre
tar a! C.C. al P.C.R.. Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministru 
la Președinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de consi
lieri ai președintelui Republicii.

Erau prezenți tovarășii Phoune Si- 
praseuth. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.P.R.L.. vicepremier. 
ministrul afacerilor externe. Saly 
Vongkhamsao. membru al Secreta
riatului C.C. al P.P.R.L.. ministru la 
Președinția Consiliului de Miniștri. 
Sanan Southichak, membru al C.C. 
al P.P.R.L.. ministrul comunicațiilor, 
lucrărilor publice si transporturilor. 
Maysouk Saysomphe.ng. membru al 
C.C. al P.P.R.L.. ministrul industriei 
si comerțului. Sisana Sisane, membru 
supleant al C.C. al P.P.R.L.. minis
trul informațiilor, propagandei, cultu
rii și turismului. Khampheng Boupha. 
membru supleant al C.C. al 
P.P.R.L.. membru al Comitetului Per
manent al Adunării Populare Supre
me a R.D.P. Laos, Thongsavat 
Khaykhamphithoune, membru su
pleant al C.C. al P.P.R.L.. vicepre- 

litic al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, vicepremier, 
ministrul afacerilor externe, și 
Maysouk Saysompheng, membru al 
C.C. al P.P.R.L., ministrul industriei 
și comerțului, de tovarășa Kham
pheng Boupha', membru al C.C. al 
P.P.R.L., membru al Comitetului Per
manent al Adunării Populare Su
preme.

La monument, în întimpinare, se 
afla tovarășul Sisana Sisane, mem
bru supleant al C.C. al P.P.R.L., mi
nistrul informațiilor, propagandei, 
culturii și turismului.

O gardă militară, în uniformă de 
paradă, a prezentat onorul.

Monumentul soldatului necunoscut 
din capitala Republicii Democrate 
Populare Laos este un edificiu ce 
impune prin simplitatea sa și albul 
imaculat al pietrei din care este 
înălțat. Pe Un piedestal ce reprezin- 

luționar Laoțian, președintele Repu
blicii Democrate Populare Laos.

Tovarășul ^Nicolae Ceaușescu se 
îmbrățișează prietenește cu tovarășii 
Kaysone Phomvihane și Sufanuvong, 
cu ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de' stat a Republicii De
mocrate Populare Laos veniti in 
întimpinare.

Un grup de pionieri laoțieni. îm
brăcat! in frumoase costume națio
nale. a oferit buchete de flori inal- 
ților soli ai poporului român.

Erau de față tovarășii Phoune 
Sipraseuth. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.P.R.L.. vicepremier, 
ministrul afacerilor externe. Saly 
Vongkhamsao. membru al Secretaria
tului C.C. al P.P.R.L., ministru la 
Președinția Consiliului de Miniștri, 
Sanan Southichak. membru al C.C. 
al P.P.R.L.. ministrul comunicațiilor, 
lucrărilor publice și transporturilor, 
Maysouk Saysompheng. membru al 
C.C. al P.P.R.L., ministrul indus
triei și comerțului. Sisana Sisa
ne. membru supleant al C.C. al 
P.P.R.L., ministrul informațiilor, pro
pagandei. culturii și turismului. 
Khampheng Boupha, membru su
pleant al C.C. al P.P.R.L., membru 
al Comitetului Permanent al A- 
dunării Populare Supreme a 
R.D.P. Laos, Thongsavat Khay
khamphithoune. membru supleant 
al C.C. al P.P.R.L., vicepremier 
la Președinția Consiliului de Miniștri.

Erau de față ambasadorul României 
în Republica Democrată Populară 
Laos. Tudor Zamfira, si ambasadorul 
R.D.P. Laos în țara noastră, Soth 
Phet-Lasy.

Au fost intonate apoi imnurile de 
stat ale celor două țări. în semn de 
salut au răsunat 21 de salve de arti
lerie. 

mier la Președinția Consiliului de 
Miniștri.

In cadrul lntîlniril. tovarășul Kay
sone Phomvihane a exprimat satis
facția deosebită a conducerii de 
partid si de stat, a poporului laoțian 
pentru vizita tovarășului Nicolae 
Ceausescu, a delegației de partid si 
de stat a Republicii Socialiste Româ
nia. subliniind că aceasta reprezintă 
un eveniment deosebit pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie si co
laborare dintre popoarele, partidele 
Si țările noastre.

Sîntem bucuroși că ne aflăm în 
Laosul prieten, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Noi dăm o înaltă 
prețuire dezvoltării colaborării prie
tenești si a relațiilor dintre partidele, 
țările si popoarele noastre. în conti
nuare. vă rog să-mi permiteți să 
adresez din partea ponorului român 
și a Partidului Comunist Român, po
porului laoțian. Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian un călduros 
salut.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate sl 
prietenie.

de flori 
necunoscut

tă o miniatură a străvechii construcții 
în stil lao se înalță o piramidă în 
vîrful căreia strălucește o stea roșie. 
Pe soclul monumentului, dăltuit in 
piatră, stă înscris omagiul : „Patria 
recunoscătoare".

Coroana de flori, cu panglici roșii 
și tricolore, este depusă de doi ofi
țeri ai armatei laoțiene. Pe panglica 
tricoloră se află înscris : „Din par
tea secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

După depunerea coroanei de flori, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat ai țării noastre au păstrat un 
moment de -reculegere.

în încheierea ceremoniei, la ple
care, garda militară a prezentat 
onorul.

Vientiane
Ceremonia a continuat cu prezenta

rea onorului de către garda militară 
| aliniată pe aeroport.

Tovarășii Nicolae Ceausescu șî 
Kaysone Phomvihane trec in revistă 
garda de onoare.

A urmat prezentarea șefilor misiu
nilor diplomatice acreditați la Vien
tiane și a persoanelor oficiale laoțiene 
venite in întâmpinarea inaltilor oas
peți.

O mare mulțime de locuitori al 
orașului Vientiane salută cu căldură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu. dau glas bucu
riei de a-i avea ca oaspeți dragi.

Marile artere ale capitalei laoțiene. 
frumos împodobite, pe care le stră
bate coloana oficială de mașini, ofe
ră o imagine semnificativă a priete
niei și solidarității dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. Mii de 
oameni ai muncii salută pe înaltii 
oaspeți, făcindu-le o călduroasă ma
nifestare de simpatie. Sînt fluturate 
stegulete românești și laoțiene. Pe 
numeroase clădiri se află portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Kaysone Phomvihane. Deasupra stră
zilor, flamuri roșii omagiază priete
nia dintre cele două popoare, parti
de și țări, avînd inscrise urări de bun 
venit, saluturi, în limbile română și 
laoțiană, la adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a delegației de partid șl 
de stat a Republicii Socialiste Româ
nia pe care o conduce. Sînt momente 
grăitoare pentru sentimentele fier
binți cu care poporul laoțian întâm
pină pe solii poporului român prie
ten.

în această atmosferă însuflețită, 
de sărbătoare. tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kaysone Phomvihane 
sosesc la reședința rezervată distin
șilor oaspeți din România.

Plecarea din. Hanoi
(Urmare din pag. I)

au prezentat onorul. O mare mulțime 
de locuitori ai capitalei au făcut o 
caldă și entuziastă manifestare de 
simpatie.

De-a lungul întregului traseu de la 
reședința rezervată inalților oaspeți 
români pe timpul șederii lor in Viet
nam, de o parte și de alta a bulevar
dului și străzilor Hanoiului, se aflau 
mii și mii de locuitori, care au ținut 
să-și exprime și de această dată — 
ca de altfel pe întregul parcurs al 
vizitei — sentimentele de bucurie și 
satisfacție față de noua și rodnica 
întâlnire româno-vietnameză la nivel 
înalt. - ♦

Străzile erau împodobite sărbăto
rește. în piețe, pe frontispiciul prin
cipalelor clădiri fluturau drapelele 
de stat ale celor două țări, alături de 
inscripții, in limbile română și viet
nameză, cu urări de intărire a prie
teniei și colaborării dintre țările și 
popoarele noastre. Mulțimea flutura 
stegulețe românești și vietnameze, 
aplauda îndelung, manifesta entu
ziast pentru prietenia și colaborarea 
româno-vietnameză.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan, care parcurg cu mașinile stră
zile orașului, răspund cu prietenie 
manifestărilor pline de căldură ale 
zecilor de mii de locuitori ai Hano
iului.

în aplauzele mulțimii, coloana de 
mașini ajunge la aeroportul Gia 
Lam, împodobit sărbătorește. Sint 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe mari pancarte sint în
scrise călduroase urări adresate dis
tinșilor oaspeți.

Ceremonia începe cu prezentarea 
onorului de către garda militară ali
niată pe aeroport. Se intonează im
nurile de stat ale Republicii Socialis
te România și Republicii Socialiste 

Vietnam, in timp ce răsună 21 de 
salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan trec in revistă garda de onoare.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Româ
niei, și tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la personalitățile 
vietnameze venite la aeroport să-i 
conducă — membri ai C.C. al P.C.V., 
ai guvernului, conducători de organi
zații obștești.

în continuarea ceremoniei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint salutați de 
șefii misiunilor diplomatice acreditați 
la Hanoi, precum și de membrii Am
basadei române din Hanoi.

Mii de locuitori din capitala țării 
prietene aflați pe aeroport aclamă 
cu însuflețire pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan, exprimindu-și 

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam
La incheierea vizitei in Republica Socialistă Vietnam, doresc să vă mul

țumesc dumneavoastră, Partidului Comunist din Vietnam, guvernului și po
porului vietnamez pentru ospitalitatea și sentimentele de prietenie cu care 
am fost înconjurați pretutindeni.

Vizita pe care am efectuat-o, convorbirile pe care le-am purtat si De
clarația comună pe care am semnat-o cu dumneavoastră, stimate tovarășe 
Le Duan, vor constitui, fără îndoială, un moment nou. de deosebită impor
tantă, in evoluția raporturilor de solidaritate și prietenie dintre partidele, 
țările si popoarele noastre.

Vă adresez dumneavoastră. Partidului Comunist. întregului popor viet
namez cele mai sincere urări de succes in dezvoltarea economico-socială a 
patriei unificate, in edificarea socialismului pe tot cuprinsul Vietnamului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

profunda satisfacție față de această 
vizită a prieteniei.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un' călduros rămas 
bun de la tovarășul Le Duan, de la 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat. La rindul lor, tova
rășii Cornel Burtică, Dumitru Popes
cu, Ștefan Andrei, Vasile Mușat, 
Vasile Pungan iși iau un cordial la 
revedere de la gazde.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan iși string miinile, se Îmbrăți
șează cu prietenie, indeliing.

Avionul prezidențial decolează la 
ora 9.00 — ora locală, indreptîndu-se 
spre Laos, următoarea etapă a mi
siunii de prietenie, solidaritate și co
laborare a secretarului general ai 
partidului nostru și președinte al Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La plecare, pe aeroportul din Hanoi
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130 DE ANI DE LA REVOLUȚIA BURGHEZO-DEMOCRATICĂ DIN 1848

O fflă naraHă din cronica bogatelor tradiții 
ale lupte! unite a tuturor fiilor oduiMui românesc, 

fără deosebire de naționalitate
Rădăcinile seculare ale 

conviețuirii frățești. Bo§atele 
și îndelungatele tradiții ale convie
țuirii frățești și ale luptei purtate in 
comun de poporul român și naționali
tățile conlocuitoare, pentru dreptate 
socială și națională, pentru o viată 
mai bună, cunosc un moment sem
nificativ in cursul revoluției din ță
rile române de la 1848—1849. Această 
revoluție a avut o însemnătate deo
sebită atit pentru poporul român — 
care alcătuia majoritatea absolută și 
cea mai veche populație a acestor 
meleaguri — cit și pentru maghiarii, 
germanii, sîrbii, evreii ș.a.. stabiliți 
aci în decursul istoriei și care au 
împărtășit aceeași soartă cu românii. 
Desfășurarea evenimentelor revolu
ționare de acum 130 de ani a de
monstrat în condiții deosebit de gre
le, adesea tragice, că în lupta de 
eliberare națională și socială, co
laborarea strînsă intre toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, este nu numai posibilă, ci și 
obiectiv necesară.

în mod firesc, cele mai complexe 
probleme de ordin național s-au vă
dit. in timpul revoluției de la 1848, 
în Transilvania. După cum se știe, 
colaborarea strînsă româno-maghiară 
s-a manifestat aci încă pe vremea 
marii răscoale de la Bobîlna, a răz
boaielor țărănești conduse de Doja și 
Horia, ca și în mișcările premergă
toare revoluției de la 1848. printre 
care frămîntările sociale din Munții 
Apuseni legate de numele Ecaterinei 
Varga, „doamna moților". în legătură 
cu legea urbarială dezbătută de reac
ționara dietă transilvăneană în no
iembrie 1847 (prin care se înăsprea 
oprimarea iobăgimii), George Bari țiu 
nota : „toți oamenii cu mintea în
treagă puteau să prevadă că poporul 
iobăgit, români și maghiari, uniți 
precum au fost în 1437 s-ar fi opus 
la executarea legii urbariale și 
răscoală era să spargă, desigur, fără 
ca să mai aștepte vreo revoluțiune 
europeană".

mâni si sași", in care se declara : 
„Recunoaștem naționalitatea, limba 
și credința voastră si sintem gata să 
le apărăm cu sabia în mină".

Apare totodată semnificativ faptul 
că numeroși țărani români din păr
țile Bihorului și Aradului au luptat 
in armata revoluționară comandată 
de generalul Bem. care a militat ac
tiv pentru intărirea colaborării din-

maghiari este trădător al 
propriei națiuni", p^rindu-și 
chiar în toiul tragicelor evenimente 
ale luptelor fratricide din vara anu
lui 1849 credința în posibilitatea rea
lizării unității de acțiune a revolu
ționarilor români și maghiari. Avram 
Iancu adresa acel impresionant apel 
către „frații maghiari" : „Ar trebui

Marea adunare de pe Cîmpia Libertății din București — 15 iunie 1848

Gîndul și fapta celor mai 
înaintați luptători revolu
ționari. MiUtanții revoluționari,-si
tuați pe poziții înaintate progresiste, 
erau conștienți că soarta revoluției, 
menită să înlăture anacronicele rîn- 
duieli feudale, depinde de unitatea de 
acțiune a maselor populare de toate 
naționalitățile. Tocmai de aceea pu
blicațiile române editate la Brașov 
de Barițiu — „Gazeta de Transilva
nia" și „Foaie pentru minte, inimă și li
teratură" — au militat constant pentru 
colaborarea româno-maghiară. Este 
semnificativ în acest scus că la .adu
narea de la Țirgu. Mureș, din 13/25 
martie, au participat români, ma
ghiari și sași, iar la mișcările țără
nești ale anului 1848 au participat 
laolaltă iobagii români și maghiari, 
în spiritul acestei orientări, revolu
ționarii români au declarat limpede, 
încă de la prima adunare de la Blaj 
(18/30 aprilie), prin proclamația lui 
Aron Pumnul și prin petiția redactată 
de adunare, că vor să trăiască in 
bună înțelegere cu naționalitățile 
conlocuitoare. Bălcescu a transmis in 
Transilvania, prin August Treboniu 
Laurian. dorința revoluționarilor din 
Tara Românească de înțelegere cu 
revoluționarii maghiari. Același punct 
de vedere a fost exprimat în marea 
adunare națională de la Blaj din 15— 
17 mai 1848, la care au participat. _ de • 
asemenea, maghiari și sași. „Națiu
nea română dă de știre națiunilor 
conlocuitoare că, voind a se consti
tui și organiza pe teniei național, 
n-are cuget dușman in contra altor 
națiuni și cunoaște același drept pen
tru toate, voiește a-1 respecta cu 
sinceritate, cerind respect împrumu
tat după dreptate ; prin urmare, na
țiunea română nici nu voiește a dom
ni preste alte națiuni, nici nu va 
suferi a fi supusă altora, ci voiește 
drept egal pentru toate" — declara 
solemn Simion Bărnuțiu în istoricul 
său discurs. Entuziasmul cu care 
masele populare românești au salu
tat înscrierea acestor înalte idealuri 
pe stindardul revoluției de la 1848 
a fost împărtășit și de țăranii ma
ghiari și intelectualii sași care ve
niseră la Blaj. Aceleași idei lumi
noase au fost afirmate și în aduna
rea românilor bănățeni de la Lugoj, 
la congresul de la Timișoara, ca și 
la adunările de la Oradea și Arad. 
Pe bună dreptate remarca „Gazeta 
de Transilvania" în iunie 1848 că 
ungurii „nu pot trăi fără noi și noi 
sîntem firește minați la alianță cu 
ei, însă numai la alianță pe teme
iul deplinei egalități cu 
strînsă a naționalității".

respectarea

înscriindu-se în lupta generală a 
oamenilor muncii din Moldova, 
Muntenia și Ardeal, a militanților 
sociali de la jumătatea secolului 
trecut, pentru răsturnarea orinduirii 
feudale. împotriva dominației străi
ne și asupririi poporului de către 
marile imperii din această parte a 
Europei, adunarea populară a secui
lor de la Lutița, din 3/15—4/16 oc
tombrie 1848 a lansat proclamația 
intitulată „Frați concetățeni ro

TINEREȚE
Revoluționarilor români de la 1848

Să ne-amintim prieteni de-a lor tinerețe de-apururi. 
Mânjina-i o colină sub cer albastru, sfînt.
Mări galbene de grine în jurul ei, cît Țara, 
Se înfrățesc în soare, se leagănă în vînt.
Vin tineri de-altădată și-n hore prin lumină 
de-albastrul de deasupra, de galbenul din jur, 
cînd se scufundă-n gînduri adine, ca-ntr-o dulbină, 
Bălcescu — fruntea-naltă și ochiul de vultur.
Pămîntul țării-l văd de o culoare pură, 
ca flacăra prin veacuri, ca singele jertfit, 
puterea lui și viața, in taina lor deplină!
De mii de ani cu trudă îl regăseau zidit.
Fac roata ochii tineri în jurul lui și simt 
cum cresc în ei deodată culorile-i visate 
și steagul României l-nalță mîndri-n soare 
și-n zarea lumii mîndru, cu inima lor, bate.
Să ne-amintim, prieteni, de-a lor tinerețe de-apururi,

Dumitru BAIAET

Citirea proclamației revoluționare

tre români, maghiari și sași, efor
turile sale fiind apreciate elogios de 
Bălcescu. ca și de Marx și de En
gels. K. Marx a remarcat, de aseme
nea. chiar in timpul evenimentelor, 
conlucrarea dintre români și sîrbi in 
cursul revoluției pașoptiste.

Pe poziții înaintate privind dez
voltarea colaborării revoluționarilor 
de diferite naționalități din Transil
vania s-au situat deopotrivă „Ga
zeta Espatțiatui", editată la Brașov 
de Cezar Bolliac, deputății români 
din dieta revoluționară maghiară, 
precum și exponentii progresiști ai 
sașilor Stephan Ludwig Roth. An
ton Kurz, Maximilian Moltke ș.a.

„Cine seamănă dușmă
nie și ură între români și

să vă răsculati contra aristocraților 
conservatori care nu voesc liberta
tea practică între națiunile Transil
vaniei, ci și acum pe aripile super
biei sboară după o supremație ab
surdă...", „maghiarul de existență și 
viitor nu poate vorbi fără român, 
nici românul fără maghiar". Apelul 
se încheia în acea veritabilă apote
oză : „firea ne-a așezat in una pa
trie, ca împreună să asudăm culti- 
vînd-o și împreună să gustăm dul
ceața fructelor ei". Aceste cuvinte 
pot sta cu cinste pe frontispiciul e- 
dificiului conviețuirii frățești, pe 
care, cu trudă și jertfe, l-au ridicat, 
împreună, de-a lungul veacurilor, 
românii, maghiarii și sașii din Tran
silvania. La fel ca și cuvintele ros
tite in aceleași grele împrejurări de 
Simonffy Jozsef, comandantul unei

unități a armatei revoluționare ma
ghiare : „românii și ungurii au ne
apărată trebuință de cea mai strînsă 
frăție... Cine seamănă dușmănie, ură 
și produce vărsare de singe intre a- 
ceste două națiuni surori, este tră
dător al propriei națiuni".

Ca o confirmare a temeiniciei și 
clarviziunii acestor îndemnuri și ca 
efect al străduințelor neobosite ale 
lui Nicolae Bălcescu, avea să se în
cheie, lâ 2/14 iulie 1849. la Seghe- 
din, înțelegerea româno-maghiară 
denumită „Proiect de pacificare", 
însoțită de un Tratat pentru orga
nizarea legiunii române, in al cărei 
preambul se arăta că „cele două na
țiuni. maghiară și română, sint des
tinate prin poziția lor topografică, 
prin asemănarea intereselor lor si 
mai ales prin primejdia de care sint 
amenințate ambele națiuni... să se 
ajute reciproc și să lupte sub ace
lași drapel... pentru apărarea liber
tății".

Din păcate, după cum se știe. în
cheierea acestei înțelegeri politice de 
însemnătate istorică s-a dovedit tar
divă, întrucît forțele intervenționis- 
te, contrarevoluționare — tariste și 
habsburgice — au înăbușit revoluția. 
Răspunderea revine forțelor reac
ționare, externe și interne, care 
au exploatat și asuprit popoare
le, român și maghiar, șemănind 
învrăjbirea națională. Tocmai de a- 
ceea, Bălcescu formula cu îndrep
tățire. in 1851, învățămintele amare 
ale revoluției : „Astăzi vedem curat 
că același despotism ne copleșește 
pe toți românii împreună cu ungu
rii și cu toate popoarele Europei. 
Astăzi este învederat pentru tot ro
mânul cu minte și cu inimă că li
bertatea naționalităților nu poate 
veni de la curțile împărătești și din 
mila impilatoriior si a despoților, ci 
numai dintr-o unire strinsă intre 
toți românii și dintr-o ridicare a tu
turor impreună și in solidaritate cu 
toate popoarele împilate".

Aceleași realități au inspirat cuvin
tele lui Barițiu: „Eu neg înaintea ce
riului și a oamenilor eă ar exista vreo 
ură între națiuni. Ură, urgie și frecări 
nu există intre națiuni, ci numai in
tre coterii si dinastii și clase privi
legiate... Poporul unguresc încă a 
avut aceeași soartă ca șl noi. aseme
nea și secuii, iar poporului săsesc 
incă nu i-a fost așternutul pe perne 
de trandafiri... Românul, condus de 
instinctul său cel sănătos și nestri
cat de o falsă cultură — isi are 
scris pe flamura sa : solidaritate 
națională, libertate constituțională, 
scăpare de absolutism — frățească 
conlucrare cu națiunile frăține".

Pe flamura revoluției 
române — drepturi egale 
pentru compatrioții de ori
ce naționalitate. 1<a aduna- 
rea ce a avut loc la 27 martie 1848 
la Hotelul Petersburg din Iași, au 
participat și negustori și meseriași 
germani și evrei. Este semnificativ, 
în această ordine de idei, că în am
plul program „Dorințele partidei na
ționale din Moldova" redactat de 
Mihail Kogălniceanu la Cernăuți în 
august 1848. a fost înscrisă, printre 
alte revendicări, libertatea cultelor, 
iar programul revoluționar din Țara 
Românească, care a și început să 
fie aplicat, prevedea dezrobirea ți
ganilor. precum și „emanciparea iz- 
raelitilor și drepturi politice pentru 
orice compatrioți de altă credință".

De altfel, pe planul măsurilor mili
tare. de apărare a cuceririlor revo
luționare. guvernul provizoriu al Tă
rii Românești apela la înrolarea cît 
mai multor voluntari „de orice na
ție și religie". Printre personalitățile 
marcante ale revoluției se numărau 
E, Winterhalder, colaborator apropi
at al lui C.A. Rosetti la redacția 
„Pruncului român"; Barbu Iscovescu, 
O. Daniel Rosenthal. Carol Pop de 
Szăthmăry, cei mai talentati artiști 
ai epocii ale căror picturi alegorice 
consacrate revoluției au intrat în pa
trimoniul culturii naționale ; Davi- 
cion Bally, care a acordat un impor
tant sprijin material revoluției etc.

Tradițiile conlucrării strînse dintre 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare în lupta de eliberare so
cială și națională au fost ridicate pe 
O treaptă superioară de mișcarea 
muncitorească, de Partidul Comunist 
Român, prin a cărui politică justă 
în problema națională s-a putut 
făuri și cimenta frontul unic de lup
tă al tuturor celor ce muncesc din 
patria noastră, fără deosebire de na
ționalitate. Și tocmai datorită aces
tei lupte unite a întregului popor, 
sub conducerea comuniștilor, s-a pus 
capăt. în anii noștri, domniei cla
selor exploatatoare, a fost asigurată 
victoria deplină a socialismului, care, 
odată cu înlăturarea oricărei exploa
tări și asupriri a omului de către om, 
a consacrat și înlăturarea oricăror 
discriminări naționale, rezolvarea 
problemei naționale prin instituirea 
unei reale egalități în drepturi a tu
turor fiilor patriei.

Al. PORTEANU

StHCIII CELIIHDACHE
I

la pupitrul Filarmonicii 
„George EnesciT

TĂLMĂCIND BRAHMS, WAGNER, 
DEBUSSY, RESPIGHI

In sala Ateneului Român a început, de miercuri, seria 
concertelor dirijate de Sergiu Celibidache la pupitrul 
Filarmonicii „George Enescu", oferind un program de 
o mare consistență, interpretat cu înaltă măiestrie, 
aplaudat cu căldură de un numeros public.

0 mare intuiție artistică
Variatiunile ca idee 

artistică aparțin — din 
cite cunosc eu — numai 
artei sunetelor. In fapț. 
se întimplă așa : un 
compozitor șe îndrăgos
tește de o temă, de o 
piesă muzicală a unui 
înaintaș al său pe care 
îl admiră si. meditînd 
adine asupra ei. o duce 
mai departe, o ipostazi- 
ază în mai multe „atitu
dini" expresive. Mai 
mult decit a încon
jura cu privirea un 
monument sau o sta
tuie, variațiunile sint 
un proces de creație in
tens Si laborios, al fan
teziei si sensibilității, 
care pleacă de la o pia
tră prețioasă si ajunge 
la o diademă, ca și cum 
în jurul unei stele lu
minoase s-ar imagina o 
constelație. Tdeea că 
variatiunile ar fi o se
rie de improvizații scri
se pe o temă dată e 
prea simplă si nu ne 
mai poate satisface.

îh' variatiunile' de 
Brahms pe o temă 
de Haydn, tema aparți
ne unui Divertisment 
pentru suflători al ma
relui compozitor din se
colul XVIII, dar ca alu
ră ea evocă un model 
tematic al melosului 
german, ce se pierde în 
veqpurile îndepărtate, 
deci problema, pe plan 
estetic, in loc să se sim
plifice. se complică e- 
norm. Spațiul nu ne 
permite să facem aici 
analiza unor asemenea 
implicații si ne mulțu
mim să spunem că in 
tot acest act artistic nu 
e decit' trecerea făcliei 
spiritului prin timp, din 
generație. în generație. 
cu pasiunea pentru ce e 
mai nobil și frumos.

Sergiu Cellbidache, cu 
marea lui intuiție ar

tistică. a valorificat 
toate aceste straturi de 
cultură punînd în lu
mină poetica fiecărei 
variatiuni. asa cum s-a 
născut ea în imaginația 
romantic-spiritualizată a 
lui Johannes Brahms, 
Splendoarea timbrală a 
scriiturii sale orchestra
le. Se cumulează in a- 
ceastă capodoperă o 
mare experiență muzi
cală. cea a poporului 
german, care, se știe, a 
dat omenirii mari genii 
muzicale, dar si o viziu
ne nouă de arhitectură 
sonoră, sobră, intensă si 
de un echilibru ideal, 
dezvăluind cit. de boga
tă poate fi Viata noas
tră sufletească.

Filarmonica „George 
Enescu" a cintat cu to
tală dăruire, ca o mare 
orchestră, această parti
tură foarte grea, trebu
ind să treacă de la so
noritățile orgii la cele 
ale dialogurilor instru
mentale. de la reverie 

•la Cavalcada "eroică. de- 
la meditatife la apoteoza 
finală a temei alese de 
Brahms.

Mă opresc aici. dar. 
ca orice interpretare a 
marelui sef de orches
tră român Sergiu Celi
bidache —■ care se dă
ruiește muzicii cu în
treaga sa ființă —r ea 
Pe determină să ne gîn- 
dim. în continuare, la 
piesa de care am vor
bit sau la celelalte pie
se ale programului său. 
care rămin astfel me
morabile. în seara con
certului am avut o le
gitimă certitudine că. 
pentru cîteva zile. Bucu- 
restiul a devenit capita
la mondială a muzicii, 
pentru care multi ne-ar 
invidia.

Theodor 
GRIGORIU

Strălucit omagiu 
creuției folclorice

O „primă audiție" •— 
binecunoscuta Hora stac
cato, șlefuită cîndva. 
probabil din anonimatul 
folcloric, de Dinicu. în- 
tr-o versiune orchestra
lă inedită semnată de 
Sergiu Celibidache. Ca o 
ploaie răcoroasă de vară 
a căzut această minia
tură seînteind de fante
zie, bogată in „poante" 
pline de farmec, peste 
spiritele încinse de ten
siuni emoționale acu
mulate de-a lungul în
tregului concert. Am 
avut privilegiul de a 
fi în preajma maes
trului în întreaga pe
rioadă de pregătire a 
programului, la repeti
țiile din care s-au năs
cut miraculoasele fru
museți ce poartă nu
mele de „concerte Celi
bidache". Las «olegilor 
mei să aprofundeze va
loroasele atribute ale 
partiturii — spiritul au
tentic românesc, hazul 
unor „găselnițe" orches
trale, Virtuozitatea de
dusă din instrumentalis
mul nostru popular, 
strălucitoarea tehnică. 
Aplaudînd alături de ei 
r- și alături de public 
— o nouă dimensiune a 
personalității sale, pe 
care Sergiu Celibadache 
ne-o dezvăluie lăsindu*  
ne să bănuim în inter
pret și creatorul, nu pot 
să nu încerc a noța

un gind născut în 
prima zi de repetiții și 
care m-a urmărit, s-a 
conturat pînă în ziua 
primului concert : adîn- 
ca seriozitate cu care a- 
cest maestru a omagiat 
muzica poporului său, 
printr-un gest creator. 
personal. A făcut-o 
cu o pasiune, devoțiune 
demne nu numai de 
înalta sa măiestrie ar
tistică. ci și de simbolul 
însuși al gestului : diri
jorul român Sergiu Ce
libidache îmbrăcînd cu 
dragoste și pricepere o 
melodie românească 
pentru a o prezenta pu
blicului românesc.

Din agenda sa supra
încărcată au dispărut 
orele de odihnă, pauzele 
de la repetiții erau nu
mai pentru orchestră ; 
maes trul termina 
Brahms spre a se retra
ge singur în cabină, a- 
plecat, asupra partiturii 
sale, așteptînd să fie re
chemat în scenă. Astfel 
s-a născut „Hora stacca
to" de Dinicu — Celibi
dache, miniatură de au
tentică' vervă și scinteie- 
toare prospețime, o lu
crare născută de sub 
pana ținui mare meșter 
în ale muzicii, dintr-un 
gînd întors către ai săi.

Theodor 
DRAGUIESCU

Gocz Emilia este nrobabil cea mai 
tinără învățătoare din iudetul Co- 
vasna. A absolvit vara trecută li
ceul pedagogic de la Aiud. în toam
nă si-a început activitatea didactică 
la școala din satul Peteni. comuna 
Zăbala. Primul an la catedră i-a 
adus si prima surpriză profesională: 
școala are numai 6 elevi (4 dintre 
ei sînt pionieri), ea. singurul cadru 
didactic, trebuind să predea simultan 
la toate clasele.

— După emoțiile debutului, totul a 
intrat in normal, ne spune învăță
toarea. Experiența, dacă o pot numi 
asa. dobindită la practica pedagogică 
din liceu, imi prinde bine. Copiii 
sint ascultători si sirguinciosi. pă
rinții mă aiută.

Copiii ? Numai ochi si urechi. 
Clasa a Ii-a. Luka Csobo. scrie cu 
siguranță Pe tablă : „Razele soare
lui încălzesc pămîntul". si „Au în
florit. pomii". Creanga de măr înflo
rit. din vasul de pe catedră, o con-r 
firmă, li răsfoiesc caietul de arit
metică. Lecția la zi : „Au sosit ber
zele" — titlul unei probleme de 
adunare — notată cu 10. între timp, 
clasa I. Hejja Elemer si Palău Oli

ver. învață în limba maghiară o 
poezie : „Ceasul". Clasa a III-a, 
Hadnagy Gybrgy și Peter Vilma, 
scriu o compunere, iar clasa a IV-a. 
Szigeti Eniko răspunde la lecția de 
istorie. In afara lecțiilor, o mie si 
una de preocupări interesante : „au- 
togosnodărirea" — școala e curată 
ca un pahar : pregătirile pentru par
ticiparea la Festivalul national „Cin- 
tarea României" — toti elevii ioacă 
într-o piesă de teatru cu care se 
prezintă Ia faza de masă : gimnas
tică în curtea plină de flori :■ dru
meții — oină la izvorul de apă mi
nerală. la Tg. Secuiesc si Sf. Gheor- 
ghe. la Brasov.

— Școala din Peteni nu este o ex
cepție — ne spune prof. David 
Attila, inspectorul școlar care ne în
soțește. Sint sate, in Iudetul Co- 
vasna. unde chiar numai pentru 1 
sau 2 eonii ș-a organizat scoală, au 
fost încadrați învățători. Avem 63 
de asemenea unităti de invătămînt 
cu clase sub efectiv, din care 34 cu 
limba de predare maghiară. 17 pos
turi de învățători care, ca si Gocz 
Emilia, predau la clase cu efectiv 
redus. Fiecare copil învață în limba

maternă, are asigurate toate condi
țiile pentru pregătirea școlară si 
profesională, pentru formarea cetă
țenească. etică. Este un aspect con-

generală nr. 1 din Lemnia. cu cei 
115 elevi de la clasele I—VIII, ale 
secției maghiare, cu cele 13 cadre 
calificate, desfășoară o activitate

statiei de amplificare, pentru care au 
toate piesele. Un grup de elevi din 
clasele mai mari. împreună cu pro
fesorii. tocmai triau piesele colectio-

Chiar de sînt trei copii, 
pentru ei-o școală

Însemnări din școli ale județului Covasna

creț, o ilustrare și pe acest plan a 
egalității in drepturi de care se 
bucură toti cetățenii tării. Partici
parea neîngrădită la învățătură. în
scrisă în Constituția Republicii Socia
liste România. îsi află astfel cores
pondentul în fapte. în fapte de 
viată.

Deși cu efective reduse, si Școala

instructiv-educativă meritorie. Pro
fesorul de fizică și chimie Toth La- 
dislau. directorul scolii, ne arată cu 
mindrie laboratorul de fizică, mo
dern dotat, ne pune la curent cu 
planurile de lucru din săptămînile 
următoare ale gospodarilor — profe
sori și elevi : modernizarea labora
torului de chimie-biologie. instalarea

nate de la gospodarii comunei — 
unelte vechi, ceramică tradițională, 
cusături, obiecte casnice — pentru 
viitorul muzeu etnografic al scolii. 
Elevi din clasa a VIII-a continuau 
să discute cu aprindere despre vizita 
făcută pe platforma industrială a 
orașului Tg. Secuiesc, unde lucrează 
Si multi dintre părinții lor. Mese

Dirijorul
si urtu ansamblului

Arta lui Sergiu Celi
bidache — sau, cum ar 
prefera poate să spună 
el însuși, in confrater- 
na atitudine ce caracte
rizează relația sa de 
muncă cu membrii Fi
larmonicii, arta an
samblului de muzicieni 
aflați sub îndrumarea 
experienței și a voinței 
sale — este una de con
centrare totală pe ob
ținerea maximei cali
tăți a materiei sonore. 
Este o artă de construe- 
tor și de filigranist in 
același timp, si ceea ce 
fascinează in concerte
le sale este înainte de 
orice această nouă fru
musețe a sunetului or
chestrei Filarmonicii, 
obținută prin răbdă
toarea străduință a 
unui mare artist-peda- 
gog din partea unui an
samblu cu nebănuite 
resurse.

Am ascultat „Prelu
diul și Moartea Isol
de!" din opera „Tris
tan și Isolda" de Ri
chard Wagner, una din 
cele citeva creații cru
ciale din întreaga 
istoria * muzicii euro
pene. Wagner însuși 
își avertiza interpretii 
cînd spunea că „a cu
lege roadele acestei o- 
pere nu este ușor". 
Sergiu Celibidache a 
ales calea aspră a unei 
puternice tensiuni lă
untrice. controlată cu 
o extraordinară lucidi
tate și condusă succe
siv spre explozii libe
ratoare și liniștiri pre
vestind noi • acumulări ; 
se știe că aceste pa
gini geniale sînt de 
fapt o nesfîrșită țesă
tură de scurte motive 
cu precisă semnificație

dramatică, dar care iși 
topesc identitatea in
tr-un continuu cint 
simfonic. Această „sim
fonie" — în sensul ori
ginar al cuvintului — 
cintare laolaltă prin 
care intensitatea emo
țională poate atinge 
pragul identificării to
tale cu esența operei, 
este ceea ce am simțit 
ascultind, in prima sea
ră a concertelor Celi
bidache, „Preludiul și 
Moartea Isoldei".

Desigur, în. artă, în 
muzică îndeosebi, nu 
există modele absolute 
și de altfel mulțimea 
de semniiicații este tai
na eternei tinereți a ca
podoperelor. Se află 
insă mult adevăr — și 
cu privire la muzică ■— 
într-o anume observa
ție (metaforă, semni
ficativ, muzicală) a lui 
Goethe : „Tot ce este 
desăvîrșit in felul șău 
trebuie să treacă din
colo de specia sa, să 
devină -altceva-. In 
unele sunete, privighe
toarea este încă pasă
re ; apoi se înalță din
colo de specia ei și pare 
că vrea să arate fiecă
rei păsări ce înseamnă 
într-adevâr a cînta".

Trebuie să fie pentru 
noi un motiv de sta
tornică bucurie faptul 
că cel mai frumos poem 
de dragoste pe care îl 
are muzica lumii ;— 
„Preludiul și Moartea 
Isoldei" — sună sub cu
pola Ateneului Român 
prin artiști de care sîn
tem mindri, care „arată 
ce înseamnă intr-ade
văr a cînta".

Radu GHECIU

Arm» larg 
spre muzica adevărată
Se spune despre Res

pighi că nu vine dine 
lăuntrul muzicii. în șta
feta secolelor — 19 spre 
20 — s-au intersectat 
prea multe stiluri și 
curente, prea multe 
mimări de „original", 
de . „novator", multe 
zig-zaguri amețitoare 
care nu puteau să-l 
lase indiferent. Și to
tuși Respighi râmine 
ca un „medalion", un 
medalion clar. bine 
conturat, dintr-un ta
blou in care sint, in 
ansamblu, zeci de fi
guri șterse, neclare. 
Dar este in mare parte 
adevărat: nu vine
chiar din inima muzi
cii, așa cum îl simțim 
pe Bach, pe Brahms, 
pe Wagner. Pentru el 
însă aparatul orches
tral este ca o singură 
vioară, ca un singur 
flaut : ușor de stăpînit, 
fără meandre, fără 
zone umbroase, neson
date. Se lansează ca un 
pictor — mare colorist 
in tablouri vii, prezen
te. strălucitoare in 
prospețimea lor, pre
cum : „Fîntînile Ro
mei", „Pinii din Roma". 
„Serbări romane";

Sergiu Celibidache 
s-a oprit Ia cel de-al 
doilea poem, la pagini
le ce povesteau despre 
pinii de lingă Villa 
Borghese, care sint în

fiecare zi martorii 
jocurilor de copii, pini 
triști, aproape solemni, 
care străjuie o cata
combă ; despre seninul 
și totodată nostalgia 
pinilor care urcă pe 
colina Janicul ; despre 
pinii ce se întiițd „stin
gheri" pe Via Appia și 
veghează ca răsăritul 
soarelui să rupă orice 
iilnegurare. De ce a- 
ceaștă pagină alături 
de Debussy, Wagner. 
Brahms ? Simplu : va
rietate stilistică in pro
gram. Dar nu numai 
atit. De la ce a scris 
Respighi s-a pornit 
spre adincul muzicii. 
Calm, echilibrat, de la 
nota insignifiantă la 
nota-simbol, la măsu- 
ra-simbol, la fraza atît 
de inteligibilă, la deru
larea copleșitor de 
limpede a imaginilor ; 
de la intonarea inter
valului la expresia in
tervalului. Am aplau
dat ca și altădată ne
dezmințita măiestrie a 
dirijorului, a artistului 
care știe să deschidă 
porțile marelui adevăr 
al muzicii. Nu singur, 
ci alături de orchestră, 
de instrumentiști, con- 
vingindu-i cu vorba 
domoală, cu gestul ele
gant, ferm, cu știința, 
cu privirea.

Smaranda 
OȚEANU

riile locale vor fi îmbrățișate de 
multi dintre viitorii absolvenți ai 
scolii. De neuitat au rămas si im
presiile din excursiile vacantei de 
primăvară, la Sf. Gheorghe si Bra
sov. din drumețiile si acțiunile in
cluse în competiția sportivă si turis
tică „Asaltul Carpatilor". Afară, pe 
lotul școlar, se pregătea terenul des
tinat experimentării unei culturi de 
varză. „Am prins curai dună reușita 
experimentului cu coacăz negru — 
precizează interlocutorul. Cu coope
rativa din comună am contractat să 
îngrijim 10 hectare de cartofi si o 
jumătate de hectar de sfeclă de za
hăr".

Participarea la Festivalul national 
„Cîntarea României" si la „Daciada" 
se află la loc de frunte pe agenda 
de lucru a colectivului Scolii gene
rale nr. 1 din Lemnia. ca si a ce
lorlalte scoli din iudet. La faza de 
masă. 35 de elevi, practic întreg 
efectivul ciclului gimnazial, au Pre
zentat piesa „Tuzszerszâm". prelu
crare a unui basm popular, un fel 
de „lampa lui Aladin". Au intrat in 
competiția artistică corul, brigada 
artistică, echipa de dansuri si for

mația de montai literar. (Corul a 
întrunit se pare, condițiile necesare 
promovării într-o etapă superioară). 
Biblioteca, cu circa 2 000 de volume, 
inițiază si ea acțiuni interesante. 
Anul trecut, scriitori din iudet s-au 
intîlnlt cu cadre didactice si elevi, 
și-au prezentat creațiile lor. „Ne-ar 
plăcea să avem cit mai des în mij
locul nostru creatori de prestigiu — 
ne spune interlocutorul nostru, 
cum ne-au spus si elevii si profe
sorii din școlile vizitate. Ar vedea 
cum trăim si muncim laolaltă înfră
țiți. români si maghiari, ar putea 
scrie mai mult despre rxM S-ar 
inspira, cum se spune, de la izvor — 
izvorul vieții si muncii noastre co
mune pentru înflorirea patriei so
cialiste. pentru Viitorul minunat al 
tuturor fiilor ei. cărora partidul le-a 
creat posibilități largi de instruire, 
de perfecționare. Ne-ar oferi un 
sprijin si un exemplu activ in opera 
educativă pe care o desfășurăm in 
scoală, pentru formarea cetățenilor 
activi de mîine ai României socia
liste".

Florlca DINULESCU
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Ședința de lucru a Biroului executiv 
al Consiliului Național al Agriculturii

Cronica zilei

Vineri dimineața a avut loc ședin
ța de lucru a Biroului executiv al 
Consiliului Național al Agriculturii, 
condusă de tovarășul Manea Mănes- 
cu, primul ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național al 
Agriculturii.

La ședință au participat șl direc
torii direcțiilor generale agricole ju
dețene.

In conformitate cu indicațiile date 
de tovarășul Nieolae Ceaușescu, la 
Consfătuirea de lucru consacrată pro
blemelor agriculturii din luna febru
arie a.c. s-a analizat activitatea des
fășurată pină in prezent pentru în
deplinirea sarcinilor de sporire a 
producției agricole, vegetale și ani- 

* male.
A fost analizat modul de executare 

a insămințărilor de primăvară. Bi
roul executiv a apreciat că datorită 
dezvoltării și gospodăririi raționale a 
bazei tehnico-materiale de care dis
pune agricultura, a îmbunătățirii or
ganizării și mobilizării tuturor forțe
lor tehnice și umane, insămînțările 
de primăvară au fost executate in 
condiții optime. Totodată, s-au stabi
lit măsurile care trebuie luate in 
continuare pentru a se realiza inte
gral suprafețele planificate la fiecare 
cultură în toate județele țării, în fie
care întreprindere agricolă de stat, 
cooperativă agricolă de producție, 
precum și în gospodăriile populației, 
astfel incit să nu rămînă nici o su
prafață de pămint necultivată.

Biroul executiv a analizat, de ase
menea, stadiul lucrărilor de întreți
nere a cerealelor, plantelor tehnice, 
legumelor, a livezilor și viilor și a 
celorlalte culturi. S-au stabilit mă
surile necesare pentru intensificarea 
ritmului lucrărilor de întreținere a 
tuturor culturilor, de executare la 
timp a prașilelor, acordindu-se toată 
grija păstrării densităților prevăzute 
la hectar pentru fiecare cultură și cu 
deosebire la porumb. în acest scop 
au fost stabilite măsuri pentru mo
bilizarea tuturor locuitorilor satelor 

*]a executarea lucrărilor de întreține
re. folosirea deplină a mijloacelor 
mecanizate si a timpului bun de 
lucru în cimp. iar efectuarea lucră
rilor să se facă sub directa îndru
mare. supraveghere si răspundere a 
direcțiilor generale agricole județene, 
a uniunilor județene ale cooperati
velor agricole de producție, a insti
tutelor si stațiunilor teritoriale de 
cercetare ale Academiei de științe a- 
gricole si silvice, a tuturor Specia
liștilor din unitățile agricole.

De asemenea, au fost stabilite mă
suri pentru organizarea și desfășura

rea în bune condiții a recoltărilor 
de vară, a preluării produselor la 
fondul de stat, precum și a depozi
tării in condiții corespunzătoare a 
producției. în acest sens s-au stabilit 
măsurile ce trebuie luate de către 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii în vederea exe
cutării lucrărilor de pregătire a în
tregului parc de mașini pentru cam
pania agricolă de vagă, de pregătirea 
silozurilor și magaziilor de cereale, 
în vederea strîngerii recoltelor in pe
rioada optimă, organizarea transpor
tului, preluării șt depozitării cît mai 
operative și în cele mai bune condi
ții a produselor.

Biroul executiv al Consiliului Na
țional al Agriculturii a analizat mo
dul în care se realizează efectivele 
de animale, în întreprinderile agrico
le de stat, unitățile agricole coopera
tiste și gospodăriile populației, a pro
ducției animaliere și livrării acesteia 
la fondul de stat, precum și progra
mul de măsuri cu privire la recol
tarea și depozitarea furajelor. Au 
fost stabilite măsuri pentru îmbună
tățirea indicelui de natalitate, a 
creșterii greutății medii la livrare, 
precum și măsuri pentru strîngerea 
și folosirea, în mod cît mai judicios, 
a tuturor resurselor furajere.

Biroul executiv al Consiliului Na
țional al Agriculturii a trasat sarcină 
Comisiei centrale a agricultorilor din 
localitățile necooperativizate, ca îm
preună cu comisiile județene și co
munale să acorde toată atenția spri
jinirii gospodăriilor populației, pen
tru sporirea producției agricole, ve
getale și animale.

Biroul executiv a stabilit ca în pe
rioada următoare, Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, U- 
niunea Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Academia de 
științe agricole si silvice. Banca 
pentru agricultură si industrie ali
mentară, impreună cu birourile exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și comunale să sprijine unități
le agricole in mod concret și eficient, 
în buna organizare, executare și des
fășurare a lucrărilor de întreținere a 
culturilor, in conformitate cu tehno
logiile stabilite de ministerul de re
sort pentru fiecare zonă, pentru strîn
gerea și depozitarea recoltei de vară, 
preluarea la fondul de stat a pro
duselor vegetale și animale, în ve
derea asigurării în bune condiții a a- 
provizionării populației cu produse 
agroalimentare, precum și a indus
triei cu materii prime.

(Agerpres)

Vineri după-amiază. la încheierea 
lucrărilor celei de-a 3-a sesiuni a Co
misiei mixte de colaborare turistică 
româno-elenă, Nieolae Doicaru. mi
nistrul turismului, și Georges Daska- 
lakis, președintele Oficiului Național 
de Turism Elen, au semnat un pro
tocol.

Documentul prevede intensificarea 
circulației turistice între cele două 
țări, organizarea unor acțiuni de pro
pagandă în vederea mai bunei cu
noașteri a potențialului și posibilită
ților de schimburi turistice, precum 
și sprijinirea activităților incluse în 
programul „Anului turistic balcanic 
1979“.

La semnare au fost de față Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, precum și Dimitri A. Pa- 
padakis, ambasadorul Republicii Ele
ne la București.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc vineri semnarea Conven
ției între Guvernul Republicii So
cialiste România si Guvernul Repu
blicii Populare Bulgaria privind pro
tecția. întreținerea si reconstituirea 
liniei de frontieră si a semnelor de 
frontieră în sectorul uscat al fron
tierei de stat româno-bulgare.

Documentul a fost semnat de ge
neral-colonel Vasile Petrut. coman
dantul trupelor de grăniceri ale 
României, și general-maior Ștefan 
Țanov. comandantul trupelor de gră
niceri ale Bulgariei.

Au fost de fată Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, precum si Petăr Danailov. amba
sadorul Bulgariei la București.

★
La București a avut loc ședința 

Biroului Comitetului internațional de 
istorie a celui de-al doilea război

t V
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Roman-fofieton : Familia Palliser 
13,00 Curs de limba spaniolă
13,25 Muzică distractivă
14,10 Tineri la porțile vieții
14.30 Magazin sportiv • Ciclism : So

sirea din marea competiție inter
națională „Cursa Păcii" • Box : 
Meciuri celebre ale secolului XX
• Avancronică ia turneul final al 
Campionatului mondial : prezen
tarea echipelor din grupa a III-a
• Select!uni din ultimele meciuri 
de pregătire ale echipelor califica
te pentru „Mundlalul argentinian"

ÎS,30 Secvențe afgane — documentar
16.40 Clubul tineretului
17.30 Mai 1078 — cronica evenimentelor 

politice Interne și Internaționale
17,50 Agenda cultural-artlstică 

mondial, care reunește reprezentanți 
din 40 de țări. Au fost discutate pro
bleme privind organizarea unui co
locviu internațional pe tema „Pro
paganda în timpul celui de-al doilea 
război mondial".

Printre participant! s-au numărat 
Henri Michel (Franța), președintele 
Comitetului internațional, P. Jilin 
(U.R.S.S.). J. Marjanovici (Iugosla
via), A. Funk (S.U.A.), vicepre
ședinți ai comitetului. A. Pappe 
(Olanda), trezorier, al ti oameni de 
știință de peste hotare, precum și 
specialiști români care cercetează is
toria celui de-al doilea război 
mondial.

Istoricii străini 'au fost primiți de 
Ion Popescu-Puturi. directorul Insti
tutului de studii istorice si social- 
politice. și de Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de stiinte so
ciale și politice. Cu acest prilej s-au 
discutat probleme legate de pregăti
rile ce se fac în țara noastră în ve
derea bunei desfășurări a celui de-al 
XV-lea Congres mondial de științe 
istorice, care va avea loc la Bucu
rești în anul 1980.

★
în perioada 22—26 mai ne-a vizitat 

țara o misiune economică a grupului 
suedez „Axei Johnson", condusă de 
Gunnar Jarring, consilier pentru re
lații internaționale. Delegația suedeză 
a avut întrevederi la ministere eco
nomice, la Camera de comerț și in
dustrie, întreprinderi de comerț ex
terior și a vizitat întreprinderile de 
mașini grele și „Grivita roșie" din 
București.

Cu acest prilej au fost semnate 
contracte de export-import și s-au 
convenit acțiuni de cooperare de in
teres comun, in domeniile industriilor 
construcțiilor de mașini, metalurgiei,

U,li Kampuchla Democrată — Docu
mentar

18.30 Antologia filmului pentru copii și 
tineret : Charles Chaplin

19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zile! în economie
20.10 Teleenclclopedia • Vietnam : isto

rie și artă • Mapamond — noi 
Ipoteze • Natura șl viata • Ocea
nul planetar : resurse pentru vii
tor

20,45 Mari filme western : Warlock. 
Premieră TV. în distribuție : 
Anthony Quinn, Henry Fonda, 
Wallace Ford, Richard Wldmark, 
Dorothy Malone

22.40 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 1
20,00 Păpuși animate
20,20 Tinerii și muzica lor
20.40 Atelier de creație llterar-artlsttcă 
21,00 Timp, mișcare, spațiu — documen

tar „Sahiafilm"
21.10 Bijuterii muzicale
21,50 Dicționar cinematografic : Sophia 

Loren . 

economiei forestiere, minelor, petro
lului și geologiei.

Vineri după-amiază, misiunea eco
nomică a fost primită la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internationale de Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului. 
Au fost discutate aspecte ale extin
derii și intensificării relațiilor co
merciale și de cooperare dintre În
treprinderi românești și grupul 
„Axei Johnson".

La întrevedere a participat Lars 
Hedstrom, ambasadorul Suediei la 
București.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Nieolae Mihai a fost numit ambasa
dor extraordinar si plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Socialjstă Federativă Iu
goslavia. In locul tovarășului Virgil 
Cazacu, care a primit alte însărcinări. (Agerpres)

★
Ieri au început la Universitatea 

București lucrările colocviului oma
gial „Voltaire, Rousseau și secolul 
al XVIII-lea", organizat de catedra 
de limbă și literatură franceză de la 
Facultatea de limbi străine, cu pri
lejul comemorării a 200 de ani de la 
moartea celor doi gînditorl ai seco
lului Luminilor. In cadrul acestei 
manifestări care va continua si astăzi 
cadre didactice, cercetători si stu
dent! de la Universitatea București 
prezintă peste 50 de comunicări 
științifice, tratând diverse aspecte ale 
operei lui Voltaire și Rousseau, des
pre locul lor în dezvoltarea culturii 
universale. (Dumitru Tircob).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

22 și 30 mai. In (ară i Vremea va de
veni relativ frumoasă. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ploi izolate la Începu
tul intervalului In estul țării șl in zo
nele de deal și de munte. Vlnt slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, 
izolat mal coborite în estul Transilva
niei, iar maximele între 17 și 27 grade, 
local mai ridicate tn sud-vestul țării, 
în București : Vremea va fi relativ fru
moasă. Cerul variabil, favorabil aversei 
de ploaie, la Începutul intervalului. 
Vint slab pînă la moderat. Tempera
tura ușor variabilă.

„SPUTNIK": 0 ipoteză îndrăzneață -

lucrările Congresului Partidului Progresist
al Oamenilor Muncii din Cipru 

Mesajul de salut al P. C. R.
NICOSIA 26 (Agerpres). — Cores

pondentă de la Al. Cîmpeanu : în 
cadrul celui de-al XIV-lea Congres 
al Partidului Progresist al Oameni
lor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) con
tinuă dezbaterile asupra raportului 
prezentat de secretarul general al 
partidului. Ezekias Papaioannou. Par- 
ticipantii au adoptat în unanimitate 
un apel adresat secretarului general 
al O.N.U., care este' chemat să ac
ționeze în vederea sporirii rolului or
ganizației mondiale în solutionarea 
pașnică și cît mai grabnică a proble
mei cipriote.

Congresul a fost salutat de repre
zentanți ai unor partide comuniste și 
muncitorești.

Vineri, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
al tovarășului Nieolae Ceausescu, 
secretar general al partidului nostru, 
delegărilor la cel de-al XIV-lea Con
gres al A.K.E.L.. comuniștilor, clasei 
muncitoare și întregului popor ci
priot le-a fost transmis un cald salut 
prietenesc de către tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comuniștii români — se spune în 
mesaj — urmăresc cu sentimente de 
profundă simpatie și solidaritate mi
litantă activitatea A.K.E.L. îndrepta
tă spre apărarea si consolidarea in
tereselor vitale ale clasei muncitoare 
cipriote, pentru independentă și in
tegritate teritorială, pentru un Cinru 
nealiniat si democratic.

Ne este foarte plăcut să subliniem 
evoluția pozitivă a relațiilor tovără
șești dintre Partidul Comunist Ro
mân si A.K.E.L.. bazate pe respec
tarea egalității, neamestecului în tre
burile interne, a dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stătător 
propria linie politică. Sintem convinși 
că dezvoltarea pe mai departe a a- 
cestor raporturi va contribui la adîn- 
cirea prieteniei si colaborării dintre 
popoarele noastre, dintre România și 
Cipru.

După ce relevă eforturile șl succe
sele poporului român în opera de e

dificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, mesajul se referă 
la politica externă de pace și largă 
cooperare internațională promovată 
de țara noastră.

Partidul Comunist Român — se a- 
rată tn mesaj — acordă o atenție 
sporită dezvoltării unor raportur» 
strinse de colaborare bi și multilate
rală între statele balcanice, in for
me general-acceptabile, pentru trans
formarea acestei părți a Europei in
tr-o zonă a păcii și prieteniei, pentru 
depășirea neînțelegerilor existente și 
promovarea unui spirit nou. de bună 
vecinătate, care să favorizeze înțele
gerea și colaborarea pașnică între 
toate națiunile din această regiune.

în acest cadru, relațiile dintre 
România și Cipru, pe plan politic, e- 
conomic, cultural, științific și în alte 
domenii, precum și colaborarea celor 
două state ne tărimul vieții interna
ționale cunosc o dezvoltare ascenden
tă, spre binele ambelor noastre po
poare, al cauzei păcii și colaborării 
în zona Balcanilor, in Europa și în 
întreaga lume.

Tocmai in spiritul acestor vechi re
lații de prietenie dintre popoarele 
noastre, România socialistă s-a pro
nunțat și se pronunță cu consecvență 
pentru soluționarea constructivă a 
problemei cipriote, prin tratative în
tre cele două comunități din Cipru, 
corespunzător intereselor fundamen
tale ale poporului din insulă. Consi
derăm că trebuie să se țină seama 
de necesitatea asigurării integrității 
și suveranității Ciprului, a creării 
condițiilor ca ambele comunități, 
greacă și turcă, să conviețuiască și să 
colaboreze în mod pașnic, asigurîn- 
du-se astfel progresul și dezvoltarea 
economico-socială a țării.

în încheiere, mesajul urează comu
niștilor ciprioți succes deplin in în
deplinirea importantelor hotărîri ce 
vor fi adoptate de Congresul al XIV- 
lea al A.K.E.L., în întreaga lor activi
tate consacrată înfăptuirii năzuințelor 
fundamentale ale poporului cipriot, 
cauzei generale a păcii, libertății, in
dependenței și socialismului.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT timpurile magnetice și originea omului

VICTORII ALE SPORTIVILOR NOȘTRI 
la campionatele mondiale de popice 
O medalie de aur, una de argint și una de bronz, 

ieri, în probele individuale
BERNA 26 (Agerpres). — In pito

resculoraș elvețian Lucerna s-au în
cheiat ieri campionatele mondiale de 
popice. $i în ultima zi a competiției 
sportivii din România s-au compor
tat remarcabil, obținind alte trei me
dalii : una de aur, una de argint și 
una de bronz. Pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului laureaților a 
urcat. în proba individuală, campio
nul român Iosif Tismănar. care a pri
mit medalia de aur și titlul de cel 
mai bun jucător de popice din lume. 
Sportivul nostru a realizat 2 847 p.d., 
fiind urmat in clasament de Csanyi 
(Ungaria) — 2 782 p.d. și V. Endres 
(R.F. Germania) — 2 777 p.d.

Iosif Tismănar (sudor la ..Rulmen
tul" Brașov) a repurtat în ultimii ani 
numeroase succese internaționale, 
bucurîndu-se de frumoase aprecieri 
in cercurile sportive de specialitate.' 
El iși înscrie acum in palmares un

Programul finalelor primei ediții a „Daciadei44
• Majoritatea întrecerilor vor avea loc pe bazele sportive din Capitală, între 14 și 20 au

gust • Vor participa 6 000 de concurenți, cei mai buni din toate județele
Competiția Sportivă națională „Da- 

ciada". creată si organizată la indica
ția conducerii superioare a partidu
lui nostru, cu scopul de a se asigura 
stimularea si atragerea întregului ti
neret la practicarea sistematică a 
exercitiilor fizice si sportului, se 
apropie de etapa finală a primei edi
ții. Se vor desfășura finale la' spor
tul de masă si. separat, pentru spor
tivii de performantă, angrenind peste 
6 000 de concurenti. cei mai buni din 
toate județele, calificați dintre mi
lioanele de tineri participant! la ..Da- 
ciadă". Cei mai buni 6 000, ca o con
firmare a prevederii că marea și 
complexa întrecere națională consti
tuie si un mijloc important pentru 
descoperirea si promovarea talente
lor în sportul de performantă. în ve
derea îmbunătățirii continue a rezul
tatelor la toate ramurile. Cei mai 
buni 6 000, ca o evidențiere a legătu
rii strinse a sportivilor de colectivi
tățile din orașele și satele unde aceș
tia trăiesc si muncesc, evidențiere ce 
se va produce si prin alcătuirea cla
samentelor finale oe județe.

După cum am fost informați, ma
joritatea finalelor la competițiile de 
masă, ca si la cele de performantă, 
se vor desfășura pe bazele sportive 
din capitala tării noastre. între 14 și 
20 august.

Pentru sportul de masă, progra
mul desfășurării va fi următorul : 
atletism — tetratloiî. si pentatlon 
școlar (16—19 august, stadionul Tine
retului, 264 participanti) ; automobi- 

nou. succes de prestigiu : cucerirea 
titlului suprem.

în proba individuală feminină, ju
cătoarele românce Elena Andreescu 
(medalie de argint) si Margareta Că- 
tineanu (medalie de bronz) s-au cla
sat pe locurile doi și trei, cu 1 317 și, 
respectiv, 1 311 p.d. Proba a fost cîș- 
tigată de Zsuzsa Kristyan (Ungaria), 
cu 1 347 p.d.

Așadar. Ia actuala ediție a campio
natelor mondiale de popice sportivii 
români au realizat un bilanț strălu
cit, obținind in total 7 medalii : două 
de aur (I. Tismănar la individual, și 
pe echipe, la masculin), trei de argint 
(perechi : Elena Andreescu — Marga
reta Cătineanu. Iosif Tismănar — 
Ilie Băiaș si Elena Andreescu. la in
dividual) șl două de bronz (pe echipe 
feminin și Margareta Cătineanu. la 
individual).

lism — categoria 19 ani șl peste 
19 ani (18—20 august, stadioa
nele Tineretului si Agronomiei) : 
karting — toate categoriile (18—20 
august, circuitul din Piața Scînteii. 
187 participant!) : motoctclism — ca
tegoria peste 16 ani (18 august, 
circuitul din. Piața Sdinteii. 80 parti- 
cipanți) ; oină — categoria peste 19 
ani (18—20 august, stadioanele Tine
retului si Agronomiei. 112 partici- 
panți) ; popice — categoria peste 19 
ani (19—20 august, arena Voința. 80 
participanti) ; trintă — categoria 
peste 19 ani (19—20 august, sala Pro
gresul. 280 participanti) ; volei — 
categoriile 14—19 ani fete si peste 19 
ani băieți si fete.

în domeniul sportului de perfor
mantă. la București. între datele 
menționate anterior, vor avea loc ur
mătoarele finale : atletism — juniori 
II băieți si fete (18—20 august, sta
dionul Republicii. 700 participanti): 
baschet — seniori si senioare (15—20 
august, turnee a cite sase echipe la 
Floreasca si pe terenurile Facultății 
de drept) ; box — juniori (17—19 
august, la stadionul Dinamo. 100 par
ticipanti) ; canotaj — juniori si ju
nioare (14—16 august. Snagov. 400 
participanti) : ciclism — seniori si 
juniori (14—20 august, velodromul Di
namo, 100 participanti) : gimnastică 
— categoria maeștri (17—20 august, 
Palatul sporturilor si culturii. 150 
participanti) : haltere — seniori 
(17—20 august, sala Giulești. 180 par
ticipanti) : handbal — seniori și se-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
* în sala sparturilor de la Flo

reasca au început vineri întrecerile 
competiției internaționale de scrimă 
..TUrneul țărilor socialiste", la care, 
participă sportivi si sportive din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba. Po
lonia. R. D. Germană. România. Un
garia si U.R.S.S. în prima zi. Proba 
masculină de floretă a fost cîsti'gâtă 
de Reprezentantul tării noastre Petru 
Kuki. urmat de S. Kosenko (U.R.S.S.) 
și polonezul M. Sypnejewski. Astăzi, 
concursul programează proba indi
viduală de sabie (finala cu începere 
de la ora 18).
• Pe poligonul de Ia Tunari au con

tinuat vineri campionatele de tir ale 
țărilor latine si Greciei. în proba de 
pușcă 60 focuri seniori, poziția culcat, 
victoria a revenit tintasului român 
Marian Oncică. cu 598 puncte, urmat 
de Ilie Codreanu (România) — 597 
puncte si D. Goberville (Franța) — 
596 puncte. în proba feminină de 60 
focuri, aceeași poziție, pe primele 
trei locuri s-au clasat sportivele 
noastre Dumitra Matei — 594 puncte.

nioare (16—20 august, stadionul Di
namo. turnee cu cite opt echipe) : 
înot — juniori (17—20 august, bazi
nul „23 August", 400 participanti) ; 
judo — juniori (18—20 august, sala 
„23 August". 270 participanti) : lupte
— juniori (14—19 august, sala Di
namo, 420 participanti) ; rugbi — se
niori Si juniori (16—20 august., sta
dioanele Olimpia si Parcul copilului, 
turnee cu cite opt echipe) : scrimă — 
seniori si juniori (14—17 august, sala 
Floreasca II. 120 participanti) : tir
— senioare si juniori la pușcă si 
pistol, seniori si juniori la talere 
(15—19 august, poligonul Tunari. 170 
participanti) : tir cu arcul — seniori 
si juniori (15—19 august, poligonul 
Herăstrău. 130 participanti) : yachting
— juniori (14—19 august, lacul He
răstrău. 50 participanti).

La lista lungă de întrecere pentru 
performerii din sportul nostru să 
adăugăm sl finala „Cupei României" 
la fotbal, programată pe stadionul 
Republicii, la 17 august.

Asupra tuturor finalelor primei edi
ții a „Daciadei", ca și a altor impor
tante acțiuni prilejuite de finalele ne 
țară — cum sint ștafeta „Daciadei" 
care, pe cinci trasee, va străbate 
toate județele tării pentru a ajunge 
in Capitală la 20 august, crosul de 
masă al tineretului bucurestean. se
rile „Daciadei" cu program cultural- 
sportiv, precum si alte manifestații
— vom reveni pentru a le prezenta 
pe larg.

Mariana Feodot — 590 puncte si Mar
gareta Vochin — 589 puncte. La pistol 
(10 m) senioare, a terminat învingă
toare Ana Ciobanu cu 383 puncte. Au 
urmat în clasament Evelynne Man- 
chon (Franța) 378 puncte si Anișoara 
Matei — 375 puncte. Proba mascu- 

. lină de pistol (10 m) a fost dominată 
de spaniolul Jose Amedo oi 384 
puncte. Pe' locurile următoare s-au 
clasat R. Thys (Belgia) — 382 puncte 
și D. Kotronys (Grecia) — 382 puncte, 
întrecerile continuă astăzi, de la 
oi-a 9,00.

• La București s-a înființat, vineri 
după-amiază. Clubul republican de 
drumeție montană si alpinism al Bi
roului de turism pentru tineret. Prin 
el vor fi organizate cursuri de inițiere 
teoretică si practică si schimburi de 
experiență în domeniul alpinismu
lui. Clubul contribuie la diversifica
rea posibilităților tinerilor din între
prinderi. instituții si scoli de a cu
noaște frumusețile si bogățiile pa
triei.
• Vineri, la Roma. în semifinalele 

probei feminine de simplu din ca
drul campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei, jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a învlns-o cu 6—7. 
6—3. 6—3 pe Michelle Tyler (Anglia). 
In urma-' acestui succes. Virginia 
Ruzici s-a calificat pentru finala 
turneului, urmînd să o întâlnească ne 
cehoslovaca Regina Marsikova. care 
a eliminat-o cu 6—4. 6—2 pe ame
ricanca Janet Newberry, cîstigătoarea 
de anul trecut

cinema

9 Cînd radiațiile cosmice „înving**  cîmpul magnetic teres
tru • Coincidențe care i-au pus pe gînduri pe antropologi 
• Evoluția speciei umane și deplasarea polilor magnetici

• Doctorul Poenaru : SCALA •— 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Un om cu „idei** ; PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 19,45.
• Pentru patrie : CENTRAL — 9;
12,15; 16; 19,15, MODERN — 9;
12,15; 16; 19,15, la grădină — 20.
• Aventurile lui Robin Hood :
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, la grădină — 20,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Transamerica Express î FAVO
RIT — 9,15; 12,15; 16,15; 19,15,
BUCUREȘTI — 8,30; 11.15; 14;
16,45; 19,45, FEROVIAR — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 19,45.
• Dragoste și... statistici: ARTA— 
10; 13; 16; 19, la grădină — 19,30.
• Urgia : TIMPURI NOI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Urmăriți fără vină î MELODIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15, la grădină — 19,45, GRA
DINA FESTIVAL — 20.

Pe baza unui mare număr de date, adunate de paleontologi, multi 
biologi au ajuns la concluzia că la baza evoluției omului stau trans
formările genetice. Dar întrebarea esențială : care a fost cauza aces
tor transformări ? — răminea fără răspuns. O ipoteză interesantă, in 
această privință, avansată recent de savanți sovietici, este prezentată 
în articolul de mai jos apărut în revista „Sputnik".

în anii din urmă, multi oameni de 
știință au conchis că evoluția fizică 
a omului primitiv a fost determinată, 
între altele, de transformări genetice 
complexe. Judecind după un șir de 
descoperiri paleontologice, primele 
maimuțe ar fi apărut in urmă cu 35 
milioane de ani : 15 milioane de ani 
mai târziu, din masa acestora «-ar fi 
detașat o ramură a cărei dezvoltare 
ulterioară a dus la formarea familiei 
hominizilor — familie de mamifere 
superioare din care face parte omul 
de astăzi, cu toți predecesorii săi fo
sili. Se pare că evoluția care 
a dus la apariția omului s-a datorat 
faptului că. la un moment dat. mai
muțele antropoide (australopiteci) ar 
fi pierdut capacitatea de a duce cu 
succes — asa cum făceau celelalte 
animale — lupta pentru existență.

Se pune întrebarea : care putea fi 
cauza modificărilor care au jucat un 
asemenea rol determinant în forma
rea omului ca nouă specie biologică ?

Cunoscutul genetician sovietic dr. 
Nicolai Dubinin este de părere că. 
la om. conturarea aspectului fizic a 
fost un proces biologic continuu. în
trerupt de evoluții spontane, apariția 
omului cu emisfere cerebrale bine 
dezvoltate, poziție verticală Si capa
citatea vorbirii fiind rezultatul mu 
tatiilor genetice.

• Eu, tu și Ovidlu : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
Wait Disney — 9,30; 11; 12,30; 14, 
Cheamă-mâ în depărtarea lumi
noasă — 16; 18; 20 ; DOINA.
• Un noiembrie frumos : CINE
MA STUDIO — 18; 20,15.
• Gentleman Jim : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GLORIA - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Tom și Jerry : FLAMURA — 9.
• Filiera — 9,45; 11,45, Candidatul
— 14, Război și pace (ambele se
rii) — 16,15, Noaptea americană —
20,30 : CINEMATECA.
• Aurel Vlaicu : EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15, MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Adios muchachos : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Alt bărbat, altă femeie î BU
ȘEȘTI — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 19,30, TOMIS — 9; 
12; 16; 19.
• Mercenarul î DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Corsarul î FERENTARI — 10,30; 
1* *2,30;  15; 17; 19.
• Rătăcire : BUCEGI — 9; 11; 13;
15: 17,15; 19,30, la grădină — 20.15. 
GIULEȘTI — 0; 11; 13,15; 15,30;
r?,45; 20.

Cercetătorul sovietic Gennadi Ma- 
tiusin merge un pas mai departe, 
sugerind că mutațiile cu repercusiuni 
asupra aspectului fizic al australopi- 
tecilor s-ar datora unor schimbări 
ale radiației.

Geofizicienii au descoperit recent 
că. din motive încă necunoscute, 
cimpul magnetic terestru — adevă
rată pavăză în calea radiațiilor cos
mice — are perioade cînd slăbește 
brusc, ceea ce are ca urmare o de
plasare a polilor magnetici, fenomen 
cunoscut sub numele de inversiune 
geomagnetică. în aceste perioade, ni
velul radiațiilor pe planeta noastră 
crește considerabil.

Din studierea istoriei planetei noas
tre, expertii au dedus că în perioa
da cuprinsă între 3.6 si 2.8 milioane 
ani în urmă cimbul magnetic teres
tru si-a schimbat polaritatea de patru 
ori. Toți locuitorii planetei au fost 
așadar expuși. în patru rinduri. unui 
puternic val de radiații cosmice — si. 
fapt interesant — cele mai vechi res
turi de schelet uman păstrate datea
ză tocmai dintr-o asemenea epocă de 
intense radiații. Această neobișnuită 
coincidentă l-a condus ne G. Matiusin 
la ipoteza că radiațiile ar fi influențat 
formarea omului.

Incidental, s-a descoperit că. în 
mod legic, cataclismele biologice —

• Ultimul post de control : CO- 
TROCENI •— 9; 12; 16; 19.
• Bătălia navală din 1894 : LIRA 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 20.
• Mintă : DRUMUL SĂRII — 16;
19.
• Guerrilla : PACEA — 16; 18; 20.
• E atît de aproape fericirea : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Zmeul de hîrtie : FLOREASCA
— 15.30; 19.
• Ediție specială î POPULAR — 
16; 18.
• Septembrie : FLACARA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18; 20, la grădină
— 19,30.
• Al șaptelea cartuș : MUNCA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Mă voi întoarce la 4 Erimn : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
• Soarta Aurei șl Argentinei : 
COSMOS — 15.30; 17.45; 20.
• Urmărire periculoasă : GRĂDI
NA TITAN — 20.

teatre
• Teatrul National București 
(sala mare) : Căruța cu paiațe — 
19, (sala mică) : Elegie — 19,30, 

dispariția, respectiv apariția speciilor 
de plante, animale — coincid cu in
versiunile geomagnetice.

Se știe că radiațiile au capacitatea 
de a schimba proprietățile ereditare 
sau. altfel spus, toate tipurile cunos
cute de modificări ereditare au loc 
sub influenta acestora. Omul a luat 
naștere acolo unde si cind impactul 
radioactiv s-a dovedit cel mai favo
rabil pentru o anume snecie de mai
muță primitivă. Asemenea condiții se 
pare că s-au produs în sudul si estul 
Africii In urmă cu 3—4 milioane de 
ani. în. această arie geografică si in 
acea perioadă a avut loc o intensă 
activitate vulcanică si convulsii seis
mice care au avut ca rezultat o ..dez
velire" a depozitelor radioactive lo
cale și deci o creștere a nivelului 
radiațiilor. Acest fenomen a fost in
tensificat si definitivat de o inversiu
ne geomagnetică. Radioactivitatea 
crescută a provocat mutatii majore la 
anumite specii de maimuțe mai sus
ceptibile la modificări. Astfel, susține 
G. Matiusin. a apărut in Africa prima 
specie cu mers biped si creier mai 
dezvoltat decit al maimuței — Homo 
Habilis.

O altă coincidentă interesantă ob
servată de Matiusin : Homo Habilis a 
trăit cind polii magnetici tereștri erau 
plasați tocmai invers decit sint ei as
tăzi. Pitecantropul l-a înlocuit pe 
Homo Habilis în urmă cu 690 000 ani 
cind a avut loc o altă schimbare de 
poli. Cind polii din nou s-au schim
bat, acum 250 000—300 000 ani, au apă
rut neanderthaiienii. iar Homo Sa
piens. omul de tin modem, este re
zultatul unei noi inversiuni geomag
netice intervenită acum 40 000 de ani.

(sala Atelier) : Poezie și dan» —
20.
• Filarmonica „George Enescu*  
(Ateneul Român) : Concert extra
ordinar. Dirijor : SERGIU CELI
BIDACHE — 20.
• Opera Română : Rigoletto — 19.
• Teatrul de operetă : Leonard
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 1S, Anecdote provin
ciale -- 30.
• Teatrul Mic : Cititorul de contor
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Studio): 
Audiență la consul — 19.
• Teatrul Giulești : Serenadă ttr- 
zie — 19,30.
• Teatrul satiric-muzicai „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Rapsodii de 
primăvară — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag ml-e cintecul șl 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Bu
nica se mărită — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă*  : Recrea
ția mare — 10; „13+1“ (o istorie 
cu Harap Alb) — 17.
• Teatrul „Țăndărică*  : Unde 
zbori Sperieciori 7 — 10; 17.
• Circul București : „Circul lili
putanilor— de la Circul Mare din 
Moscova — 16; 19,30.

• PENTRU PREVENI
REA INFARCTULUI. Acci- 
dentele vasculare și cardiace, 
care in ultimul sfert de veac 
au făcut mai multe victime de
cit cele mai cumplite epidemii, 
au fost tema unui simpozion cu 
participare internațională, des
fășurat recent în Berlinul occi
dental. Cu acest prilej, a stârnit 
senzație comunicarea unui me
dic canadian, care Susține că 
primele indicii ale arterioscle- 
rozei se întâlnesc deja la virsta 
cea mal fragedă, chiar la sugari 
— din fericire, în acest stadiu 
timpuriu, fenomenul este rever
sibil, dacă se iau măsurile co
respunzătoare. Numeroase studii 
prezentate au scos in evidență 
rolul major ce revine alimenta
ției în combaterea infarctului. 
Respectarea citorva recomandări 

sint considerate ca fiind de na
tură să ducă la eradicarea aces
tei veritabile molime a vremu
rilor noastre : păstrarea greu
tății corporale în limite nor
male ; evitarea cărnii și a lac
tatelor grase, înlocuirea lor prin 
carne slabă, pește, lapte degre- 
sat ; consumarea de uleiuri șl 
grăsimi vegetale, renunțarea la 
unt : limitarea severă a fuma
tului ; controlarea tensiunii ar
teriale și tratarea din timp a 
hipertensiunii.

• HALE DEMONTA- 
BILE ° const-rucție simplă, din 
părți detașabile, destinată sâ 
servească pentru instalarea ra
pidă a unor adăposturi împotri
va intemperiilor — depozite, 
garaje, ateliere — a fost con

cepută de specialiștii de la Aca
demia de construcții a R.D.G. 
Hala are 12 metri înălțime, în 
timp ce lungimea poate varia — 
grație modulilor din care este 
alcătuită — în funcție de nevoi. 
De formă paralelipipedică, mo- 
dulii sînt realizați din tablă 
subțire peste care se întinde o 
pînză din plastic cu o textură 
specială. Putând fl ancorată cu 
ajutorul unor stâlpi pe orice 
suprafață de beton sau dale de 
piatră, instalarea unei astfel de 
hale poate fi realizată în numai 
cîteva zile. Pentru un metru 
pătrat de suprafață acoperită 
consumul de metal este de numai 
12 kg, ceea ce permite realiza
rea unor importante economii 
de material, față de construc
țiile metalice tradiționale de 
acest gen.

• UN ROMAN ÎN
CHINAT LUI BRUEGHEL 
CEL BĂTRÎN. Cunoscuta ro
mancieră franceză Dominique 
Rolin, laureată a premiului „Fa
milia" pe anul 1952, a terminat 
recent o nouă carte „L’Enrage" 
(„înverșunatul"), care reconsti
tuie cu mijloace artistice viața 
vestitului pictor flamand Pieter 
Brueghel cel Bătrin (1525—1569). 
Pictorul este înfățișat pe patul 
de moarte in momentul în care 
iși retrăiește toate etapele vieții. 
Peregrinînd in anii de ucenicie 
prin orașele Franței și aie 
Italiei, a putut cunoaște ca
podoperele contemporane, ceea 

ce i-a fost de mare preț 
în operele pe care avea să 
le creeze ulterior. Mort tânăr, la 
virsta de numai 44 ani, a lăsat 
in urma sa tablouri de o va
loare inestimabilă, in special 
peisaje și scene din viața rusti
că inspirate din folclorul fla
mand. Cei doi fii ai săi. Pieter 
Brueghel tânărul și Jan Brueghel 
(numit și Brueghel de catifea), 
au moștenit talentul excepțional 
al tatălui lor. (După cum se 
știe, citeva pinze semnate de 
Brueghel cel tînăr, între care 
„Uciderea pruncilor" — copie 
după o lucrare a tatălui său — 
și de Brueghel de catifea se 
află în Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România),

• S-A INTIMPLAT IN 
TURNUL DIN PISA. Ves- 
titul turn Înclinat din Pisa 
(Italia) a fost, pentru prima 
dată in istoria sa, gazda unei 
manifestații muncitorești. Joia 
trecută, el a fost ocupat de sa- 
lariații fabricii de porțelan „Ri
chard Ginori". Turiștii veniți să 
admire această capodoperă ar
hitecturală din secolele XII— 
XIV au văzut cum din înălți
mea turnului au fost derulate 
imense eșarfe pe care erau 
scrise in mai multe limbi moti
vele pentru care salariații de la 
..Richard Ginori" au ocupat mo
numentul. Au trecut doi ani de 
cind personalul acestei fabrici 
șomează, în așteptarea constru
irii unei noi întreprinderi mo
deme, mai rentabile decit cea 
actuală. ,In ultimele șapte luni 

însă ei nu au mai primit indem
nizația de șomaj.

• „PRETTY BABY*'  
(Drăgălașa) este titlul unui film 
a cărui premieră pe ecranele a- 
mericane a declanșat o puterni
că campanie de protest în rîn- 
durile opiniei publice pentru 
cinismul revoltător de care au 
dat dovadă producătorii. Ac
țiunea filmului se petrece la 
începutul secolului în cartierul 
rău famat din New Orleans, 
eroina principală fiind interpre
tată de o fetiță de 12 ani, 
Brooke Shields, silită să apară 
în cea mai degradantă postură. 
Numeroase asociații cetățenești 
și ligi de apărare a copiilor și 
tineretului și-au manifestat In
dignarea față de un asemenea 
act de poluare morală, cu totul 
străin artei, și au cerut inter
dicția acestei pelicule dezgustă

toare, care demonstrează, încă 
o dată, faptul că goana după 
profit nu cunoaște nici un fel 
de îngrădiri etice.

• COMBATEREA FU
MATULUI PRIN ACU
PUNCTURA. După cercetă
rile efectuate la Institutul pen
tru reflectoterapie din Moscova 
s-a ajuns la concluzia că acu
punctura poate constitui un 
mijloc eficient pentru combate
rea fumatului. Tratamentul se 
realizează in Cinci ședințe, fie
care din ele durînd aproximativ 
30 de minute. Tratamentul 
constă In înțeparea simultană a 
lobului urechii cu 12 ace. După 
tratament, 50 la sută din pa
cient! s-au lăsat complet de fu
mat, iar restul au redus consi
derabil numărul țigărilor con
sumate zilnic.
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Mice si ample perspective colaborării 
multilaterale romăno-vietoameze

Lucrările sesiunii speciale a ONU. 

înfăptuirea dezarmării - factor primordial 
al intăririi securității internaționale

Extinderea colaborării economice 
româno-iugoslave

Cu rezultate bogate, profund îm
bucurătoare, s-a încheiat vizita ofi
cială pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în fruntea unei de
legații de partid și de stat, au între
prins-o în Republica Socialistă Viet
nam — cea de-a treia etană a că
lătoriei în țările socialiste din Asia.

Pe pămîntul eroic al Vietnamului, 
delegația română, purtătoarea mesa
jului de prietenie și solidaritate al 
poporului nostru fată de poporul 
prieten vietnamez, a fost întîmpinată 
și înconjurată cu deosebită căldură 
și ospitalitate, mii și mii de oameni 
ai muncii manifestîndu-și. prin ges
turi emoționante, prietenia și afec
țiunea profundă față de România so
cialistă, stima și înalta considerație 
față de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, bucuria de a-i avea în 
mijlocul lor pe înalții soli ai poporu
lui român. Sînt aceleași trainice sen
timente de prietenie și prețuire pe 
care poporul român le nutrește, la 
rindul său. fată de poporul vietna
mez si care și-au găsit expresie în 
primirea călduroasă de care s-a 
bucurat delegația de partid și gu
vernamentală vietnameză, condusă de 
tovarășul Le Duan. cu prilejul vizi
tei efectuate în 1975 în țara noas
tră.

Așa cum este cunoscut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită o- 
ficială în Vietnam și în anul 1971. în 
acel timp, poporul vietnamez se gă
sea în plină luptă pentru respingerea 
agresiunii imperialiste, pentru salv
gardarea ființei sale naționale și îm
plinirea idealurilor de libertate, in
dependență și unitate națională. Ac
tuala vizită a avut loc într-o perioa
dă cînd, ca rezultat al unei lupte 
eroice, pline de sacrificii, care i-au 
atras admirația și solidaritatea for
țelor progresiste ale întregii omeniri, 
aceste mărețe idealuri și-au găsit de
plină împlinire.

Poporul român, care a dus el în
suși o luptă necurmată pentru reali
zarea aspirațiilor sale naționale, în
țelege profund și acordă cea mai 
înaltă prețuire biruinței poporului 
vietnamez. „Infruntînd cu bărbăție 
furtuna, ducînd o luptă cu adevărat 
eroică, bucurîndu-vă de simpatia și 
solidaritatea umanității progresiste 
— a declarat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marele miting de la 
Hanoi — ați cucerit victoria împo
triva Intervenției străine, ați apărat 
libertatea și independența patriei, 
dreptul sacru al întregului popor 
vietnamez de a-și făuri soarta așa 
cum o dorește ei. Prin vitejia și spi
ritul său de sacrificiu, Vietnamul a 
demonstrat încă o dată adevărul, ve
rificat de întreaga istorie a omenirii, 
că un popor decis să-și apere pină la 
capăt dreptul de a fi liber și stăpin 
in țara sa nu poate fi îngenuncheat 
de nici o forță din lume".

Este știut că în acei ani de grele 
Încercări poporul român a fost ne
clintit alături de poporul vietnamez, 
a sprijinit ferm cauza lui dreaptă. 
România a acordat Vietnamului lup
tător, celorlalte țări și popoare din 
Peninsula Indochineză un nepre
cupețit ajutor internaționalist, sjib 
toate formele si pe toate pla
nurile — material, economic, moral, 
politic și diplomatic. Cu neabătută 
consecventă, partidul și statul nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, au militat de la tribuna 
O.N.U. si altor foruri, in toate oca
ziile. pentru încetarea intervenției 
străine, pentru stingerea focarului de 
război, pentru soluționarea justă a 
problemei vietnameze, recunoașterea

Comunicat comun sovieto-mexican
MOSCOVA 26 (Agerpres). — în 

comunicatul comun in urma vizitei 
în U.R.S.S. a președintelui Mexi
cului. Jose Lopez Portillo, se re
levă că cele două părți vor depune 
eforturi sporite pentru promovarea 
păcii și securității în lume și atin-

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Sudanului 

Festivitățile 
de la Khartum 
KHARTUM 26 (Agerpres). — In 

cadrul festivităților organizate la 
Khartum cu prilejul aniversării Re
voluției — sărbătoarea națională a 
Sudanului — Gaafar Mohammed El 
Nimeiri. președintele Republicii De
mocratice Sudan, a rostit o cuvin- 
tare in care a subliniat hotărîrea 
conducerii tării de a dezvolta o eco
nomie națională puternică, bazată pe 
valorificarea superioară a resurselor 
naturale si umane ale Sudanului. 
De asemenea, președintele Nimeiri a 
evidențiat faptul că unitatea națio
nală reprezintă factorul determinant 
al dezvoltării democratice si libere 
a Sudanului.

La demonstrația populară de la 
Khartum au luat parte președintele 
Gaafar Mohammed El Nimeiri, alți 
membri din conducerea statului și a 
Uniunii Socialiste Sudaneze. Au par
ticipat. de asemenea, delegați ai 
unor țări prietene, în calitate de in
vitați de onoare.

Din tara noastră, ca reprezentant 
al președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a participat tovarășul Mircea Malița, 
membru al C.C. al P.C.R.

Senatul italian aprobă 
poziția guvernului 

în cazul Moro
ROMA 26 (Agerpres). — Senatul 

italian a aprobat poziția guvernului 
în cazul răpirii și asasinării preșe
dintelui Consiliului Național al Par
tidului Democrat-Creștin, Aldo Moro, 
și a afirmat opoziția sa față de re
curgerea la legi speciale pentru a face 
față terorismului.

O moțiune în acest sens, prezen
tată de președinții grupurilor paria-, 
mentare comunist, socialist, socialist- 
democratic și republican, care spri
jină guvernul democrat-creștin, a 
fost aprobată în urma dezbaterii pri
vind cazul Moro. Au votat împotrivă 
doar senatorii din partea Mișcării 
Sociale Italiene (M.S.I.), grupare de 
extremă dreaptă, si a Partidului Ra
dical. 

deplină a drepturilor si intereselor 
poporului vietnamez.

Salutind cu profundă satisfacție 
eliberarea totală a Vietnamului și, 
ulterior, realizarea unității naționa
le. proclamarea Republicii Socialiste 
Vietnam. România și-a exprimat 
hotărîrea de a acorda in continuare 
sprijin poporului vietnamez în 
eforturile sale pentru reconstruc
ție si dezvoltare pe Calea socia
lismului în patria sa unită, liberă 
si independentă. Permanenta solida
ritate militantă a poporului român se 
bucură de înaltă prețuire din partea 
poporului vietnamez. „Atît în lupta 
împotriva agresiunii americane, pen
tru salvare națională, cit si în ope
ra de construire a socialismului, po
porul vietnamez s-a bucurat întot
deauna de sprijin și ajutor prețios 
din partea partidului, statului și po
porului frate român — a subliniat 
tovarășul Le Duan. Astăzi, permite- 
ti-mi să exprim sincerele noastre 
mulțumiri partidului comunist, gu
vernului si poporului frate român 
pentru sprijinul si ajutorul prețios 
acordate cauzei revoluționare a po
porului vietnamez".

în cursul vizitei, solii poporului ro
mân au putut constata cu satisfac
ție rezultatele remarcabile pe care 
oamenii muncii din R.S. Vietnam, 
sub conducerea partidului comunist, 
le obțin în îndeplinirea sarcinilor noii 
etape în care au pășit, sintetizate în 
deviza care îi însuflețește : „Totul 
pentru producție, totul pentru con
struirea socialismului, totul pentru 
prosperitatea patriei si fericirea po
porului". Poporul român se bucură 
din inimă de aceste realizări ale po
porului vietnamez si ii urează să 
înainteze cu succes pe calea făuririi 
viitorului socialist al patriei sale, așa 
cum l-a visat si prefigurat neuitatul 
președinte Ho Și Min.

Convorbirile la nivel înalt pe care 
le-a prilejuit vizita au evidențiat că 
relațiile de prietenie, solidaritate si 
colaborare multilaterală româno-viet- 
nameze se dezvoltă continuu, un rol 
esențial în această privință avînd în- 
tilnirile si convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu si tovarășul 
Le Duan, înțelegerile convenite cu 
aceste prilejuri. îndeosebi prevederi
le înscrise în Declarația comună, 
semnată la București în 1975.

Ca rezultat al convorbirilor care au 
avut loc acum la Hanoi. în spiritul 
stimei si înțelegerii reciproce, a fost 
semnată de către conducătorii celor 
două partide „Declarația privind în
tărirea continuă a prieteniei si soli
darității. dezvoltarea colaborării din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Vietnam, din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Vietnam" — 
document de o profundă semnifica
ție. atît pe planul relațiilor bilate
rale. cît si pe plan internațional. 
Declarația reafirmă solemn hotă
rîrea Partidului Comunist Român si, 
Partidului Comunist din Vietnam de 
a face, în continuare, totul pentru în
tărirea prieteniei și colaborării pe 
multiple planuri dintre cele două 
partide și țări, pe baza principiilor 
marxist-leniniste ale egalității în 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, întrajutorării to
vărășești și solidarității internațio
nale. Corespunzător acestei poziții de 
principiu, ,în cadrul convorbirilor s-a 
hotărit întărirea în continuare a rela
țiilor pe plan politic prin intensifi
carea contactelor și consultărilor în 
probleme de interes comun, prin sti
mularea schimburilor de delegații, a 
efectuării unui larg schimb de ex
periență în diferitele domenii ale 

gerea obiectivului dezarmării reale, 
considerind, totodată, că o parte a 
mijloacelor economisite în acest fel 
va fi folosită pentru acordarea de 
asistență țărilor în curs de dezvol
tare. Comunicatul subliniază că este 
necesar ca sesiunea specială a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării să elaboreze urgent mă
suri concrete menite să contribuie la 
înfăptuirea dezarmării generale și to
tale sub un control internațional efi
cient. U.R.S.S. și Mexicul au eviden
țiat importanța respectării neabătute 
de către toate puterile nucleare a 
statutului de zonă denuclearizată al 
Americii Latine.

Comunicatul relevă necesitatea li
chidării depline a colonialismului și 
rasismului în sudul Africii, se pro
nunță pentru asigurarea unei păci 
drepte și trainice în Orientul Mij
lociu și relevă rolul mișcării de neali
niere pe plan internațional.

agențiile de presă transmit:
Rezoluția Comisiei O.N.U. 

pentru corporațiile transna
ționale, adopta Ia sesiunea ce-și 
desfășoară lucrările la Viena, con
damnă activitatea corporațiilor trans
naționale în Africa de Sud și cola
borarea acestora cu regimurile mi
noritare rasiste. împotriva rezoluției 
au votat o serie de state occidentale, 
între care S.U.A.

Primul Congres al Tine
retului Comunist din Spa- 

la care participă 650 de delegați, 
precum si invitat! de peste hotare, 
s-a deschis la Madrid.

In Ulster, pentru prima dată 
din anul 1972. traficul rutier a fost 
reluat joi în zona centrală a orașu
lui Londonderry. Măsura a devenit po
sibilă ca urmare a reducerii atenta
telor și incidentelor armate provocate 
de organizațiile extremiste nord-ir- 
landeze. Londonderry este al nouălea 
oraș din Irlanda de Nord deschis în 
întregime circulației libere ca rezul
tat al atenuării încordării ce a afec
tat Ulsterul, îndeosebi începînd din 
august 1969. 

construcției socialiste. Pe plan eco
nomic. s-a hotărit să se intensifice 
schimburile comerciale, să se extin
dă colaborarea tehnico-stiintifică. Se 
deschid astfel noi perspective colabo
rării multilaterale româno-vietname- 
ze. în interesul construcției socialis
te în ambele țări, al cauzei generale 
a socialismului și păcii.

In cadrul largului tur de orizont a- 
supra situației internaționale actua
le, au fost relevate schimbările pro
funde, revoluționare, din lumea con
temporană, mutațiile intervenite în 
raportul mondial de forțe in favoa
rea păcii, independenței naționale și 
socialismului, afirmarea tot mai pu
ternică a voinței popoarelor de a se 
pune capăt politicii imperialis
te.' colonialiste si neocolonialiste. 
de a deveni stăpîne pe destinele lor. 
Paralel cu aceste evoluții pozitive, a- 
sistăm la o ascuțire a contradicțiilor 
din viața internațională, ca urmare 
a intensificării politicii de reîmpărți
re a lumii în zone de influență și do
minație.

în aceste condiții, devine mal 
necesară ca oricînd întărirea solida
rității si conlucrării popoarelor, a tu
turor forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste pentru a frîna cursul spre 
agravarea situației Internationale și 
a se deschide cîmp larg politicii noi. 
de egalitate si respect reciproc.

Un rol esențial au în această pri
vință țările socialiste, relațiile d? 
colaborare dintre ele. România con
sideră că depășirea divergentelor 
dintre țările socialiste, promovarea 
raporturilor de tio nou dintre ele 
capătă o importantă de prim ordin 
pentru cauza progresului, socialismu
lui și păcii. în acest context. Româ
nia, profund mîhnită de situația ac
tuală a raporturilor dintre Vietnam 
și Kampuchia, își exprimă dorința 
si speranța că problemele ce s-au 
ivit vor fi soluționate prin tratative 
directe intre cele două partide și 
state, în scopul refacerii solida
rității și prieteniei vietnamezo-kam- 
puchiene.

în Declarația ‘comună se reafirmă 
sprijinul celor două țări pentru efor
turile R. P. D. Coreene în vederea 
reunificării pașnice și independente, 
față de lupta poporului chinez pen
tru eliberarea Taiwanului, ca și față 
de lupta popoarelor din Africa aus
trală împotriva rasismului, pentru 
dreptul lor la autodeterminare. Ro
mânia și Vietnamul au subliniat ne
cesitatea eforturilor pentru soluțio
narea marjlor probleme ale contem
poraneității : securitatea europeană 
și generală, edificarea noii ordini 
economice internaționale, trecerea la 
măsuri efective de dezarmare. în 
legătură cu această ultimă problemă, 
s-a exprimat speranța că la sesiunea 
specială a O.N.U., care-și desfășoară 
acum lucrările, vor fi obținute rezul
tate pozitive.

Pornind de la rolul partidelor co
muniste și muncitorești în viata in
ternațională contemporană. în Decla
rație se subliniază hotărîrea celor 
două partide de a contribui la întă
rirea unității dintre toate partidele, 
pe baza egalității și respectării rigu
roase a dreptului fiecăruia de a-șl 
elabora de sine sțătător strategia si 
tactica, fără nici un amestec din 
afară.

Poporul român salută cu bucurie 
rezultatele vizitei întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu în Repu
blica Socialistă Vietnam, cu convin
gerea fermă că ea va da un nou 
impuls conlucrării partidelor, țărilor 
și popoarelor noastre. în interes reci
proc, spre binele cauzei socialismu
lui, păcii și progresului în lume.

I. FINT1NARU

BERLIN

Plenara C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 26 (Agerpres). — La Ber

lin a fost difuzat comunicatul
Plenarei Comitetului Central al
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. desfășurată în zilele de 24 și 25 
mai. în cadrul lucrărilor. Erich Ho
necker. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. a prezentat raportul Birou
lui Politic cu privire la stadiul în
făptuirii hotărîrilor celui de-al 
IX-lea Congres al partidului în do
meniul politicii interne și externe. 
Plenara — precizează comunicatul — 
a aprobat raportul Biroului Politic.

Plenara a hotărit ca adunările de 
dări de seamă și alegeri în organi
zațiile de bază, raionale și regionale 
ale P.S.U.G. să se desfășoare in in
tervalul 1 noiembrie 1978—18 februa
rie 1979. Totodată, plenara a ales pe 
Joachim Herrmann ca membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
informează agenția A.D.N.

La Phenian au avut loc’ vi- 
neri. convorbiri între Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, și Joachim Yhombi- 
Opango, președintele Comitetului 
Militar al Partidului Congolez al 
Muncii, șeful statului și președinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Congo, care se află în vizită oficială 
în capitala R.P.D. Coreene. Cei doi 
conducători de partid si de stat au 
procedat la un schimb de vederi 
asupra dezvoltării în continuare a 
relațiilor de prietenie si cooperare 
pe linie de partid si de stat coreeano- 
congoleze, precum și asupra altor 
probleme de interes comun.

Acordul dintre partidele 
laburist și liberal din An
glia nu va fi reînnoit după înche
ierea actualei sesiuni parlamentare, 
a anunțat liderul liberal David Steel. 
Această înțelegere — a precizat el 
— în baza căreia cei 13 deputați li
berali au sprijinit în Camera Comu
nelor guvernul laburist minoritar, a 
permis realizarea obiectivului de 
redresare a economiei britanicei și 
de reducere a ratei inflației.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a înaintat sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării raportul său 
intitulat „Adoptarea Programului de 
acțiune in domeniul dezarmării", 
care urmează să fie examinat în ca
drul lucrărilor forului dezarmării de 
la Națiunile Unite. „Progresul in 
sfera dezarmării — se arată în raport
— reprezintă un factor-cheie. de care 
depinde intărirea autentică si trai
nică a securității internaționale.

Perfecționarea armelor nucleare, 
care se desfășoară în etapa actuală, 
a mijloacelor si sistemelor de trans
portare a lor la țintă și sofisticarea 
multora dintre armele conventionale
— se arată în raport — demonstrează 
că, în lipsa unor măsuri efective de 
frinare a cursei înarmărilor, perico
lele generate de acumularea de ar
mamente, în special de armamente 
nucleare, vor creste continuu, asa 
cum a fost cazul în trecut". Progre
sele in domeniul dezarmării — subli
niază secretarul general al O.N.U. — 
reprezintă, in acest context, condiția 
principală a intăririi securității sub 
toate aspectele sale, tntrucit cursa 
Înarmărilor exercită o influentă ne
gativă asupra tuturor laturilor poli
ticii naționale si internaționale. Se
cretarul general al O.N.U. adresează 
statelor lumii un apel insistent „să 
inceteze cursa înarmărilor si să asi
gure realizarea dezarmării". El a 
chemat, de asemenea, toate statele 
lumii „să continue cu bună credință 
tratativele pentru elaborarea unor 
măsuri efective de încetare cit mai 
grabnică a cursei înarmărilor nu
cleare si de dezarmare nucleară".

Sesiunea specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată dezarmă
rii isi continuă dezbaterile generale.

Apreciind că „acțiunea dezarmă
rii a fost pînă acum un eșec", pre
ședintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, a spus că, „in pofida unor 
rezultate parțiale, bilanțul celor 30 
de ani de propuneri, initiative, nego
cieri rămine, in mod tragic, insufi
cient". Expunînd poziția Franței, 
vorbitorul a arătat că dezarmarea 
„trebuie să se realizeze cu partici
parea tuturor, sub controlul tuturor 
și in folosul tuturor". Președintele 
Franței a anunțat o serie de propu
neri concrete pe care tara sa le va 
face la actuala sesiune specială. în
tre care desemnarea unei comisii a 
Adunării Generale care să se ocupe 
în permanentă de problemele dezar
mării. substituirea Comitetului de 
dezarmare de la Geneva eu „un or
ganism a cărui apartenență la siste
mul O.N.U. să fie afirmată", crearea 
sub egida O.N.U. a unui institut 
mondial de cercetări asupra dezar
mării și a unui fond special al 
dezarmării pentru dezvoltare. Pre

La Londra se desfdșoarâ o campanie de strîngere de semnături pe o petiție 
cerînd interzicerea armelor de exterminare în masâ

Congresul Federației Internaționale a Rezistenților
MOSCOVA 26 — Corespondentul 

Agerpres. M. Coruț, transmite : La 
Minsk a avut loc cel de-al VIII-lea 
Congres al Federației Internaționale 
a Rezistenților (F.I.R.), la care au 
participat delegații ale organizațiilor 
naționale afiliate la federație, pre
cum și reprezentanți ai unor organi
zații internaționale.

Din tara noastră a fost prezentă o 
delegație a Comitetului foștilor 
luptători antifasciști și Comitetului 
organizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist, condusă de tova
rășul Nicolae Guină, membru al C.C. 
al P.C.R.. președintele Comitetului 
foștilor luptători antifasciști.

Congresul a dezbătut probleme ale 
activității F.I.R., îndeosebi cele pri

R. P. Chineză și Piața co
mună au Procedat> ioi> schimbul 
instrumentelor de notificare a înde
plinirii procedurilor interne necesare 
punerii în aplicare a acordului co
mercial semnat între cele două părți 
la data de 3 aprilie. După cum pre
cizează agenția China Nouă, acordul 
comercial dintre R. P. Chineză si 
C.E.E. va intra în vigoare la 1 iunie 
anul acesta.

La reuniunea A.E.L.S. 
(Consiliul ministerial al Asociației 
(vest-)Europene a Liberului Schimb) 
care se desfășoară la Geneva, parti- 
cipantii s-au pronunțat în favoarea 
adoptării unor „măsuri concertate" 
de combatere a șomajului, care, după 
părerea mai multor vorbitori, com
portă pericole politice si economice, 
în cursul dezbaterilor, reprezentan
ții Suediei si Portugaliei s-au pro
nunțat împotriva tendințelor protec- 
tioniste din comerțul international.

Credit. Reprezentanți ai Băncii 
naționale ungare si ai firmei „Conti
nental Illinois Ltd" au semnat ioi 
la Londra un document privind acor
darea unui credit de 300 milioane do
lari pe o durată de șapte ani părții 
ungare. Garantat de 29 de bănci co

ședintele Franței a propus, de ase
menea. organizarea unei conferințe 
asupra dezarmării în Europa.

Remarcînd că obiectivele dezarmă
rii generale si totale au fost practic 
ignorate în ultimii zece ani de către 
toate negocierile în materie, șeful 
delegației Mexicului. Alfonso Garcla 
Robles, s-a pronunțat pentru adop
tarea unei noi strategii a dezarmării. 
O.N.U., a continuat el. trebuie să 
joace un rol primordial in domeniul 
dezarmării. Adunarea Generală tre
buie informată în legătură cu toate 
măsurile de dezarmare, uni-, bi- sau 
multilaterale, iar Comitetul de la 
Geneva „trebuie să devină forul ma
jor al Națiunilor Unite pentru dezba
terea problemelor dezarmării".

Emil Wojtaszek, ministrul de ex
terne al Poloniei, a declarat că in 
prezent sarcina cea mai importantă 
este eliminarea amenințării unui 
război nuclear si interzicerea armei 
nucleare și a tuturor tipurilor de 
arme de distrugere in masă. Arătînd 
că pînă acum au fost convenite o se
rie de principii fundamentale ale 
documentului final al sesiunii, el a 
adăugat că există în continuare 
unele divergente de vederi atît asu
pra anumitor principii, -cît si. mai 
ales, asupra programului de acțiune 
și problemei mecanismelor de nego
ciere. Apreciind că aceste divergențe 
vor putea fi depășite în cursul se
siunii, vorbitorul a arătat că prin
cipala condiție a succesului sesiunii 
constă in exercitarea unei voințe 
politice adecvate de către toate sta
tele.

Ministrul de externe al Somaliei, 
Abdurahman Jama Barre, s-a pro
nunțat pentru crearea de zone libere 
de arme nucleare, pentru desființa
rea bazelor străine și interzicerea 
staționării de trupe pe teritoriul al
tor state, ca și pentru alte măsuri 
de dezangajare militară și dezarmare.

Exprimînd speranța că sesiunea 
specială nu se va limita doar la dis
cuții și formularea unor deziderate 
generale, ministrul de externe al Re
publicii Sri Lanka. A. C. Sahqul 
Hameed, s-a pronunțat pentru des
fășurarea unor activități care să per
mită tuturor statelor să contribuie 
la elaborarea unor măsuri practice, 
realiste in domeniul dezarmării.

în același sens, premierul Repu
blicii Irlanda, John Lynch, a spus că 
simpla convocare a sesiunii speciale 
nu este suficientă dacă aceasta nu 
va face decît ...să contribuie la reto
rica asupra dezarmării pronunțată 
de-a lungul anilor în Adunarea Ge
nerală". Sesiunea specială, a apre
ciat el, trebuie să prilejuiască o 
abordare realistă, care să perihită 
realizarea primilor pași spre o dezar
mare reală.

în cadrul dezbaterilor generale au 
mai luat cuvintul reprezentanții 
Hondurasului. Liberiei. Republicii 
Chile și Gabonului.

vind lupta pentru securitate și coo
perare. pentru dezarmare. împotriva 
neofascismului, neonazismului și te
rorismului. în intervenția sa, șeful 
delegației române a prezentat poziția 
țării noastre în problemele securității 
si cooperării europene, a dezangajării 
militare si dezarmării si. în primul 
rînd, a dezarmării nucleare.

Congresul a ales noile organe de 
conducere ale F.I.R. Din partea Co
mitetului foștilor luptători antifas
ciști din România au fost aleși tova
rășii Nicolae Guină — ca vicepreșe
dinte al F.I.R.. Nicolae Cioroiu — ca 
membru al Biroului, și Anca Maghe- 
ru — ca membru al Consiliului Ge
neral.

merciale din 11 țări, creditul va sluji 
la finanțarea unor măsuri menite să 
contribuie la dezvoltarea exporturi
lor ungare.

Consiliul Revoluției al
hotărit avansareaPortugaliei 3

președintelui republicii, Antonio Ra- 
malho Eanes. la gradul de general de 
corp de armată, atribuții ne care le 
deținea de mai multă vreme în vir
tutea funcției sale de șef al Statului 
maior al forțelor armate, deși gradul 
său real in armata terestră era cel 
de coloneL

DeCOS. Kingston a fost anun
țat decesul primului ministru al in
sulelor caraibiene Saint Kitts. Nevis 
și Anguila. Robert Bradshaw. în lo
cul său a fost desemnat Paul South- 
well. fost vicepremier si ministru al 
muncii, industriei si turismului. 
Fostul premier Robert Bradshaw 
era principalul propulsor al ideii de 
unificare într-o federație, concreti
zată în 1966, a insulelor Saint Kitts, 
Nevis si Anguila. Federația este con
dusă de un singur guvern si o ca
meră legislativă, cu sediul la Basse
terre. capitala insulei Saint Kitts.

Un accidentde elic°pter> sur
venit în apropiere de Canete — lo
calitate aflată la 120 km sud de ca
pitala Perului — s-a soldat cu moar
tea a opt persoane și rănirea altor 
nouă. în accident au murit generalul 
Carlos Arrisueno Escudero, coman- 
dant-sef aJ diviziei aeropurtate, alți 
ofițeri.

BELGRAD 26 (Agerpres). — To
varășul Jânos Făzekas. viceprim- 
ministru al guvernului României, 
ministrul comerțului interior, aflat 
în vizită de lucru în R.S.F. Iugo
slavia. a avut o intilnire cu tovarășul 
Dușan Alimpici. președintele Comi
tetului provincial al Uniunii Comu
niștilor din Voivodina. Cu acest 
prilej s-a făcut o analiză aprofun
dată a modului în care se derulează 
relațiile de colaborare și cooperare 
pe multiple planuri dintre România 
și Iugoslavia, o atenție deosebită 
fiind acordată sporirii și dezvoltării 
acestor relații cu provincia socialistă 
autonomă Voivodina.

S-a constatat că există încă posi

In sprijinul luptei popoarelor africane pentru libertate, 
independență și unitate

Mesaje cu prilejul „Zilei eliberării Africii"
DAR ES SALAAM 26 (Agerpres). DAR ES SALAAM 26 (Agerpres).

— Președintele Tanzaniei. Julius 
Nyerere. intr-un mesaj cu prilejul 
„Zilei eliberării Africii" și a creării 
O.U.A.. apreciază că unitatea dintre 
statele africane s-a întărit după 
crearea. în urmă cu 15 ani. a Orga
nizației Unității Africane. „Există un 
număr crescînd de consultări politice 
între țările africane vecine și statele 
africane cu interese comune. Statele 
africane și O.U.A. acționează pentru 
minimalizarea disputelor dintre afri
cani și pentru reducerea intervenției 
străine. Cooperarea economică între 
țările africane a fost extinsă, noi 
organizații economice și financiare 
regionale au fost create pentru a sa
tisface obiectivele comune sau com
plementare ale țărilor africane".

Președintele Nyerere a exprimat 
hotărîrea țării sale de a sprijini lupta 
forțelor patriotice din Rhodesia. Na
mibia și Africa de Sud și a făcut 
apel la intensificarea eforturilor pen
tru eliberarea națională si pentru a 
se pune capăt rasismului si domina
ției regimurilor minoritare.

CAIRO .26 (Agerpres). — în me
sajul președintelui Egiptului. Anwar 
El Sadat, se subliniază că înființarea 
O.U.A., in 1962, a venit în intimpi- 
narea aspirațiilor popoarelor africane 
de libertate, independență sl unitate, 
precum si a voinței lor comune de a 
lupta împotriva imperialismului, ex
ploatării și oprimării. După un bilanț 
al principalelor realizări ale O.U.A.. 
în mesaj se relevă necesitatea spriji
nirii popoarelor Zimbabwe si nami- 
bian în lupta lor împotriva opresiu
nii și rasismului. Mesajul cheamă la 
măsuri concrete care să ducă la so
luționarea problemelor continentului 
african de către țările africane și 
invită aceste state să acorde priori
tate cooperării interafricane. în inte
resul tuturor țărilor și popoarelor 
continentului.

ORIENTUL MIJLOCIU
Întrevedere intre premierul libanez și președintele 

Comitetului Executiv al O.E.P.
BEIRUT 26 (Agerpres). — La Beirut 

a avut loc o întrevedere intre Selim 
Al-Hoss. primul ministru al Libanu
lui. și Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. După 
întrevedere, O.E.P. a dat publicității 
un comunicat, transmis de agenția 
Wafa, în care se arată că Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei 
este de acord să faciliteze misiunea 
Forțelor interimare ale Națiunilor 
Unite în Liban — UNIFIL in 
scopul realizării retragerii trupelor 
israeliene și restabilirii suveranită
ții libaneze în sudul țării. O.E.P., 
continuă comunicatul, condamnă in
cidentele care au loc in sudul Liba
nului și își reafirmă hotărîrea de a 
face tot ce îi stă în putință pentru 
a împiedica repetarea acestora si a 
apăra relațiile palestiniano-libaneze. 
O.E.P. își reafirmă, de asemenea, ho
tărîrea de a pune capăt tuturor ac
țiunilor militare în sudul Libanului 
pentru a ajuta autoritățile libaneze 
să-și îndeplinească indatoririle. 
O.E.P. va asigura, totodată, repa
trierea tuturor voluntarilor care au 
venit în Liban în cursul și după in
tervenția israeliană și va continua 
dialogul palestiniano-libanez pentru 
a stabili relații reciproce pe baze 
care să apere atît suveranitatea li
baneză. cit și cauza palestiniană.

Pentru realizarea consensului in
tervenit între cele două părți a fost 
formată o comisie militară tripartită, 
din care fac parte reprezentanți ai 
Libanului, ai O.E.P. și ai Forțelor 
arabe de descurajare (F.A.D.) — 
conchide agenția palestiniană de știri 

bilități de dezvoltare a acestor re
lații. cele două părți angajindu-se 
ferm să depună toate eforturile pen
tru îndeplinirea integrală a sarcini
lor trasate de către președinții celor 
două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito.

La încheierea convorbirilor a fost 
semnat un protocol în care se stabi
lesc modalități și căi concrete de 
lărgire și diversificare a cooperării 
dintre unitățile economice românești 
și cele din Voivodina.

De asemenea, in cadrul convorbi
rilor s-a convenit lărgirea relațiilor 
de colaborare în alte domenii, cum 
sînt schimburile de carte, informații, 
radioteleviziune si altele.

— Congresul Național African, partid 
al populației majoritare din Africa 
de Sud, a dat publicității în capitala 
Tanzaniei, cu prilejul „Zilei eliberării 
Africii" si a creării Organizației Uni
tății Africane, un document in care 
se relevă că. deși Organizația Na
țiunilor Unite a hotărit ca 1978 să fie 
anul acțiunii împotriva apartheidului 
și discriminării rasiale, rasismul și 
exploatarea nu au fost eradicate in 
sudul continentului. Forțele impe
rialiste — se arată in documentul 
C.N.A. — continuă să acorde sprijin 
și asistentă regimurilor de la Preto
ria și Salisbury și fac tot ce este po
sibil pentru a bloca procesele de eli
berare. a destabiliza unele regiuni 
ale continentului și a slăbi unitatea 
internă a țărilor recent eliberate. în 
documentul Congresului Național 
African se adresează apelul la lupt 
pentru o Africă liberă, independentă.

TUNIS 26 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Tunisiei. Mohamed 
Fitouri. a declarat că actuala situație 
din Africa impune o intărire a uni
tății intre țările continentului. în 
acest sens, el a adresat statelor afri
cane apelul de a face noi eforturi 
pentru adîncirea cooperării dintre 
ele. pe baza „dialogului și concer
tării".

Pentru țările Africii — a spus 
Mohamed Fitouri — a sosit momen
tul să realizeze o serioasă concer
tare asupra mijloacelor capabile să 
contribuie la întărirea cooperării din
tre ele, în condițiile unei respectări 
scrupuloase a principiilor si obiecti
velor înscrise in Carta O.U.A.. pre
cum și a tradițiilor africane auten
tice. Totodată, ministrul tunisian de 
externe a reafirmat sprijinul total pe 
care țara sa il acordă luptei duse de 
popoarele oprimate din Namibia, 
Africa de Sud și Rhodesia.

în cursul celor doi ani de război 
civil (1975—1976) din Liban. 10 660 de 
libanezi au fost uciși, iar 9 000 de 
persoane au rămas infirme — indică, 
potrivit cotidianului libanez „Le 
Reveil". statisticile publicate de 
serviciile însărcinate cu problemele 
sociale. Numărul sinistratilor de 
război se ridică la 414 000. Această 
cifră nu-i include și pe refugiații din 
sudul Libanului care și-au părăsit 
satele și orașele ca urmare a agre
siunii israeliene din luna martie 1978.

NICARAGUA

Noi manifestații de protest 
reprimate de armată

MANAGUA 26 (Agerpres). — După 
cum anunță postul de radio oficial 
din Managua. în diverse regiuni din 
Nicaragua au avut loc ciocniri intre 
Garda Națională (forțele armate și 
polițienești — NR) și partizani ai Fron
tului Sandinist de Eliberare Națio
nală (F.S.L.N.). principala grupare 
de opoziție fată de regimul anti
popular al președintelui Somoza. 
Armata nicaraguaeană a fost pusă in 
stare de alertă pe întreg teritoriul 
tării.

Potrivit postului de radio citat, 
citeva mii de persoane au organizat 
în localitatea Esteli. la 160 km nord 
de Managua, importante demonstra
ții de protest împotriva regimului 
dictatorial al președintelui Somoza. 
La o școală din localitatea amintită, 
Garda Națională a făcut uz de gaze 
lacrimogene. în timpul ciocnirilor, 
mai multe persoane au fost rănite, 
iar un copil a fost ucis. Ciocniri in
tre patrule militare și partizani ai 
F.S.L.N. s-au produs si în partea de 
sud a tării.

Autoritățile au interzis activitatea 
a cinci posturi de radio — intre care 
„Radio Mundial", cel mai mare din 
Nicaragua — sub învinuirea de a fi 
transmis informații cu privire la ul
timele evoluții ale situației interne.

BOLIVIA

Spre un front civil 
la apropiatele alegeri
LA PAZ 26 (Agerpres). — Fostul 

președinte al Boliviei, Victor Paz 
Estenssoro, desemnat candidat pre
zidențial al Mișcării Naționaliste Re
voluționare (M.N.R.) și al Partidului 
Autentic Revoluționar din Bolivia, 
în perspectiva alegerilor programate 
să aibă loc în această țară la 9 iulie, 
a inițiat o serie de convorbiri cu ce
lelalte forțe politice, în scopul creării 
unui singur front al civililor. După 
cum relevă agenția Inter Press Ser
vice, care transmite această infor
mație, „Frontul Larg Civil" proiectat 
de Paz Estenssoro ar reprezenta o 
puternică alternativă politică, sus
ceptibilă să contracareze în apropia
tul scrutin candidatura generalului 
Juan Pereda Asbun, susținut de for
țele armate aflate la putere.

Pînă în prezent există doi candi
dați civili la președinție (Estenssoro 
și Zuazo) și trei militari (Asbun, 
Ayoroa și Escalante).
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La Roma, la sediul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimen
tație si Agricultură (F.A.O), a 
fost organizată o manifestare 
dedicată tării noastre. Au fost 
prezentate realizările economico- 
sociale ale României, politica sa 
internă si externă. Manifestarea 
a cuprins, de asemenea, proiecții 
de filme documentare privind 
frumusețile tării noastre si dez
voltarea turismului. Au partici
pat directorul general al F.A.O., 
membri ai conducerii organiza
ției. reprezentanți permanenti 
acreditați pe lingă F.A.O.

In capitala R.P. Congo, in ca
drul manifestărilor prilejuite de 
sărbătorirea „Lunii prieteniei", 
Asociația congoleză pentru pace 
și prietenie intre popoare 
(A.C.A.P.j și Ambasada Româ
niei la Brazzaville au organizat 
o gală de filme documentare 
românești. La această manifes
tare, care s-a bucurat de un 
deosebit succes, au participat 
membri ai conducerii A.C.A.P., 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid si un numeros public.

Teatrul „Constantin Tănase" 
din București a prezentat vineri, 
pe scena teatrului „Maiakovski" 
din Moscova, primul spectacol 
in cadrul turneului pe care-l 
întreprinde in U.R.S.S. Spectaco
lul s-a bucurat de o călduroasă 
primire.


