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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

în întîmpinarea zilei de 1 Mai,

în fiecare întreprindere, puternic avînt
întrecerii socialiste pentru
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PRODUCȚII SUPLIMENTARE 
CALITATE ÎNALTĂ 

EFICIENȚĂ SUPERIOARĂVIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
și progrescomune pentru pace, libertate

procente, suprafețele totale

w M.
accentuate de existența unor mari 
în iudețele din cele trei zone pe-

Cifrele înscrise pe harta 
însâmînțate

reprezintă, in
cu porumb pînă la 19 aprilie

ÎN REPUBLICA POPULARĂ MOZAMBIC
Dialogul la cel mai inalt nivel pune in evidență largile posibilități de extindere 
a colaborării dintre cele două partide și popoare, in spiritul solidarității militante,

Continuarea
al luptei

convorbirilor oficiale
Joi au continuat, la Maputo, convorbirile o- 

ficiale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Samora Moises Machel. pre
ședintele partidului FRELIMO, președintele 
Republicii Populare Mozambic.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășa Elena 

Ceaușescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român ; tovarășii Virgil Cazacu. 
membru al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român : Virgil Trofin. membru al Comite
tului Politic Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, viceprim-ministru 
al guvernului ; Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, 
ministrul afacerilor externe : Constantin Nițâ. 
ministru secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economice Interna
ționale ; Marin Enache. membru al C.C. al 
P.C.R.. șeful Cancelariei Comitetului Central .. ..........   • Cohstabfin’

consilier al 
Comunist 
Socialiste 

_______ ... . membru al C.C. "cil 
P.C.R.. prim-adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice interna
ționale : Mircea Zara, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socialiste Româ- 

■ nia in Republica Populară Mozambic ; Constan
tin Vasiliu, adjunct al șefului secției relații 
externe a C.C. al P.C.R. : Eugen Florescu, 
adjunct al șefului secției de presă a C.C. al 
P.C.R. ; Ion Popescu, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei ; Ludovic Păun, 
adjunct al ministrului sănătății : Ana Mureșan, 
președinta Consiliului Național al Femeilor ; 
Constantin Boștină,. secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comunist, pre-

al Partidului CmnuhisV 
Mitea. membru al C.C. 
secretarului general al 
Român, președintelui , 
România. Ion M. Nicolae.

1 tontă n t 
al P.C.R.. 
Partidului 
Republicii

ședințele Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor ; Petre ' Tănăsie, director in Minis
terul Afacerilor'Externe.

Din partea mozambicană. tovarășii : Marce
lino dos Santos, membru al C.ofhitetului Po
litic Permanent al C.C. al FRELIMO, ministru 
și președinte al Comisiei naționale a planifi
cării : Joaquim Alberto Chissano, membru 
al Comitetului Politic Permanent 
FRELIMO, ministrul, afacerilor

membru 
al C.C. al 

. externe ;

Julio Eduardo Zamith Carriiho, membru
C.C. al FRELIMO, ministrul industriei și 
energiei : Sergio Vieira, membru al C.C. al 
FRELIMO. guvernatorul Băncii Mozambicului ; 
Rui Baltazar dos Santos Alves, ministrul fi
nanțelor ; Solomao Munguambe, ministrul co
merțului exterior ; Jose Julio Andrade, direc
torul de cabinet al președintelui FRELIMO : 
Luis Bernardo Honwana, director de 
la Președinția Republicii ; Valeriano ■

cabinet 
Ferrau,

secretar general la Ministerul de Externe ; 
Janet. Rae Mondlane. comisar național al pla
nificării ; Salome Moiane, secretar general al 
Organizației femeilor mozambicane ; Zacarias 
Kupela. secretar general al Organizației Tine
retului Mozambican.

in cea de-a doua rundă a convorbirilor, to
varășul Samora Moises Machel

(Continuare în pag. a Xll-a)
a făcut o

DINEU OFICIAL OFERIT IN ONOAREA in paginile II—III

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

ALTE MOMENTE
ALE VIZITEI

în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, miercuri. 
18 aprilie, tovarășul Samora Moises 
Machel. președintele FRELIMO, pr-. - 
ședințele Republicii - Populare Mo
zambic, și tovarășa Grața Machel au 
oferit un dineu oficial.

La dineu au luat parte tovarășii 
Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepnim-ministru al gu
vernului. Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a-

facerilor externe, celelalte persoane 
oficiale care il însoțesc pe șeful sta
tului român in vizita sa in Africa.

Din partea mozambicană au parti
cipat Marcelino dos Santos, membru 
al Comitetului Politic Permanent al 
C.C. al FRELIMO, ministru și pre
ședinte al Comisiei naționale a pla
nificării, Joaquim Alberto Chissano, 
membru al Comitetului Politic Per
manent al C.C. al FRELIMO, mi
nistrul afacerilor externe. Jorge Re- 
belo, membru al Comitetului Politic 
Permanent al C.C. al FRELIMO, mi
nistrul informațiilor, Sebastian Ma- 
bote. membru al Comitetului Politic 
Permanent al C.C. al FRELIMO. 
Jacinto Suarez Veloso. membru al 
Comitetului Politic Permanent al C.C. 
al FRELIMO, Mariano Matsinka,

membru al Comitetului Politic Per
manent al C.C. al FRELIMO. alți 
membri ai conducerii FRELIMO și ai 
guvernului.

între participanți se afla Robert 
Mugabe, copreședinte al Frontului 
Patriotic Zimbabwe.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Maputo.

Președintele Samora Moises Machel 
și președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi, care au fost salu
tate in repetate rinduri cu aplauze, 
fiind urmărite cu deosebit 
Toasturile au fost marcate 
narea imnurilor de stat 
două țări.

Dineul s-a desfășurat 
moșieră de caldă prietenie și cordia
litate.

interes. 
prin into- 
ale celor

intr-o at-

Toastul președintelui
Samora Moises Machel

Toasîiri președintelui
Nicolae Ceausescu

Stimate și respectate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comunist Român, președinte 
al Republicii Socialiste România,

Stimată și respectată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși membri ai conducerii Partidului Comu

nist Român și ai Guvernului Republicii Socialiste România,
Excelențe,
Tovarăși,
Prieteni,

Stimate tovarășe Samora Machel. președinte al partidu
lui FRELIMO și al Republicii Populare Mozambic,

Stimată tovarășa Grața Machel,
Tovarăși și prieteni.

Tmi revine onoarea de a exprima marea bucurie pe care 
o simt poporul nostru, militanții partidului FRELIMO și 
Guvernul Republicii Populare Mozambic fată de prezența 
in mijlocul nostru, astăzi, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu și a inaltei delegații care ii 
însoțește.

Președintele Nicolae Ceaușescu a avut un rol deosebit 
de important in sprijinirea luptei poporului mozambican. 
Primind personal o delegație a FRELIMO, intr-un mo
ment in care victoria noastră era incă departe, el a de
monstrat că ne recunoaște în mod efectiv ca reprezentanți 
reali ai poporului nostru.

Intr-o perioadă deosebit de dificilă a luptei de elibe
rare, guvernul român a ințeles urgența necesităților noas
tre, trimițînd in Dar Es Salaam, pe calea aerului, arme, 
muniții, uniforme complete și alimente.

Sprijinind activitatea FRELIMO de a dezvolta producția 
pentru a intensifica lupta de eliberare, România ne-a tri
mis tractoare și unelte agricole.

Odată cu eliberarea țării noastre, președintele Nicolae 
Ceaușescu a ridicat nivelul relațiilor noastre, semnind cu

Este o deosebită plăcere pentru noi să ne aflăm pe 
pămintul Republicii Populare Mozambic, al poporului 
mozambican, care a scuturat pentru totdeauna. jugul do
minației coloniale și a pășit pe calea dezvoltării indepen
dente. Sintem bucuroși să ne intilnim cu tovarășii și prie
tenii cu care am conlucrat și am dezvoltat solidaritatea 
in condițiile grele ale luptei pentru cucerirea indepen
denței naționale. (Aplauze puternice).

Sprijinul pe care l-am acordat partidului FRELIMO, 
luptei poporului mozambican împotriva colonialismului și 
imperialismului constituie o expresie a solidarității ce a 
caracterizat și caracterizează dintotdeauna politica Parti
dului Comunist Român, a Republicii Socialiste România 
Tovarășul Samora Machel a vorbit aici de acest ajutor, 
inclusiv de armament, a dezvăluit unele secrete despre 
care nu am vorbit. Dar, ținind seama că și România, și 
Mozambicul sint astăzi țări 
în noile condiții, aceasta nu 
creț. (Vii aplauze).

Noi am înțeles întotdeauna 
țională, popoarele care luptă împotriva dominației străine 
au nevoie de sprijin și — dacă este necesar — inclusiv de 
sprijin in armament. Știm că independența nu se ciștigă 
așteptind bunăvoință ; ea se poate ciștiga numai prin 
luptă. Și dacă este nevoie să fie folosită calea armată —

independente și conlucrează 
mai constituie acum un se-

că mișcările de eliberare na-

(Continuare în pag. a Il-a) (Continuare în pag. a Il-a)

Condiția esențială: viteza zilnică de 
lucru să fie accelerată la maximum 
în fiecare unitate
Forțele mecanice să acționeze grupat, 
în formații mari, complexe, în schim
buri prelungite și în două schimburi 
Calitatea lucrărilor - în atenția tu
turor mecanizatorilor și specialiștilor
Din'datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezuilti Cd, pintf ta 

aprilie, în unitățile agricole de stat și cooperatiste au fost însâmîn
țate cu porumb 977 000 hectare, ceeo ce reprezintâ 37 la sută din pre
vederi. Din analiza stadiului lucrârilor se desprinde o concluzie fără 
echivoc: insămînțarea porumbului — principala cultură cerealieră in 
țara noastră — este mult întîrziată. Priviți harta ! Rămineriie în urmă 
la această lucrare sint și mai serios 
decalațe între suprafețele semănate 
doclimatice.

Pornind de la această situație, 
țene de partid, a organizațiilor de partid de la sate, a organelor agri
cole județene și consiliilor unice agroindustriale să întreprindă măsuri 
energice pentru ca, în toate zonele, să se lucreze la însămînțarea po
rumbului cu întreaga capacitate a mijloacelor mecanice. Creșterea la 
maximum a vitezelor zilnice la semănat constituie acum condiția esen
țială pentru încheierea insămințării porumbului la termenul stabilit: pînă 
la sfîrșitul acestei săptămîni — în Dobrogea, Cîmpia Dunării și Banat, 
iar pînă la mijlocul săptămînii viitoare — în celelalte zone.

Timpul este foarte înaintat și de aceea mecanizatorii, cooperatorii, 
specialiștii, toți oamenii muncii din agricultură sînt chemați să acțio
neze hotărît, să folosească din plin fiecare oră — din zi și din noapte — 
pentru a pune sub brazdă sămînța pe toate suprafețele planificate, 
asigurind în acest an recolte cit mai mari.

este de datoria comitetelor jude-

înaintea dineului oficiat
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA POPULARA MOZAMBIC
Toastul președintelui 

Samora Moises Machel
(Urmare din pag- I)
Frontul de Eliberare a Mozambicului, 
înainte de proclamarea independenței, 
O Declarație solemnă, document care 
a călăuzit pină in prezent dezvolta
rea relațiilor noastre de prietenie și 
cooperare pe linie de stat.

Trebuie semhalat faptul că decla
rația a creat Comisia mixtă româno- 
mozambicană, care in mod foarte 
semnificativ s-a reunit pentru jirima 
dată în Mozambic încă în perioada 
guvernului de tranziție.

Poporul mozambican prețuiește în 
mod deosebit pe cei care au fost a- 
lâturi de el, in vremurile cele mai 
dificile. Aceasta este baza fermă pe 
care s-au construit relațiile actuale 
dintre Republica Populară Mozambic 
și Republica Socialistă România.

Astfel, în persoana președintelui 
Nicolae CeaușescU salutăm pe tova
rășul de arme, prieten al poporului 
mozambican, conducătorul revoluțio
nar al unei țări surori. Prin dum
neavoastră, iubite tovarășe, salutăm 
poporul român, Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă Roma
nia. care au fost alături de noi în 
momentele cele mai dificile ale luptei 
de eliberare națională.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Tovarăși,
Organizarea partidului nostru de 

avangardă a fost o mare victorie a 
poporului mozambican, la care el a 
participat cu entuziasm, hotărîre șl 
inalt nivel de conștiință politică.

De la Rovuma la Maputo, în sec
toarele prioritare ale activității e- 
Conomice și sociale, au fost înfiin
țate celulele partidului FRELIMO, 
asigurîndu-se astfel în mod efectiv 
rolul conducător al partidului nos
tru marxist-leninist.

In Republica Populară Mozambic, 
clasa muncitoare și aliatul său 
fundamental — țărănimea — sint an
gajate in mod hotărit in edificarea 
statului de democrație populară.

Odată cu actuala campanie de 
alegeri pentru tribunalele populare 
se va termina, în esență, crearea or
ganelor noii puteri.

Obiectivul nostru fundamental este 
în prezent dezvoltarea agriculturii și 
construirea bazei industriale a țării 
noastre. Cooperarea cu România m 
diferite proiecte, în domeniile indus
triei și agriculturii, materializează 
ajutorul reciproc între popoarele 
noastre care luptă pentru aceleași 
obiective.

Ajutorul reciproc în domeniul eco
nomic este o condiție esențială a dez
voltării fiecărei țări angajate pe calea 
socialismului. Pe baza unei economii 
dezvoltate este posibilă stabilirea 
unei corecte diviziuni internaționale 
a muncii, condiție fundamentală pen
tru edificarea relațiilor economice in
ternaționale de tip nou.

Complementaritatea economiilor 
este indisolubil legată de principiul 
că acestea trebuie să se afle pe pla
nul egalității si că înțre ețe trebuie 
să se stabilească relații- reciproc 
avantajoase. Pe baza acestor princi
pii. Republica Populară Mozambic 
stabilește relații cu toate țările, în 
special cu țările socialiste.

Imperialismul răspîndește teza că 
țările socialiste sprijină lupta de eli
berare națională, dar sint ineficace 
in sprijinirea dezvoltării economice. 
In Mozambic. faptele demonstrează 
că țările socialiste, ariergarda sigură 
și strategică a luptei noastre în pe
rioada de eliberare națională, desfă
șoară astăzi același rol în lupta noas
tră pentru cucerirea independenței 
economice și edificarea bazelor so
cietății socialiste.

Dragi tovarăși,
Actualele condiții internaționale 

sint favorabile luptei pentru pace, 
socialism șl Independență națională, 
aspecte esențiale și strins legate în
tre ele, ale luptei generale a umani
tății. Mai mult ca niciodată, pentru 
progresul popoarelor este esențială 
unitatea celor trei componente ale 
mișcării revoluționare mondiale : ță
rile socialiste, mișcarea de eliberare 
națională și clasa muncitoare și for
țele democratice din țările capitaliste.

Progresele economice, politice, so
ciale și militare ale țărilor socialiste 
și dezvoltarea luptei clasei munci
toare în țările capitaliste au consti
tuit o puternică forță de disuasiune 
pentru cercurile cele mai războinice 
ale imperialismului. Acesta este for
țat să se retragă in fața avansului 
impetuos al luptei popoarelor pentru 
eliberare completă. In consecință, 
destinderea începe să se afirme ca o 
tendință principală în relațiile inter
naționale.

Dar aceasta nu înseamnă că impe
rialismul a renunțat la natura sa 
agresivă sau este deja învins. Pro
gresul luptei de eliberare națională pe 
continentul nostru trebuie să se rea
lizeze în ciuda multiplicării manevre
lor perfide și actelor de agresiune ale 
imperialismului.

Recent, am constatat că, pentru a 
slăbi țările din prima linie și a le devia 
de la obiectivul lor principal de lup
tă împotriva regimurilor rasiste, im
perialismul a sprijinit agresiunea 
aventuroasă a Ugandei împotriva 
Republicii Unite Tanzania. Căderea 
regimului fascist al lui Idi Amin, spri
jinul frățesc și internaționalist al 
Tanzaniei dat mișcării de eliberare 
din Uganda, formarea guvernului 
provizoriu al Ugandei sînt factori 
foarte pozitivi, care vor contribui la 
pace și stabilitate în această zonă și 
la concentrarea eforturilor noastre 
spre eliberarea continentului nostru 
și promovarea progresului economic 
și social al țărilor noastre.

In Zimbabwe, în fața avansului 
nestăvilit al luptătorilor de eliberare, 
regimul ilegal și minoritar încearcă 
să-și ascundă fața rasistă și să ob
țină astfel o recunoaștere internațio
nală. Pentru aceasta, el organizează 
o farsă electorală destinată să creeze 
o nouă fațadă pentru a camufla 
esența regimului.

In Namibia a avut loc o altă far„ă 
electorală, in complicitate cu impe
rialismul. Obiectivul .acesteia este de. 
a-minimaliza rolul mișcării de elibe-’ 
rare, să pună Națiunile Unite in 
fața unui fapt împlinit și să mențină 
dominația Africii de Sud asupra 
acestui teritoriu.

Africa de Sud, bastion al imperia
lismului în zona noastră, este, tot
odată, forța sa principală în lupta 
împotriva mișcării de eliberare din 
sudul continentului african. Regimul 
rasist de la Pretoria este susținăto
rul direct al regimurilor coloniale în 
Africa australă, canalul care le asi
gură sprijinul economic șl militar 
din partea țărilor imperialiste.

Recenta declarație a regimului sud- 
african că va trimite elicoptere și 
avioane in Rhodesia constituie o 
nouă și gravă măsură pe Calea in
ternaționalizării conflictului. Po
poarele din Zimbabwe, Namibia și 
Africa de Sud, conduse de Frontul 
Patriotic, S.W.A.P.O. și A.N.C., avan
sează impetuos in lupta împotriva 
colonialismului, rasismului și impe
rialismului. Toate forțele progresiste 
trebuie să se unească pentru spri
jinirea concretă a luptei popoarelor 
împotriva regimurilor rasiste, con
damnate de întreaga umanitate.

Regimurile rasiste, cu sprijinul ac
tiv și cinic al imperialismului, mul
tiplică acțiunile agresive împotriva 
Mozambicului. Zambiei, Botswanei 
și Angolei.

Republica Populară Mozambic în
deplinește în mod ferm obligația in- 
ternaționalistă de a sprijini lupta 
dreaptă a poporului din Zimbabwe. 
Agresiunile și masacrele întăresc ho- 
tărirea poporului nostru de a conti
nua lupta, de a zdrobi pe agresori și 
pe agenții lor interni. Astfel, promul
garea legii privind securitatea po
porului și statului popular și intra
rea în funcțiune a Tribunalului mi
litar revoluționar pun la dispoziție 
poporului nostru instrumentele juri
dice necesare pentru a combate în 
mod eficace pe dușmanii patriei și 
ai socialismului.

Dragi tovarăși,
Republica Populară Mozambic pri

mește astăzi pe eminentul conducă
tor al Republicii Socialiste Româ
nia, prieten de nădejde al poporului 
mozambican. Este un moment de 
mare semnificație pentru noi toți. 
Salutăm cu mare stimă și prietenie, 
cu solidaritate fierbinte pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și înalta delegație 
pe care o conduce.

Salutăm pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. a cărei prezență sporește 
și mai mult căldura frățească ce 
caracterizează relațiile noastre.

Sîntem siguri că vizita dumnea
voastră va întări relațiile de priete
nie și cooperare între popoarele, 
partidele și statele noastre.

în incheiere, vă rog să mă înso
țiți la următorul toast :

Pentru solidaritatea militantă, prie
tenia și cooperarea frățească intre 
partidul FRELIMO și Partidul Co
munist Român, între popoarele și 
guvernele Republicii Populare Mo
zambic și Republicii Socialiste 
România.

în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In sănătatea distinsei delegații a 
Republicii Socialiste România.

Pentru triumful socialismului 1 
Lupta continuă ! (Aplauze).

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
aceasta trebuie neapărat folosită. 
(Aplauze puternice). Aceasta nu a 
însemnat și nu înseamnă că ne-am 
amestecat in treburile interne ale 
Mozambicului. Am sprijinit poporul 
mozambican să doboare pe asupri
tori, să-și cîștige Independența na
țională — aceasta este esența soli
darității militante pe Care trebuie 
s-o dezvoltăm continuu. (Vii aplauze).

Fiind prima noastră vizită în Mo
zambic de la proclamarea indepen
denței, aș dori să adresez partidului 
FRELIMO și tovarășului Samora Ma
chel, întregului popor mozambican 
salutul nostru cel mai călduros, pre
cum și felicitări și urări de noi și 
noi succese in edificarea Mozambi
cului liber și socialist. (Aplauze pu
ternice).

Doresc, de asemenea, să exprim 
cele mai vii mulțumiri pentru pri
mirea ospitalieră, călduroasă cu 
care ne-ațl întîmpinat. Exprim ace
leași vii mulțumiri populației capi
talei Mozambicului — Maputo — pen
tru primirea, călduroasă și entuzias
tă, pe care ne-a făcut-o astăzi. 
(Aplauze).

In anii care au trecut de la elibe
rarea Mozambicului, între România 
și Mozambic s-au dezvoltat relații de 
colaborare economică, tehnică, știin
țifică și culturală. Am conlucrat, de 
asemenea, activ pe plan internațio
nal pentru soluționarea probleme
lor complexe în interesul forțelor 
progresiste, al independenței po
poarelor. Vizita noastră are drept 
scop de a găsi împreună cu tova
rășul Samora Machel, cu ceilalți to
varăși din conducerea de partid șl 
de stat a Mozambicului căile extin
derii colaborării in toate domeniile 
— atît bilaterale, cit și pe plan inter
național.

Cunoaștem preocupările șl efortu
rile partidului FRELIMO, ale poporu
lui mozambican pentru dezvoltarea 
sa economicO-socială. Știm din pro
pria noastră experiență ce eforturi 
trebuie depuse în scopul soluționării 
problemelor complexe ale dezvoltării 
în toate domeniile. Apreciem în mod 
deosebit aceste preocupări ale parti
dului FRELIMO și guvernului mo
zambican. Dorim ca această colabo
rare a noastră să contribuie la pro
gresul ambelor popoare, la ridicarea 
bunăstării și fericirii lor.

România a cunoscut și ea, timp de 
multe secole, dominația străină. Anul 
acesta sărbătorim 35 de ani de la răs
turnarea dictaturii fasciste și trecerea 
pe calea dezvoltării democratice și, 
apoi, socialiste. Am străbătut în a- 
cești ani cîteva etape istorice în dez
voltarea României — de la orindui- 
rea burghezo-moșierească, la societa
tea socialistă multilateral dezvoltată. 
Am lichidat pentru totdeauna asu
prirea, am realizat o societate a 
dreptății sociale și a egalității între 
toți cetățenii țării. Dintr-o țară a- 
grară, cu o economie înapoiată, 
România a devenit o țară industrial- 
agrară în plină dezvoltare. In acești 
ani, producția industrială a României 

a crescut, de exemplu, de 42 de ori. 
Pe această bază s-au dezvoltat cele
lalte ramuri ale economiei, agricul
tura, știința, cultura, învățămtntul. 
S-a ridicat puternic nivelul de trai 
material și spiritual al poporului. 
Iată de ce putem spune că socialis
mul i-a adus poporului român atît 
libertatea națională și suveranitatea, 
devenind cu adevărat stăpin pe 
destinele sale, cit și o orinduire 
dreaptă, un nivel de trai ridicat. 
(Vii aplauze). Deci, putem afirma, nu 
numai din ceea ce au scris alții de
spre socialism, ci din experiența noas
tră proprie, că numai socialismul asi
gură popoarelor progresul rapid, li
bertatea, bunăstarea și independența. 
(Vii aplauze).

Ne intîlnim, tovarășe Samora Ma
chel, după aproape cinci ani. In acest 
timp, în lume s-au produs multe 
schimbări ; viața internațională este 
în continuă transformare. Raportul 
de forțe s-a modificat continuu. Sînt, 
desigur, și tendințe spre o politică de 
dominație, de reimpărțlre a zonelor 
de Influență, dar, în același timp, o 
serie de popoare — printre care și 
cel mozambican — și-au cîștigat in
dependența ; colonialismul și impe
rialismul au suferit puternice infrin
ger! in această perioadă, iar popoa
rele care se pronunță pentru o poli
tică de egalitate și de independență, 
pentru socialism au devenit tot mai 
puternice. Iată de ce putem privi cu 
încredere desfășurarea vieții interna
ționale. In ciuda problemelor com
plicate existente, dezvoltarea istorică 
este în favoarea popoarelor, a pro
gresului, socialismului și păcii. (A- 
plauze îndelungate).

Știm că în Africa australă mai sint 
încă multe probleme de soluționat. 
Mai sînt popoare sub dominație co
lonială, se mai manifestă rasismul și 
apartheidul. România, Partidul Co
munist Român acordă întregul său 
sprijin mișcărilor de eliberare din 
Zimbabwe, din Namibia, mișcării re
voluționare din Africa de Sud — și 
avem ferma convingere că aceste po
poare vor răsturna dominația străi
nă. vor pune capăt rasismului și a- 
partheidului. în ce ne privește, le 
vom acorda întregul sprijin — poli
tic, diplomatic și material ! (Aplauze 
puternice).

Condamnăm, împreună cu dumnea
voastră, acțiunile rasiștilor din Afri
ca de Sud, din Rhodesia împotriva 
Mozambicului, Zambiei, Angolei și 
Botswanei. Ne exprimăm deplina so
lidaritate cu statele din prima linie. 
Considerăm că este necesar să se ac
ționeze cu toată hotărîrea pentru a 
se pune capăt acestor acțiuni provo
catoare. (Vii aplauze).

Considerăm că, mai mult ca ori- 
cînd, popoarele africane trebuie să-și 
întărească solidaritatea și colabora
rea. Problemele litigioase dintre di
ferite țări africane să fie soluționate 
numai pe calea tratativelor. Trebuie 
avut in vedere că conflictele deschid 
calea pătrunderii din afară a cercu
rilor reacționare, pun in pericol in
dependența popoarelor, împiedică 
dezvoltarea lor economico-socială. 

Este in interesul popoarelor africane 
să-șl întărească unitatea in cadrul 
Organizației Unității Africane,' să 
conlucreze 'pentru dezvoltarea fiecă
rei țări în mod independent. Așa 
cum am spus și ieri, Africa sâ fie 
un continent al statelor independente 
și libere ! (Aplauze puternice, înde
lungate). In asemenea condiții, con
lucrarea Africii cu statele europene, 
cu statele de pe alte continente se 
va putea realiza pe baza egalității 
și respectului reciproc și va contri
bui la progresul economlco-soclal mai 
rapid.

Sintem, de asemenea, preocupați 
ca în Europa să șe înfăptuiască ho- 
tărîrile adoptate cu cițiva ani în urmă 
la Helsinki. Dorim să infăptulm secu
ritatea și cooperarea in Europa, ast
fel ineît să se asigure independența 
și dezvoltarea fiecărei națiuni. Noi 
considerăm că realizarea securității 
europene corespunde nu numai inte
reselor popoarelor de pe acest con
tinent, ci și ale popoarelor din În
treaga lume. In mod deosebit ne 
preocupăm de trecerea la măsuri de 
dezangajare militară, ținînd seama 
de faptul că în Europa sînt concen
trate principalele armate și arma
mente ale lumii.

Sprijinim activ soluționarea pro
blemelor din Orientul Mijlociu, pc 
calea tratativelor, care să ducă la o 
pace globală, Ia retragerea Israelului 
din teritoriile ocupate în 1967 și la 
soluționarea problemei poporului pa
lestinian conform intereselor sale 
legitime, inclusiv prin constituirea 
unui stat palestinian independent. 
Considerăm că la realizarea acestei 
păci globale trebuie să participe toa
te țările interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei.

In lume există, desigur, și alte 
zone de încordare și conflict ; nu 
doresc să mă refer acum la ele. Noi 
considerăm că este necesar să se ac
ționeze peste tot pentru a se evita 
recurgerea la folosirea armelor, pen
tru soluționarea problemelor numai 
și numai pe calea tratativelor. Nu 
putem decît să ne exprimăm satis
facția pentru începerea negocierilor 
între China și Vietnam șl să urăm să 
se ajungă la rezultate cît mai bune 
in soluționarea tuturor problemelor, 
la întărirea prieteniei dintre popoare
le vietnamez și chinez. Aceasta este 
în interesul nu numai al acestor po
poare, ci și al socialismului in ge
neral, al destinderii și păcii. (Aplauze 
puternice).

Dorim să întărim colaborarea noas
tră cu țările în curs de dezvoltare, 
să acționăm, împreună cu toate 
aceste state, în direcția făuririi unei 
noi ordini economice internaționale. 
Noi considerăm că aceasta constituie 
una din cerințele primordiale ale 
dezvoltării contemporane. Trebuie 
să punem capăt impărțirii lumii in 
țări bogate și țări sărace, să reali
zăm o ordine economică care să asi
gure echitate și egalitate în relațiile 
economice și să permită progresul 
mai rapid al țărilor rămase în urmă, 
accesul lor la cuceririle științei și 

tehnicii contemporane în condiții 
avantajoase.

Dorim, de asemenea, să intărim 
colaborarea în lupta pentru dezar
mare. și in primul find pentru de
zarmarea nucleară. Este necesar să 
se pună capăt cursei înarmărilor, să 
se oprească cheltuielile militare, iar 
economiile ce se vor realiza prin 
reducerea acestor cheltuieli să fie 
folosite intr-o proporție importantă 
pentru sprijinirea țărilor în curs de 
dezvoltare. înțelegem bine că tre
buie păstrat un anumit echilibru 
care Să asigure că nici o țară nu va 
fi în pericol sau că va fi victima 
agresiunii. Dar acest echilibru tre
buie realizat nu prin ridicarea ni
velului Înarmărilor, ci prin reducerea 
lor in mod Controlat și echilibrat. 
Totdeauna, socialismul șl-a făcut un 
scop din eliberarea omenirii de ex
ploatare, de război, din lupta pentru 
asigurarea păcii. Avem obligația să 
facem totul pentru înfăptuirea aces
tor principii in viață. (Vii aplauze). 
Dorim să intărim colaborarea cu toa
te partidele comuniste șl muncito
rești. cu partidele revoluționare, miș
cările de eliberare națională de pretu
tindeni. Acționăm, de asemenea, pen
tru dezvoltarea colaborării cu partide
le socialiste, soclal-democrate, cu alte 
forțe democratice in lupta pentru 
progres și pace.

înțelegem bine că toate țările so
cialiste, cit și partidele revoluționate 
și progresiste iși desfășoară activi
tatea în condiții diferite. Deci soli
daritatea și unitatea trebuie să se 
bazeze pe respectul dreptului fiecă
rui partid și al fiecărei țări de a-șl 
elabora in mod independent linia sa 
politică generală. Aceasta nu slă
bește unitatea și solidaritatea; dim
potrivă, este o condiție a întăririi so
lidarității, așa cum solidaritatea aju
tă și este o condiție pentru activita
tea independentă a fiecărei țări și 
fiecărui partid !

In acest spirit am dori, dragă to
varășe Samora Machel — ca și in 
trecut — să dezvoltăm colaborarea 
și solidaritatea noastră în noile con
diții, ca partidele și popoarele noas
tre să-și aducă contribuția la cauza 
luptei împotriva Imperialismului, la 
cauza destinderii și păcii, la asigu
rarea Independenței fiecărei națiuni.

Cu această dorință închei, urînd o 
puternică dezvoltare a colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și 
partidul FRELIMO. (Aplauze puter
nice).

Pentru colaborarea și solidaritatea 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mozambic I 
(Aplauze puternice).

Doresc să urez încă o dată po
porului prieten mozambican succese 
tot mai mari în dezvoltarea sa pe 
calea independenței, a bunăstării și 
făuririi societății socialiste. (Aplauze 
puternice).

Vă rog să ridicăm acest pahar In 
sănătatea președintelui partidului 
FRELIMO și al Mozambicului, tova
rășul Samora Machel (Aplauze pu
ternice) ; .a soției sale, tovarășa Graț» 
Machel I (Aplauze).

In sănătatea mllitanțllor FRELIMO 
și ai statului mozambican !

Pentru pace și colaborare inter
națională 1

In sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (Vii și puternice aplauze).

Depunerea unei coroane de flori 
la Monumentul Eroilor Mozambicani

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus, joi dimineață, 
o coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Mozambicani.

La ceremonie au luat parte tova
rășii Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român; Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, viceprim-mi- 
nistru al guvernului; Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
ministrul afacerilor externe, alte per
soane oficiale române, precum și am
basadorul țării noastre la Maputo.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în
soțiți de tovarășii Marcelino dos 
Santos, membru al Comitetului Po
litic Permanent al C.C. al partidului 
FRELIMO, ministru și președinte al 
Comisiei Naționale a Planificării,

Vizitarea „Muzeului Revoluției"
Joi după-amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au făcut o 
vizită la „Muzeul Revoluției" din 
Maputo.

Inaugurat de președintele 
FRELIMO. președintele Republicii 
Populare Mozambic, tovarășul Samora 
Moises Machel, la 25 iunie 1978. cu 
prilejul celei de-a treia aniversări, a 
independenței, muzeul reunește nu
meroase și interesante exponate, 
într-o frescă reprezentativă a luptei 
poporului mozambican pentru lichi
darea dominației coloniale. pentru 
eliberarea socială și națională, pentru 
dreptul de a fi stăpin pe soarta sa, 
precum și a eforturilor depuse pe 
frontul reconstrucției țării, după ob
ținerea independenței, și pentru edi
ficarea unei noi societăți.

In această vizită, oaspeții români 
au fost însoțiți de tovarășul Marce
lino dos Santos, membru al Comite
tului Politic Permanent al C.C. al 
FRELIMO, ministru și președinte al 
Comisiei naționale a planificării, de 
alte oficialități mozambicane.

împreună cu conducătorul partidu
lui și statului nostru, se aflau tova
rășul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, alte persoane oficiale româ
ne, precum și ambasadorul țării 
noastre la Maputo.

Vizitarea muzeului a prilejuit o 

Joaquim Alberto Chissano, membru 
al Comitetului Politic Permanent al 
C.C. al partidului FRELIMO, minis
trul afacerilor externe, Julio Eduar
do Zamith Carrilho. membru al C.C. 
al partidului FRELIMO, ministrul 
industriei și energiei, Sergio Vieira, 
membru al C.C. al partidului 
FRELIMO, guvernatorul Băncii Mo
zambicului, Solomao Munguambe, 
ministrul comerțului exterior.

Situat in Piața eroilor mozambi
cani, monumentul reprezintă o mare 
stea cioplită in marmură albă, ale 
cărei cinci colțuri se sprijină pe pă- 
mînt. In interiorul său sint cripte 
in care au fost depuse 
pămintești ale primului 
al FRELIMO, Eduardo

rămășițele 
președinte 
Chivambo

Mondlane, ale altor eroi ai poporului 
mozambican căzuți în luptele pentru 
obținerea independenței naționale. In 
memoria acestora arde o flacără
veșnică.

Totodată, o mare lucrare murală 
monumentală care reprezintă scene 
din viața și lupta poporului mozam
bican întregește acest complex.

colul 
momente 
de asupritori 
triva dominației 
roase documente 
nind mărturii prețioase 
O hartă a rezistenței 
perioada 1880—1960 — 
și-a găsit o viguroasă 
cele trei mari mișcări 
1961

și a luptei 
străine, 

de

trecere în revistă .cuprinzătoare a is
toriei atît de încercate a poporului 
mozambican, care a cunoscut oprima
rea și exploatarea colonială din se

al XVI-lea, a principalelor 
ale rezistenței sale față 

împo- 
nume- 

epocă conți- 
în acest sens, 
populare în 
rezistență ce 
expresie în 
populare din 

este grăitoare pentru carac
terul general al ridicării maselor im-
potriva colonialiștilor și care a cul
minat cu crearea în 1962 a 
FRELIMO.

Din acest moment, cronica luptei 
poporului mozambican se identifică 
cu insăși existența și activitatea 
FRELIMO, cu acțiunile și bătăliile 
purtate de acesta, sub conducerea 
sa raliindu-se cele mai largi pă
turi sociale, practic întreaga popu
lație.

Numeroase săli sînt consacrate 
principalelor etape ale activității 
FRELIMO, congreselor șl sesiunilor 
Comitetului său Central, care au re
prezentat tot atitea etape calitativ 
superioare în ampla bătălie pentru 
eliberarea socială șl națională a po
porului mozambican. Numeroase do
cumente și imagini originale sint 
consacrate activității primului preșe
dinte al FRELIMO — Eduardo Chi

In fața monumentului, pe o placă 
se află inscripția : „Monumentul e- 
roilor luptei de eliberare națională 
a Mozambicului".

..Prima piatră a acestui monument 
a fost pusă de președintele FRELIMO, 
președintele Republicii Populare Mo
zambic, tovarășul Samora Moises 
Machel. la 25 iunie 1975, ziua pro
clamării independenței Republicii 
Populare Mozambic".

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu o gardă militară prezintă 
onorul.

în acordurile solemne ale unui 
marș militar se parcurge larga es
planadă ce se deschide in fața mo
numentului, cortegiul fiind precedat 
de coroana de flori purtată de ofițeri 
superiori ai armatei mozambicane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, membrii 
delegației române păstrează un mo
ment de reculegere în memoria pa- 
trioților mozambicani căzuți la da
torie.

vambo Mondlane — și a tovarășului 
Samora Moises Machel, sub condu
cerea căruia poporul mozambican a 
obținut victoria finală.

25 iunie 1975 — data proclamării 
Republicii Populare Mozambic — este 
pe larg ilustrată, intre exponate a- 
flîndu-se mesajul rostit, cu acest 
prilej, de Samora Moises Machel. 
drapelul noului stat, liber și suve
ran, înălțat atunci, Constituția adop
tată, imagini de la instalarea primu
lui guvern și ale entuziastelor mani
festări prin care masele populare au 
salutat cucerirea independenței.

Numeroase exponate înfățișează e- 
forturile depuse după eliberare pen
tru refacerea țării, acțiunile care au 
dus la crearea puterii populare și la 
trecerea țării pe calea socialismului', 
activitatea laborioasă desfășurată de 
poporul mozambican. sub conducerea 
FRELIMO, pentru edificarea vieții 
noi. Ca un moto al acestei etape în 
care se află angajat cu toate ener
giile sale poporul mozambican, în
demnul președintelui Samora Moi
ses Machel, „Unitate — muncă — 
vigilență", încheie această retrospec
tivă a istoriei și luptei oamenilor de 
pe aceste meleaguri.

La sfirșitul Vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat in „Cartea de 
onoare":

Am vizitat cu mult interes „Muzeul 
Revoluției", care înfățișează impre
sionante mărturii ale luptei poporului

Sînt intonate imnurile de stat ale 
României și Mozambicului.

In Piața eroilor mozambicani sa 
aflau mii de locuitori ai orașului Ma
puto, care, după încheierea ceremo
niei, l-au salutat cu entuziasm, Cu 
manifestații de prietenie pe condu
cătorul partidului și statului nostru. 
Străbătînd marea piață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde înde
lung urărilor și ovațiilor cetățenilor. 
In tot acest timp se aclamă : „Tră
iască Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască 
președintele poporului român!", „Tră
iască Partidul Comunist Român !“, 
„Trăiască secretarul său general 
„Trăiască Românial", „Trăiască cola
borarea dintre poporul român și po
porul mozambicani" La fiecare urare, 
miile de oameni răspund intr-un 
singur glas — „Viva I — Trăiască!"

Sînt toate acestea vibrante mărtu
rii ale stimei și prețuirii, ale prie
teniei șl solidarității româno-mozam- 
bicane, ce au marcat de altfel fiecare 
moment al vizitei conducătorului 
partidului și statului nostru In Mo
zambic.

mozambican, condus de FRELIMO, 
împotriva dominației coloniale, pen
tru cucerirea independenței și con
solidarea el, pentru trecerea pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, a fău
ririi unei vieți libere și demne.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat din nou meritele muzeului, 
care oferă o imagine amplă a luptei 
revoluționare a FRELIMO, a luptei 
de eliberare a poporului mozambi
can, felicitindu-le pentru buna orga
nizare și modul în care exponatele 
sint puse în valoare.

Ca și la sosire, la ieșirea din muzeu 
mii și mii de locuitori ai capitalei 
mozambicane salută cu căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. Dansuri 
populare și ritmuri de tobe dau un 
caracter sărbătoresc acestei mani
festații de simpatie, de dragoste. Nu 
contenesc aclamațiile — „Viva !“ 
(„Trăiască !“) — cu care mulțimea sa
lută fiecare din urările ce sint; rostite la 
adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a Partidului Comunist Român, a po
porului și țării noastre. Este un oma
giu fierbinte adus de popbrul mo
zambican celor care au fost alături 
de el în întreaga sa luptă de elibe
rare, prețuire a prieteniei și soli
darității româno-mozambicane.

Tuturor acestor manifestări de 
dragoste și prețuire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elenă 
Ceaușescu le-au răspuns, îndelung, 
cu prietenie.
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înaintea convorbirilor oficiale

»

Președintele Z.A.N.U. a dat o înaltă apreciere sprijinului deosebit de important 
pe care președintele României socialiste l-a acordat și îl acordă luptei de eliberare

a popoarelor din această zonă

Continuarea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag- I)
prezentare a activității partidu
lui FRELIMO și a statului mo- 
zambican pentru dezvoltarea pe 
calea construcției noii societăți, so
cialistă. în acest cadru, președintele 
Republicii Populare Mozambic a fă
cut o detaliată prezentare a situației 
politice actuale, a cărei caracteristică 
principală o constituie structurarea 
organizațiilor partidului în toate zo
nele țării și, prin aceasta, conducerea 
întregii activități a statului de către 
FRELIMO.

Tovarășul Samora Moises Machel 
a făcut, de asemenea, o amplă analiză 
a problemelor complexe pe care le-a 
pus și le pune trecerea la construcția 
societății noi, după dobîndirea liber
tății și independenței, în condițiile 
deosebit de grele lăsate de colonia
liști. în acest context, președintele 
FRELIMO a menționat ajutorul pe 
care Republica Populară Mozambic 
l-a primit și îl primește din par
tea Republicii Socialiste România, 
subliniind că prietenia strînsă dintre 
P.C.R. și partidul FRELIMO oferă 
garanția sigură a amplificării necon
tenite a relațiilor de colaborare și 
cooperare pe plan economic, știin
țific, cultural, în interesul ambelor 
țări.

Referindu-se la situația internațio
nală, tovarășul Samora Moises Machel 
a subliniat cu satisfacție existența 
unei identități sau apropieri a punc
telor de vedere dintre România și 
Mozambic în marea 
problemelor cu care 
confruntă în epoca noastră. în expu
nerea sa, . . " ' . ■ ■ ■ ■
FRELIMO a prezentat pozițiile Re
publicii Populare Mozambic față de 
unele procese și evenimente care au 
loc in lume, acordînd o atenție deo
sebită problemelor din Africa și, în
deosebi, din Africa australă, zona 
unor ample și puternice mișcări de 
eliberare, de luptă împotriva colo
nialismului și imperialismului, pen
tru independența și suveranitatea tu
turor popoarelor. Menționînd că Re
publica Populară Mozambic întreține 
relații de prietenie cu toate țările 
socialiste, tovarășul Samora Moises 
Machel a reînnoit mulțumirile sale, 
ale conducerii partidului FRELIMO, 
ale guvernului și poporului țării sale 
pentru sprijinul direct pe care Parti
dul Comunist Român, guvernul și 
poporul României l-au dat și îl dau 
luptei de eliberare a popoarelor afri
cane pentru libertate și independen
ță și, în cadrul acesteia, pentru con
struirea societății noi, socialiste în 
Republica Populară Mozambic.

majoritate a 
omenirea se

președintele partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat mulțumiri pentru prezen
tarea amplă a preocupărilor partidu
lui și poporului mozamblcan, a adre
sat calde felicitări pentru rezultatele 
obținute în crearea și întărirea con
tinuă a partidului FRELIMO și a 
urat tovarășului 
Machel, conducerii 
fanților partidului 
importante succese 
continua consolidare a independenței 
și suveranității naționale, pentru 
bunăstarea și fericirea poporului 
mozambican prieten.

Cei doi președinți și-au exprimat, 
în încheiere, deplina lor satisfacție 
pentru rezultatele deosebit de rod
nice ale vizitei și convorbirilor pur
tate, care deschid noi și ample per
spective colaborării bilaterale și pe 
plan internațional dintre Partidul Co
munist Român și partidul FRELIMO, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mozambic, 
spre binele ambelor popoare, al pro
gresului și păcii în întreaga lume.

în încheierea convorbirilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adresat 
tovarășului Samora Moises Machel 
invitația de a vizita România în 
fruntea unei delegații de partid și de 
stat mozambicane.

Invitația a fost primită cu deose
bită satisfacție.

Samora Moises 
și tuturor mili- 
FRELIMO noi și 
în lupta pentru

aprilie a.c.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au primit, 
la Maputo, o delegație a Uniu
nii Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.), condusă de Robert Mu
gabe, președintele Z.A.N.U.. copre
ședinte al Frontului Patriotic Zim
babwe. .

La primire au participat Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al secreta
rului general al P.C.R., președin
telui Republicii, Mircea Zara, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Populară Mozambic.

Din partea Z.A.N.U. au participat 
Edgar Tekere, secretar general al 
Z.A.N.U., și D. Mvuti, secretar ge
neral adjunct, E. Kadungure și Kum- 
birai Kangai, secretari ai Z.A.N.U.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu 
Z.A.N.U., 
un cald salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și Partidului Co
munist Român și întregului nostru 
popor, din partea sa, a conducerii 
Z.A.N.U., a militanților acestuia, 
poporului Zimbabwe.

Evocind lupta desfășurată
Z.A.N.U. împotriva regimului lui Ian 
Smith, precum și avîntul pe care l-a 
luat mișcarea de eliberare din aceas
tă parte a Africii, președintele 
Z.A.N.U., Robert Mugabe, a exprimat 
cele mai calde mulțumiri și întreaga 
recunoștință pentru solidaritatea și 
sprijinul activ pe care România și 
poporul român, Partidul Comunist 
Român l-au dat și îl dau Z.A.N.U., 
luptei de eliberare a poporului 
Zimbabwe. în aceste lupte — 
a arătat președintele Z.A.N.U. — 
România este unul dintre cei mai 
buni aliați ai noștri.

Președintele Z.A.N.U. a dat o înal
tă apreciere sprijinului deosebit de 
important pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal l-a dat și îl dă 
luptei de eliberare a popoarelor din 
această zonă prin acțiunile sale pe 
plan internațional, prin condamnarea 
fermă, energică, a politicii colonia
liste, rasiste și de apartheid a regi
murilor rasiste de la Pretoria și Sa
lisbury, însuflețind, astfel, popoarele 
din această parte a Africii în lupta 
lor dreaptă pentru eliberare, pentru 
cucerirea independenței.

Președintele Z.A.N.U. a exprimat,

a

acest prilej, președintele 
Robert Mugabe, a adus

de asemenea, calde aprecieri la a- 
dresa poporului român, a realizări
lor sale în construcția socialismului, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și l-a adresat cordiale fe
licitări cu prilejul împlinirii, în 
acest an, a 35 de ani de la victoria 
insurecției naționale armate anti
fasciste și antiimperialiste de la 23 
August 1944.

Mulțumind pentru aprecierile fă
cute la adresa României și a po
porului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat satisfacția sa 
pentru această nouă întîlnire și a 
dat, la rîndul său, o înaltă apreciere 
activității desfășurate de Z.A.N.U.,

de Frontul Patriotic în general, în 
cadrul luptei de eliberare din Zim
babwe. Secretarul general al Parti
dului Comunist Român a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru ca Frontul Patriotic Zimbab
we să devină un larg front de luptă, 
prin unirea tuturor forțelor care se 
pronunță și acționează pentru o 
schimbare radicală, revoluționară în 
Zimbabwe. Esențial este — a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
înlăturarea regimului lui Ian Smith 
și instaurarea unei puteri populare 
care să asigure o dezvoltare nouă a 
țării, să pună capăt vechii politici 
rasiste, colonialiste. Pentru aceasta 
trebuie făcut totul spre a atrage în

luptă forțe cît mai largi din interior. 
Folosindu-se activ toate căile poli
tice și diplomatice, nu trebuie renun
țat la lupta cu arma in mină pen
tru cucerirea independenței și liber
tății.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărîrea României, a 
Partidului Comunist Român și a în
tregului nostru popor de a acorda în 
continuare întregul lor sprijin — po
litic, diplomatic, material — mișcării 
de eliberare a poporului Zimbabwe 
pentru a obține cît mai curînd victoria 
în lupta sa dreaptă.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie și înțele
gere.

LA RAFINARIA „PETROMOC"
Primirea șefilor misiunilor

Manifestări de înaltă stimă față de solii poporului nostru, 
satisfacție pentru fructuoasa colaborare cu specialiștii români

După încheierea vizitei la „Muzeul 
Revoluției", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați să viziteze 
una dintre cele mai mari unități in
dustriale mozambicane, rafinăria pe
trolieră „Petromoc". în drum spre 
rafinărie, coloana oficială a străbătut 
unele dintre cele mai importante ar
tere ale orașului Maputo — capitala 
Republicii Populare Mozambic.

în această vizită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de Marce
lino dos Santos, membru al Comite
tului Politic Permanent al C.C. 
al FRELIMO, ministru și președinte 
al Comisiei naționale a planificării, 
de alte oficialități mozambicane.

Au luat parte, de asemenea, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Poliție Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
Mircea Zara, ambasadorul României 
în Mozambic, alte persoane oficiale 
române care îl însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în vizita in Re
publica Populară Mozambic.

Mari grupuri de cetățeni aflați pe 
străzile orașului, înălțat pe panta 
dulce a unei coline ce coboară spre 
Oceanul Indian, ovaționează cu în
suflețire. Bulevardele largi, ce poar
tă numele unor eroi ai luptei de eli
berare națională, numeroasele edi
ficii, parcurile in care predomină si
luetele semețe ale palmierilor oferă 
surpriza întîlnirii cu un oraș modern, 
în care elementele de construcție sint 
sticla, betonul, aluminiul.

Pină la eliberare, Maputo purta

numele unui colonizator portughez — 
Lourențo Marques. Dar de o parte 
era „Orașul alb“, rezervat, firește, 
colonialiștilor, cu locuințe moderne, 
confortabile, iar de cealaltă, perife
ria, unde locuiau zeci de mii de mo- 
zambicani. După naționalizarea lo
cuințelor, o mare parte dintre cetă
țenii de drept ai orașului au părăsit 
cocioabele, mutîndu-se în clădirile 
rămase libere prin alungarea colo
nialiștilor. Revoluția lichida, astfel, 
una din marile inegalități moștenite 
de la societatea bazată pe dominația 
străină.

Străbătînd marile „avenidas" ale 
capitalei, coloana de mașini se în
dreaptă spre zona industrială Matola, 
unde sînt concentrate principalele 
unități economice ale orașului.

In programul vizitei este cuprinsă 
rafinăria de petrol mozambicană 
„Petromoc“, unitate recent creata prin 
fuzionarea a trei firme particulare, 
în urma naționalizării de la 1 mai 
1977. Chemată să satisfacă necesită
țile de Combustibil lichid ale țării, 
întreprinderea are o capacitate de 
producție de 80Q000 tone pe an, fiind 
compusă din două instalații de disti
lare și una de reformare catali
tică.

Drapelele României marchează, cu 
mult înainte, intrarea în rafinărie, 
unde au venit în întîmpinare Fer
nando Rosende, directorul general al 
„Petromoc", precum și alte cadre de 
conducere, împreună cu sute de 
muncitori mozambicani care lucrează 
aici.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to-

varășei Elena Ceaușescu li se adre
sează un cald salut de „Bun venit!“ 
„Conducerea întreprinderii în care 
pășiți, tovarășe președinte — spune 
directorul general — vă mulțumește 
pentru sprijinul direct pe care Româ
nia îl dă industriei noastre petro
liere".

Intr-adevăr, de la 1 mai 1977, ime
diat după naționalizare, conducerea 
tehnică a rafinăriei a fost încredințată 
unui grup de specialiști români, a 
căror activitate a fost apreciată e- 
logios în mai multe rinduri de con
ducerea partidului și 
zambican. De altfel, în 
rioadă, producția anuală 
la 370 000 tone la peste 
produse petroliere.

Vizita capătă, astfel, 
deosebit : alături de muncitorii mo
zambicani, care flutură stegulețe 
românești și mozambicane, de for
mațiile artistice în costume tradi
ționale, care cintă și dansează, in 
întîmpinarea 
Ceaușescu, a 
Ceaușescu au , . .
români, care le înmînează frumoase 
buchete de flori. Este un moment de
osebit, emoționant. Specialiștii ro
mâni — aproape cu toții tineri — au 
scris pe un panou de mari dimen
siuni: „Un fierbinte salut de bun 
venit secretarului general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu, din partea 
petroliștilor români care lucrează la 
rafinărie!"

în continuare, directorul general al 
întreprinderii „IJetromoc" ii invită pe

statului mo- 
această pe- 
a crescut de 
600 000 tone

un caracter

tovarășului Nicolaa 
tovarășei Elena 
ieșit și specialiștii

înalțil oaspeți români în birourile 
conducerii tehnice, unde înfățișează 
principalele caracteristici ale unității, 
eforturile ce se întreprind pentru ri
dicarea permanentă a producției și a 
calității acesteia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu • sînt invitați 
apoi să viziteze cîteva secții ale rafi
năriei. La unul dintre tablourile de 
comandă — un tînăr mozambican, 
Ernesto Titos. El se adresează oaspe
ților în limba română : „N-am fost 
in România, am invățat limba aici, la 
Maputo, de la tovarășii români".

„Cum merge instalația ?“ — îl în
treabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„Merge bine. Mulțumim Româ
niei" — răspunde el argumentind : 
„Cu trei ani in urmă, doar șapte ca
dre de specialiști erau din rindul mo- 
zambicanilor. Azi sînt 48".

De altfel, in toate celelalte secții-, 
gazdele prezintă elogios contribuția 
specialiștilor români la bunul mers al 
acestei unități, competența cu care ei 
asigură funcționarea rafinăriei, efor
turile făcute pentru formarea de ca
dre mozambicane calificate. Totodată, 
sînt evocate posibilitățile lărgirii co
laborării româno-mozambicane în do
meniul prelucrării petrolului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat modul în care funcționează 
această unitate de mare importanță 
pentru economia națională mozam
bicană, în cadrul căreia conlucrarea 
cu țara noastră și-a găsit un fertil 
teren de afirmare. Președintele 
României a urat colectivului de la 
„Petromoc" noi și importante succese 
in activitatea sa, exprimîndu-și con
vingerea că buna colaborare româno- 
mozambicană în acest domeniu 
continua, in folosul ambelor țări 
popoare.

înainte de a părăsi rafinăria, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au scris următoarele 
in „Cartea de onoare" :

Vizita la întreprinderea „Petromoc" 
ne-a oferit prilejul să cunoaștem și 
să apreciem activitatea și realizările 
unui harnic colectiv de muncitori și 
specialiști, care aduc o contribuție 
de seamă la dezvoltarea industrială 
a Mozambicului prieten. Ne bucură 
faptul că la dezvoltarea întreprinde
rii participă și specialiști români, 
expresie a relațiilor de priete
nie și colaborare româno-mozambica
ne. Urăm ca buna colaborare și con
lucrare dintre România și Mozambic 
să se dezvolte și mai rodnic in viitor.

La plecare, membrii colectivului de 
la „Petromoc" au făcut o caldă și 
vie manifestare tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Sute de muncitori, care agitau ste
gulețe românești și mozambicane, 
ovaționau în cor : „Trăiască Parti
dul Comunist Român — Trăiască 
Ceaușescu !“, „Trăiască partidul 
FRELIMO — Trăiască Samora Ma
chel !“

Vizita înalților oaspeți români la 
rafinăria „Petromoc" se înscrie ca 
un moment de neuitat, cu profunde 
semnificații, în cronica prieteniei 
româno-mozambicane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, joi dimineața, 
pe șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la Maputo.

La primire au fost de față tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, precum și ambasado
rul României în Mozambic.

A asistat Joaquim Alberto Chissa- 
no, membru al Comitetului Politic 
Permanent al C.C. al partidului 
FRELIMO, ministrul afacerilor ex
terne. z

Rind pe rînd au prezentat omagiul 
lor președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu ambasado
rii și însărcinații cu afaceri, precum 
și reprezentanții organizațiilor inter
naționale, împreună cu soțiile lor, 
acreditați la Maputo.

în continuarea ceremoniei a luat 
cuvîntul decanul corpului diplomatic, 
ambasadorul Zambiei, RANKIN TI
TUS SIKASULA, care a spus :

voastră, de primirea ce ne-ați 
acordat-o.

Vă dorim dumneavoastră, Exce
lență, doamnei Elena Ceaușescu o 
vizită rodnică și reușită în Republica 
Populară Mozambic.

De asemenea, dorim tării dumnea
voastră, dinamice și progresiste, con
tinuă prosperitate și un viitor fericit.

Permiteți să ridicăm paharele și 
să toastăm in sănătatea Excelenței 
Sale Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a doamnei Elena 
Ceaușescu. (Aplauze).

A luat apoi 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
general al Partidului 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

De aceea, ridic. acest pahar pentru 
colaborarea între toate popoarele, 
pentru pace,

în sănătatea dumneavoastră ! 
plauze).

(A-

va
Și

cuvîntul tovarășul 
secretar 

Comunist

diplo-

pentru 
ce mi

Excelență, domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu.
Pcrmiteți-mi ca, în numele tuturor 

șefilor de misiuni diplomatice, repre
zentanților organizațiilor internațio
nale și soțiilor lor, să vă salutăm in 
mod oficial, pe dumneavoastră, Ex
celență, la Maputo.

Sîntem onorați de prezența dum
neavoastră, a doamnei Elena 
Ceaușescu și a delegației dumnea-

Domnule decan al corpului 
matic,

Domnilor ambasadori,
Doamnelor,
Aș dori să vă mulțumesc 

cuvintele de salut și urările 
le-ați adresat.

Ne aflăm în Mozambic intr-o vi
zită de prietenie și solidaritate. 
Trebuie să vă mărturisesc că avem 
impresii deosebit de plăcute despre 
munca și preocupările poporului mo
zambican prieten. Apreciez mult ac
tivitatea partidului FRELIMO, a gu
vernului, a președintelui Samora 
Moises Machel pentru dezvoltarea 
țării pe calea socialismului, pentru 
consolidarea independenței și su
veranității poporului mozambican.

Doresc să vă urez dumneavoastră 
succese în activitatea pe care o des- 
fășurați pentru dezvoltarea relațiilor 
cu Republica Populară Mozambic.

Doresc să menționez cu satisfacție 
că relațiile noastre cu toate țările pe 
care le reprezentați sînt foarte bune.

Tovarășul 
tovarășa 
ciocnit apoi 
cei prezenți, intreținindu-se i 
cu șefii misiunilor diplomatice.

în discuțiile purtate cu președintele 
României, șefii misiunilor diplomatice 
au exprimat, in numele conducători
lor de stat pe care îi reprezintă, 
inalta considerație și apreciere pen
tru politica activă de colaborare și 
înțelegere între națiuni promovată de 
România socialistă, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
eminentă a vieții politice internațio
nale. Ei au evocat bunele raporturi 
existente între România și țările pe 
care le reprezintă, subliniind că un 
rol de cea mai mare importanță în 
dezvoltarea lor continuă îl are șeful 
statului român.

în același timp, ambasadorii a nu
meroase state au dat o înaltă apre
ciere vizitei președintelui României 
pe pămîntul african, pe care au con
siderat-o ca o nouă și elocventă ex
presie a politicii României de spri
jinire a cauzei libertății și indepen
denței, a năzuinței de progres eco
nomic și social a popoarelor și ță
rilor africane, a luptei lor pentru li
chidarea definitivă a 
și neocolonialismului, 
apartheidului.

Mulțumind pentru 
adresa României i 
personal, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat să se transmită șefilor state
lor reprezentate 
cordial, odată cu 
de prosperitate 
poarelor lor.

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 

o cupă de șampanie cu 
cordial

Șl au

colonialismului 
a rasismului și

i aprecierile la 
socialiste, a sa

la Maputo un salut 
cele mai bune urări 
și bunăstare po-
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în întîmpinarea zilei de 1 Mai, 
în fiecare întreprindere, puternic avînt 

întrecerii socialiste pentru

PRODUCȚII SUPLIMENTARE 
CALITATE ÎNALTĂ 

EFICIENȚĂ SUPERIOARĂ

PE OGOARELE JUDEȚULUI IALOMIȚA - UN MARE PRODUCĂTOR DE PORUMB

CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU TERMINAREA 
GRABNICĂ A SEMĂNATULUI
--------------- REPORTERII „SCÎNTEII" TRANSMIT : --------------

CÎTEVA DATE SINTETICE

Un nou succes al constructorilor de la 
RÎU Mare — Retezat. Constructorii’de pe șan
tierul viitoarei hidrocentrale de la Rîu Mare — Rete
zat au obținut un nou și important succes : străpun
gerea tronsonului superior de la galeria forțată. Lu
crarea a fost finalizată cu o lună și jumătate înainte 
de termen și permite atacarea în avans a tronsonului 
inferior de la galeria forțată. Lucrarea are o lungime 
de 141 metri și o secțiune de 19 metri pătrați și a fost 
executată printr-o tehnologie nouă — cu o platformă 
specială de perforat — aplicată pentru prima dată la 
un asemenea gen de lucrări. (Dumitru Ghionea).

50 000 tone cărbune în plus. Minerii de 
la cariera Rovinari-est au extras pînă miercuri 50 000 
tone de lignit peste prevederile lunii aprilie. Succesul 
a fost obținut prin materializarea unui program com
plex de acțiuni vizind îmbunătățirea indicilor de folo
sire a excavatoarelor de mare capacitate și a celorlalte 
utilaje și agregate. ’

Energie electrică economisită. Rafinorii 
șl petrochimiștii de pe marea platformă industrială a 
Brazilor au realizat, în cadrul întrecerii socialiste, de 
la începutul anului și pînă în prezent, economii de 
2 milioane kWh energie electrică, față de consumurile 
planificate. Cele mai bune rezultate le-au obținut co
lectivele de la instalațiile de cracare catalitică, cocsare, 
dimetiltereftalat. (C. Căpraru).

Utilaje agricole de mare randament. 
Constructorii de mașini de la întreprinderea „Ceahlăul" 
Piatra Neamț au realizat două noi utilaje agricole cu 
caracteristici superioare. Semănătoarea S.P.C.—12, pe 
lingă capacitatea dublă de lucru pe care o are față 
de vechiul tip S.P.C.—6, este prevăzută cu echipamente 
ce permit concomitent cu semănatul și administrarea 
îngrășămintelor și erbicidelor. încărcătorul frontal 
I.F.—65, atașabil la tractoarele de 65 C.P., prevăzut cu 
12 seturi de echipamente, poate fi folosit la încărcarea 
tuturor categoriilor de produse agricole, precum și a 
nisipului, balastului și altor materiale de construcție. 
Ambele utilaje încorporează o cantitate de metal re
dusă în comparație cu performanțele pe care le reali
zează. (C. Blagovici).

Cu planul pe patru luni îndeplinit. Prin 
creșterea productivității muncii, folosirea rațională a 
capacităților de producție și a timpului de lucru, har
nicul colectiv al Întreprinderii textile „Independența" 
din Craiova și-a onorat sarcinile de export pe primele 
patru luni ale anului. Pînă la 1 Mai, se va realiza în 
plus o producție de 267 000 lei valută. Același colectiv 
a depășit și sarcina la zi la producția netă cu 220 000 lei. 
(N. Băbălău).

Noi obiective industriale în construc
ție. La Focșani și Panciu au început lucrările de con
strucție la două noi obiective ale industriei ușoare : fi
latura de bumbac cardat și fabrica de tricotaje. în pre
zent, intr-un stadiu avansat de execuție se află între
prinderea integrată de țesături groase Adj ud. (Dan 
Drăgulescu).

La întreprinderea „Dunăreană**-GiurgiuPe firul unei idei carea dublat productivitatea
Totul a pornit de la o 

intervenție a Iuliei Stan, 
lucrătoare în secția ca
nete a întreprinderii 
textile „Dunăreană" din 
Giurgiu 
oră să 
ruperi 
canetat, 
tul de multe ca să nu fie 
decît cu numele auto
mate, iar pe noi să ne 
imobilizeze, legind me
reu firele, opt ore lingă 
cele 18 fuse, cînd am pu
tea să lucrăm cu randa
ment dublu".

Semnalul a fost pre
luat de trei din cei maț, 
buni „tehnici" ai între
prinderii — mecanicul 
Gheorghe Răducanu, mais
trul țesător Ion Vulcan, 
lăcătușul Tudor Ciocoiu 
— care au pornit imediat 
pe... firul indicat de tex- 
tilistă. Din investigații 
rezultă că trebuia rezol
vată o problemă, mărun
tă la prima vedere, dar 
esențială pentru realiza
rea ritmică a planului, 
pentru creșterea produc
tivității muncii. Concepu
tă să funcționeze auto
mat, din cauza unor de
fecțiuni de proiectare și 
execuție a mecanismului 
de prindere a firului pe 
canetă, de multe ori 
scoaterea din mașini a 
fuselor pline și punerea 
în locașul lor a celor 
goale se făcea manual.

După încercări repe
tate, după unele eșecuri, 
după nenumărate ore de 
probe și modificări, cei 
trei „tehnici" au realizat 
în atelierul de sculărie al 
unității prototipul 
nou dispozitiv de 
dere și asigurare a 
zervei de fir pe 
Acesta t

a
„Dunăreană*
; „Aproape nu e 
nu avem între- 
la mașinile de 
nu mari, dar des-

unui 
prin- 

re- 
._ canete.

a fost multipli-

Aspect din secția preparație a întreprinderii textile „Dunăreană" din Giurgiu

cat, apoi, de întreprinde
rea .................
lie" 
montat la toate cele 36 
de mașini, cu perspec
tiva de a fi extins și în 
alte unități cu același 
profil. Tovarășa Maria 
Torosian, directoarea Cen
tralei industriale a bum
bacului, ne-a confirmat 
că invenția este genera
lizată în toate țesătoriile 
din țară : 
simplă și 
zat. în 
derii și 
zervei de 
cestuia, i 
în locul greiferelor 
nou procedeu foarte mult 
simplificat. Eficiența e- 
conomică este calculată la 
400 000 lei anual".

Iată pe scurt avanta
jele noului dispozitiv : 
crește randamentul ma
șinilor de Ia 52 la sută la 
84 la sută ; o muncitoare 
răspunde, in noile con
diții mult îmbunătățite de 
muncă, de 36 de fuse, 
față de 18 cîte suprave
ghea înainte, deci, o du
blare a productivității 
muncii ; crește 
lucrătoarelor din 
sector in medie cu 
sută.

Recent, maistrul țesă
tor Nicolae Zână și aju
torul de maistru Stan 
Moise au realizat un me
canism cu cartele meta
lice pentru mașinile de 
țesut, în prezent mon
tat la toate războaiele 
unității giurgiuvene. Prin 
introducerea noului dis
pozitiv la războaiele de 
țesut în patru culori 
care, potrivit estimărilor, 
reduce cheltuielile cu 
105 000 lei pe an, sînt ex
cluse defecțiunile, Orice 
posibilitate de a se. rea
liza produse declasate.

Cele două invenții au 
contribuit în bună măsură 
la realizările cu care se 

.înscriu textilistele giur
giuvene în întrecerea so
cialistă în cinstea zilei 
de 1 Mai : ele au înche
iat primul trimestru cu 
depășiri importante la 
principalii indicatori : 2,5 
milioane lei la producția 
netă. 12,5 milioane lei 
la producția marfă vîn- 
dută și încasată, planul 
la export este realizat in 
proporție de 105 la sută, 
iar productivitatea mun
cii — de 103 la sută.

„Ambalajul meta- 
din Timișoara și

: „Construcția e 
ușor de reali- 
scopul prin- 
asigurării re
fit și tăierii a- 

ei au introdus 
un

ciștigul 
acest 
20 la

Lucian CIUBOTARII

■ BBBBBBBBBBBBB

• In această primăvară, unitățile agricole de stat șl cooperatiste din 
județul Ialomița au de însămințat 180 000 hectare cu porumb, 42 000 hec
tare cu soia șl 12 000 hectare cu fasole.

• Pînă la 19 aprilie s-au însămințat: 97 000 hectare cu porumb, 
din care 54 800 în cooperativele agricole (58 la sută din prevederi) și 
42 000 în întreprinderile agricole de stat (49 la sută).

• Viteza zilnică la semănat a ajuns la 14 000 hectare la porumb, 
1 600 hectare la soia și 400 hectare la fasole.

• Se lucrează 14 ore pe zl cu 1 050 de semănători la porumb șl cu 
150 la soia și fasole.

• în întreprinderile agricole de stat s-au însămînțat 8 000 hectare cu 
soia din 20 000 hectare prevăzute, iar în cooperativele agricole 10 000 
hectare din 22 000 hectare.

URMAȚI-LE
în consiliile unice agroindustriale 

Borcea, Țăndărei, Movila, Scînteia, 
Slobozia, Nicolae Bălcescu, Cuza 
Vodă și Gura Ialomiței s-a reușit ca, 
printr-o bună organizare a muncii,

EXEMPLUL!
să se însămințeze peste 75 Ia sută din 
suprafețele prevăzute cu porumb. 
Pină duminică, unitățile din aceste 
consilii vor încheia semănatul celor 
trei culturi — porumb, soia și fasole.

DACĂ DIMINEAȚA AR ÎNCEPE 
DIS-DE-DIMINEAȚĂ

Consiliile unice agroindustriale Ba- 
laciu, Cocora, Lehliu, Ciochina, Cio
cănești și Bogdana nu au insămințat 
nici jumătate din suprafețele plani
ficate cu aceste culturi. Principala

cauză : în unitățile din aceste consilii 
nu se lucrează în două schimburi, iar 
activitatea în cîmp începe tîrziu și se 
termină devreme, pierzîndu-se 1—2 
ore dimineața, și la fel seara.

UN TERMEN MOBILIZATOR: 
LA 24 APRILIE INSĂMINȚĂRILE 

SĂ FIE ÎNCHEIATE!

cit mai repede. Iată unul din aceste 
exemple.

La cooperativa agricolă din Pie
troiu, sămînța de porumb se află de 
pe acum sub brazdă pe întreaga su
prafață planificată de 1 000 hectare, 
în competiția cu timpul, mecaniza
torii ce lucrează pe ogoarele acestei 
cooperative au făcut cea mai scurtă 
campanie de însămînțare a porum
bului : 7 zile, în loc de 10 cît s-a re
alizat anul trecut. Este important 
de reținut că 400 hectare au fost se
mănate tocmai în zilele ploioase — 
adică în „ferestrele" cu timp favora
bil, cînd în alte unități, in loc să se 
acționeze la fel, se aștepta sosirea 
zilelor mai bune și însorite.

Lucrul în două schimburi este o 
cerință esențială, în condițiile aces
tui an, pentru accelerarea semănatu

lui. Dovada ? Unde se acționează în 
acest fel, rezultatele sînt foarte bune, 

în aceste zile de maximă concen
trare a forțelor, cei aproape 150 de 
mecanizatori ai întreprinderii agrico
le de stat Pietroiu desfășoară o ade
vărată bătălie pentru încheierea 
grabnică și în condiții de calitate de
osebite a semănatului celor 4 500 hec
tare cu porumb. Eroul Muncii Socia
liste, Dumitru Dumitru, directorul u- 
nității, ne-a prezentat pe „viu" mo
dul in care se lucrează în întreaga 
unitate : foarte bine organizat și după 
un program riguros. Mecanizatorii 
muncesc în două schimburi la pregă
tirea terenului, iar la semănat se lu
crează efectiv 13—14 ore. Așa s-au 
cîștigat aici la semănat aproape 500 
hectare din cele 3 000 însămînțate 
pină acum.

DE CE LA JUDEȚ ȘI NU PE CIMP?

Comandamentul județean pentru 
coordonarea lucrărilor agricole a sta
bilit o serie de măsuri concrete pen
tru recuperarea răminerilor în urmă 
și încheierea însămînțărilor Ia ter
menul stabilit : 24 aprilie.
• La pregătirea terenului s-a or

ganizat activitatea in două schimburi 
pentru 520 de tractoare.
• 1 200 de mecanizatori lucrează, 

de asemenea, in schimburi prelungite, 
cite 16 ore pe zi.

• în consiliile rămase în urmă — 
Balaciu, Lehliu, Ciochina, Cocora, 
Ciocănești — au fost trimise in ajutor 
100 de semănători din consiliile mai 
avansate : Țăndărei, Fetești, Nicolae

Bălcescu, Borcea, Cuza Vodă și 
Movila.

Comandamentul județean apreciază 
că prin măsurile luate pentru utili
zarea la întreaga capacitate a mij
loacelor mecanice, prin respectarea 
programului de lucru de către toți 
mecanizatorii, prin intrarea cu semă- 
nătorile în brazdă la orele 5,30 și des
fășurarea însămînțărilor fără întreru
pere pînă seara, se poate ajunge la o 
viteză zilnică de 15 000 hectare la 
porumb, 2 500 hectare la soia șl 500 
hectare la fasole. Toate acestea per
mit ca pină pe 24 aprilie semănatul 
porumbului, al soiei și fasolei să se 
încheie.

SE POATE ȘI IN 7 ZILE IN LOC DE 10
Multe sînt exemplele din județul 

Ialomița ce dovedesc că mecanizato
rii, cooperatorii și specialiștii au În

țeles necesitatea de a-șl mobiliza 
toate energiile pentru „comprimarea" 
timpului și încheierea semănatului

Dacă am fi luat de bune afirmații
le tovarășului Alexandru Drumcea, 
șeful secției de mecanizare din Sfîntu 
Gheorghe, atunci, pe ogoarele coope
rativei agricole din această localitate 
trebuia să găsim tractoarele în braz
dă încă de la ora 5. In cîmp, aveam 
să constatăm că la ora 8 abia se fă
cea pregătirea mașinilor, se aștepta 
sămința și soluția pentru erbicidal. 
în plus, în cîmp nu sosise nici unul 
din specialiștii cooperativei sau ai 
consiliului unic agroindustrial Bala
ciu, sau vreun membru al comanda
mentului comunal. Explicabil : pri
marul comunei, tovarășul Constantin 
Zamfir, împreună cu președintele 
cooperativei erau plecați la județ 
după sîrma pentru împrejmuirea sec
torului zootehnic, iar directorul 
S.M.A. Balaciu se găsea la Ciochina 
pentru o scurtă teleconferință. Cit 
despre președintele consiliului agro
industrial, nimeni nu știa unde se 
află. Nu e deci de mirare că in

această cooperativă mai erau încă de 
însămînțat aproape 100 hectare cu... 
floarea-soarelui. Și la secția de me
canizare din Stelnica, în plină amia
ză, trei tractoare staționau din cauza 
unei pene de... organizare : nu li se 
asigurase front de lucru.

Acestea sînt numai două situații 
care explică de ce în unele unități 
agricole a întirziat semănatul. Co
mitetul județean de partid și orga
nele agricole județene trebuie să in
tervină energic pentru a instaura, 
pretutindeni, un spirit de Înaltă răs
pundere și disciplină în respectarea 
programelor de lucru stabilite. Numai 
așa se va putea încheia semănatul 
porumbului în toate unitățile agricole 
la termenul prevăzut.

Florea CEAUSESCU 
Iosif POP 
Mihai V1ȘOIU

Foto : S. Cristian -j

Un orar al vredniciei ...și unul al timpului pierdut

ORA 6. Nu este devreme pentru mecanizatorii de la I.A.S. Pietroiu ca să 
înceapă semănatul

NU E UZINĂ, DAU SE IUHAIĂ CA ÎNTU-0 ADEVĂRATĂ UZINĂ
Undeva, la marginea Combinatului 

petrochimic din Pitești, se afla, cu 
un an în urmă, un depozit de ma
teriale de construcții. Cum s-ar spu
ne, terenul nu producea nimic. Tot 
atunci, in cadrul grupului de șantiere 
Pitești al Trustului de montaj pentru 
utilaj chimic din București se cău
tau soluții pentru accelerarea ritmu
lui de montaj la noile obiective ale 
combinatului ca unică posibilitate a 
„legării" în flux a unui volum a- 
nual de peste 20 000 tone de con
ducte. Măsura adoptată : construirea 
unui atelier specializat în care să fie 
centralizată prefabricarea conducte
lor de mică și mare dimensiune pen
tru instalațiile chimice aflate in curs 
de montaj. în mod normal, un ase
menea atelier necesita fonduri de in
vestiții, proiecte, studii și aprobări. 
Hotărite să traducă cît mai bine în 
viață indicațiile date de secretarul 
general al partidului pentru creș
terea randamentului muncii in con- 
strucții-montaj, organizația de partid 
și conducerea grupului de șantiere 
au ales o cale scurtă și economicoa
să : organizarea atelierului, cu mij
loace minime, prii" forțele proprii ale 
colectivului, pentru a se face econo
mie de fonduri și de timp. „Misiu
nea" a fost încredințată, pentru în
ceput, unui tinăr inginer, comunistul 
Petre Branea, actualul șef al atelie
rului, și maistrului Nicolae Stănescu, 
secretarul organizației de partid. A- 
ceștia, împreună cu 14 sudori și lă
cătuși, între care Gheorghe Ion. Ni
colae Stroe, Dumitru Rădulescu, 
membri de partid și ei, au trecut la 
acțiune. Mai întîi, au adus cîteva ba
răci nefolosite sau uitate pe diferite 
șantiere. Din ele au fost asamblate, 
cu ajutorul unor materiale rămase 
de la alte lucrări, hala principală a 
atelierului, precum și instalațiile de 
apă, aer, încălzire și lumină. Și... a 
inceput producția. în prima lună, 36 
de muncitori au și confecționat peste 
70 tone de conducte prefabricate. în 
paralel, tot prin eforturi proprii, 
echipe de muncitori și viitori munci
tori aflați la calificare au participat 
la amenajarea magaziilor pentru ma
teriale, a rampei de depozitare și ex
pediere a prefabricatelor, a liniei fe
rate pentru vagoane și pentru ru
larea macaralelor, a unei cantine de 
200 de persoane, amenajată intr-un 
fost depozit de geamuri, a vestiaru
lui, laboratorului, împrejmuirilor. 
Așa a luat naștere aici, la margine 
de combinat, prin munca plină de ab

negație a unui mic grup de oameni, 
un atelier simplu ca înfățișare, dar 
cu un flux tehnologic bine gindit, cu 
instalații, dotări și, mai ales, cu re
zultate ca într-o uzină adevărată, ce

uzină, in sensul că toate operațiile 
— debitare, asamblare, sudură și 
vopsitorie — sînt eșalonate ca pentru 
o producție de mare serie. Se lu
crează cu formații mari cuprinzînd

La Pitești — o experiență valoroasă privind 
industrializarea lucrărilor de montaj

vădesc multă inițiativă și spirit gos
podăresc.

Șeful de atelier ne pune în temă 
cu activitatea desfășurată :

— Aș sublinia de la început că 
baza de prefabricate, cum îi spunem 
noi, ce își dovedește din plin efi
ciența, a fost realizată fără vreo in
vestiție bănească. Ea încorporează în 
schimb investiția de inteligență a tu
turor celor care au ridicat-o, concre
tizată în proiectele de asamblare a 
încăperilor, in conceperea și execu
tarea dispozitivelor de lucru, a pro
cesului de fabricație. Fluxul tehnolo
gic, de exemplu, decurge ca într-c

oameni cu înaltă calificare, speciali
zați în diverse meserii, și se asigură 
supravegherea tehnică calificată pe tot 
parcursul activității. Lucrul se desfă
șoară in schimburi prelungite — ziua 
avind loc confecționarea, iar noaptea 
controlul confecțiilor executate. în 
atelier au fost montate mijloace 
de transport a prefabricatelor care 
să ușureze munca oamenilor. Ca
blurile de sudură, furtunurile de 
acetilenă și oxigen, instalațiile de 
ventilație sînt așezate pe pereți și 
traversează hala pe deasupra pentru 
a nu se stinjeni munca. Operațiile 
de prefabricare centralizată în atelier

a conductelor asigură o calitate su
perioară a acestora intrucit se elimi
nă dintr-o dată factorii atmosferici 
nefavorabili — vînt, ploaie, îngheț — 
și. totodată, se reduce simțitor numă
rul de oameni folosiți la montajul 
instalațiilor. Controlul conductelor se 
realizează în laboratorul propriu cu 
raze gamma. în concluzie, se poate 
spune că1 dispunem de tot ce ne tre
buie pentru buna organizare a mun
cii și ușurarea efortului fizic al oa
menilor. Pentru sporirea efectivelor, 
dispunem și de o școală de calificare 
bine dotată pentru instruirea și prac
tica elevilor. Atelierul ne-a dat po
sibilitatea să menținem în activitate 
permanentă nucleele de muncitori, 
care în condiții de gol de producție 
erau transferate de la un loc la altul 
de muncă.

Ing. Nicolae Boambeș, directorul 
grupului de șantiere, ne oferă cîteva 
informații suplimentare :

— în atelier realizăm acum circa 
200 tone de conducte prefabricate pe 
lună față de 100 tone cît realizam 
cu aceiași oameni pe șantiere disper
sate ; timpul de realizare a confec
țiilor este cu 30 la sută mal mic, iar 
procentul de rebuturi la operația de 
sudură a scăzut de la 8—10 la sută 
pînă la 2 la sută. Toâte acestea au 
contribuit ca, in 1978, atelierul să-și 
depășească simțitor planul de con
fecții pentru noile instalații ale Com
binatului petrochimic Pitești și să 
realizeze confecții și pentru alți be
neficiari din țară. în prezent, confec
ționăm prefabricate pentru noile ra
finării de la Năvodari și Borzești, 
precum și pentru piroliza de la Te- 
leajen. Atelierul, pe măsura comen
zilor primite, iși va lărgi, desigur, ac
tivitatea. Sînt în curs de realizare : 
un nou generator de acetilenă, un 
nou compresor pentru aer, montajul 
celei de-a doua macarale turn de 5 
tone. Efectivele sînt și ele în creștere.

Am relatat această experiență în 
ideea ca ea să fie preluată și de alte 
grupuri de șantiere cu specific ase
mănător din țară. Pentru Că, așa cum 
arată această experiență, confecțio
narea de conducte pentru instalațiile 
obiectivelor chimice în mod centrali
zat rezolvă mai bine problema creș
terii ritmului de montaj, asigură o 
calitate și productivitate mult supe
rioare în comparație cu cele înregis
trate pe alte șantiere, unde se exe
cută astfel de operații.

Gheorghe CIRSTEA
corespondentul „Scînteii"

ORA 8. La C.A.P. Sfîntu Gheorghe tractoarele nu Intraseră încă in brazdă. 
Cauzele ? Lipsesc semințele, erbicidele șl... specialiștii

Un moment de seamă în istoria presei 
și literaturii romane

La 8/20 aprilie 1829 apă
rea la București „Curierul 
românesc", primul ziar în 
limba română tipărit pe 
pămîntul patriei și una din
tre cele mai importante 
publicații cu caracter cultu
ral, enciclopedic și informa
tiv din țară pînă la dispa
riția sa, în aprilie 1848. în
cercările de a edita mai 
demult o asemenea publi
cație nu lipsiseră ; încă de 
la sfirșitul secolului al 
XVIII-lea, iluministul loan 
Molnar Piuariu ceruse în re
petate rînduri aprobarea 
apariției unei gazete cultu
rale și informative ca or
gan al „Soțietății filosofești 
a neamului românesc" din 
Sibiu, insă încercările sale, 
ca și atîtea altele ulterioa
re, s-au lovit de refuzul ca
tegoric al autorităților te
mătoare de „duhul răzvră
titor" pe care asemenea pu
blicații l-ar putea răspindi 
în popor. Puținele , apariții 
îngăduite, „Biblioteca româ
nească" a lui Carcalechi 
sau „Crestomaticul româ
nesc" al lui T. Racoce, au 
trebuit să îmbrace forma 
unor culegeri de texte ino
fensive, almanahuri sau 
calendare, au putut ieși la 
iveală departe de ochiul 
necruțător al cenzurii, cum 
a fost cazul micului jurnal 
cu titlul semnificativ de 
„Fama Lipschii pentru 
Dația", apărut Ia Leipzig 
în 1827 sub îngrijirea sim
bolică a unui muntean și a 
unui moldovean.

Spre deosebire de aceste 
încercări efemere, datorate 
în mare parte inițiativei 
și sacrificiilor personale ale 
unor cărturari entuziaști, 
„Curierul românesc" pornea 
la drum cu un program 
bine stabilit și cu o pre
gătire prealabilă care-i va 
garanta un succes constant 
și o largă răspindire în toa
tă țara. Ziarul, editat și 
redactat în cea mai mare 
parte de Ion Heliade-Rădu- 
lescu, trebuia inițial să se 
numească „Curierul Bucu

reștilor"; redactorul i-a 
schimbat însă titlul tocmai 
pentru a sublinia caracterul 
său cuprinzător, preocupa
rea pentru viața publică și 
intelectuală a românilor din 
toată țara. Avind corespon
denți abonați și colabora
tori în toate provinciile lo
cuite de români, „Curierul 
românesc" intenționa să fie 
— și â fost — o oglindă a 
vieții spirituale românești 
de pretutindeni, a publicat 
corespondențe și articole 
din Transilvania, Moldova, 
Banat, a reprodus materiale

implicit, națională pledează 
„Curierul românesc" și prin 
sprijinirea tuturor inițiati
velor culturale, din toate 
părțile țării, semnalînd cu 
elogii înființarea unor so
cietăți științifice, reprezen
tații teatrale, descoperiri 
istorice, popularizînd și 
prezentind reviste româ
nești de pretutindeni, 
„Foaia, pentru minte" din 
Brașov, „Magazinul istoric" 
din București, „Albina ro
mânească" și „Dacia lite
rară" din Iași. „Curierul 
românesc", căruia Heliade

150 de ani de la apariția
„Curierului românesc66

importante apărute în zia
rele românești de la Iași și 
Brașov, așa cum și acestea 
au republicat multe din ar
ticolele sale, contribuind la 
libera circulație a ideilor 
peste granițele administra
tive vremelnice, realizînd, 
cu mulțl ani înaintea unirii 
politice, o adevărată unire 
spirituală a tuturor româ
nilor. Strînsele relații pe 
care Heliade le-a întreținut 
cu cărturarii din Transil
vania și Moldova (îndeo
sebi cu G. Bariț și C. Ne- 
gruzzi) au făcut ca această 
gazetă să exprime puncte 
de vedere care depășeau vi
ziunea și interesele locale, 
să apere poziții și principii 
acceptabile pentru toți, cum 
a fost cazul mai ales al dis
cuțiilor despre limba lite
rară și problemele ortogra
fiei purtate intre 1838—1840, 
cerînd „unire în limbă" ; 
Heliade apără principiul 
just al eliminării particu
larităților dialectale în fa
voarea unei „limbi generale 
a tuturor românilor", scrisă 
așa „cum pronunță cea mai 
mare parte de rumâni". 
Pentru unitate culturală și,

îi împrumută ceva din uni
versalismul preocupărilor 
sale reformatoare, a susți
nut modernizarea și demo
cratizarea învățămîntului, 
înțelfegînd prin aceasta și 
extinderea școlilor pentru 
fete, a pledat pentru dez
voltarea unei industrii ro
mânești, s-a preocupat de 
probleme sanitare, edili
tare și economice ale țării; 
atitudinea progresistă a 
ziarului și a redactorului 
său a dus de mai multe ori 
la conflicte deschise cu 
cenzura timpului, la amenzi 
sau chiar la suspendări ale 
apariției sale.

Considerind că literatura 
este unul din principalii 
factori de progres și educa
ție, Heliade i-a acordat un 
loc de frunte în paginile 
„Curierului românesc"; aici 
au apărut în decursul tim
pului un mare număr de 
opere de valoare, intrate 
apoi în patrimoniul litera
turii noastre clasice. Aici a 
debutat Gr. Alexandrescu 
în 1832 cu poezia „Miezul 
nopței", aici s-au publicat 
versurile lui Cîrlova cu 
prezentarea entuziastă a

însuși redactorului foii șl 
tot aici au apărut unele 
dintre cele mai cunoscute 
versuri semnate de Iancu 
Văcărescu, B.P. Mumulea- 
nu, Cezar Bolliac, C.A. Ro- 
setti, G. Crețeanu, texte ale 
lui Negruzzi, loan Maiores- 
cu, P. Iorgovici; in „Curierul 
românesc" a publicat Helia
de însuși o mare parte a 
operei sale literare (intre 
care celebra baladă „Zbu
rătorul*), culturale și poli
tice și aici a lansat el pro
iectul unei „biblioteci uni
versale" care trebuia să 
asigure apariția în limba 
română a tuturor capodope
relor lumii din toate timpu
rile. Trebuie subliniat, în 
același sens, că ziarul a 
păstrat in permanență o 
fereastră deschisă spre 
lume, arătind o constantă 
preocupare pentru eveni
mentele culturale și literare 
de pretutindeni; aici au 
apărut articole, știri sau 
traduceri din opera unor 
mari scriitori ca Balzac șl 
Dumas, Byron și Walter 
Scott, Cervantes și Lope de 
Vega, aici s-au publicat no
tițe și prezentări ale litera
turilor arabă, armeană, 
bulgară, maghiară, rusă, 
știri despre Pușkin, despre 
grecii Adamantios Corais și 
At. Hristopol, despre sîrbul 
Vuk Karadăic și mulți alții, 
contribuind la o mai bună 
cunoaștere a culturii veci
nilor noștri și a lumii în
tregi.

Prin larga cuprindere a 
vieții spirituale din țară, 
cu multiplele sale aspecte, 
prin contribuția deosebită 
la răspîndirea în mase a 
culturii și a operelor celor 
mai importanți scriitori ai 
vremii, „Curierul româ
nesc", a cărui apariție se 
leagă de cea mal bogată și 
mai fertilă epocă a activi
tății lui Heliade, înscrie un 
moment de seamă în isto
ria presei și a literaturii ro
mâne.

Mircea ANGHELESCU
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Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 

MOSCOVA 
Stimate tovarășe Leonid Ilici Brejnev,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, am 
deosebita plăcere să vă adresez cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii 
dumneavoastră în Înalta funcție de președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Partidul și poporul nostru dau o înaltă prețuire relațiilor tradiționale 
de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, dintre poporul român și popoarele sovietice 
in opera de construire a socialismului și comunismului.

Folosesc acest prilej pentru a-m! reafirma convingerea că aceste ra
porturi vor continua să se dezvolte și să se intensifice permanent, in spi
ritul convorbirilor și înțelegerilor lă care am ajuns împreună, spre binele 
și in Interesul popoarelor noastre, ale cauzei generale a socialismului și 
păcii In lume.

Vă urez, stimate tovarășe Leonid Ilici, noi succese in activitatea ce o 
desfășurați în fruntea partidului și statului sovietic, pentru edificarea co
munismului în marea dumneavoastră țară, pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării româno-sovietice, pentru triumful cauzei păcii și 
socialismului, pentru întărirea destinderii, securității și colaborării între 
popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cronica
Telegrama. Tovarășul Ilie 

Verdeț, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a tri
mis o telegramă de felicitare tova
rășului Aleksei Nikolaevici Kosighin, 
cu prilejul realegerii in funcția de- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
ăl Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste. .

★
Prin Decret prezidențial, tova

rășul Corneliu Mănescu, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România in 
Republica Franceză, a fost numit și 
in calitate de ambasador, delegat per
manent al Republicii Socialiste Roma-

• | • zilei
nia pe lingă Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și Cul
tură (UNESCO).

★
Teatrul din Ulm — Theater in der 

tVestenlasche, din R. F. Germania, 
ăflat in țâra noastră pentru a doua 
Oară, a prezentat joi seara, în sala 
Majestic a TeatruluiMajestic a Teatrului Giulești, Un 
spectacol cU piesa „A fost ciOCirlia...11 
de Ephraim Kishon. Actorii din Ulm 
au mai prezentat, in cadrul turneu
lui in țara noastră, spectacolul cu 
„Micul prinț'1 după Antoine de Siint 
Exupery. Artiștii oaspeți au evoluat, 
de asemenea, la Timișoara, Sibiu și 
Codlea.

(Agerpres)
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Campionatele europene de lupte libere

Admiterea in învățămîntul 
liceal și profesional

tNSCRIEREA IN TREAPTA I DE 
LICEU. Legea educației și învăță- 
mintului prevede că in clasa a IX-a 
(treapta I) de liceu se înscriu, fără 
c< ncurs, toți absolvenții învățămîntu- 
’ ,i gimnazial. în cazul in care nu
mărul elevilor depășește numărul 
locurilor stabilite, inscrierea se face 
pe baza verificării cunoștințelor și 
aptitudinilor acestora. Probele de ve
rificare a cunoștințelor constau in 
lucrări scrise la limba și literatura 
română și la matematică, din materia 
cuprinsă in manualele acestor disci
pline pentru clasa a VIII-a. La cla
sele cu predare în limbi ale naționa
lităților conlocuitoare, elevii vor sus
ține o lucrare scrisă și la limba și 
literatura maternă, din materia cu
prinsă in manualul de clasa a VIII-a. 
La profilurile marină, pedagogic, mu
zică, arte plastice și decorațiuni și 
coregrafie, inscrierea în clasa a IX-a 
se face pe baza probelor de aptitu
dini, care se organizează indiferent 
de numărul elevilor. Dacă la profi
lurile marină și pedagogic numărul 
elevilor admiși după susținerea aces
tor probe este mai mare decît numă
rul locurilor planificate, se organi
zează probe de verificare a cunoștin
țelor la disciplinele amintite mai 
înainte. Cei care nu au fost admiși 
se vor înscrie la alte unități de în- 
vățămint unde există locuri libere.

Organizarea și desfășurarea tuturor 
acestor acțiuni, pentru învățămîntul 
de zi, au loc după cum urmează : 1
iunie — afișarea numărului de locuri; 
16—25 iunie — depunerea de către 
elevi a fișelor de înscriere la secre
tariatele unităților de invățămint și, 
după caz, efectuarea controlului me
dical ; la profilurile la care 6e susțin 
probe de aptitudini, fișele de înscrie
re se depun pînă la 19 iunie inclusiv; 
20—26 iunie — susținerea probelor de 
aptitudini : 26—30 iunie — reorien- 
tarea elevilor și stabilirea unităților 
la care se organizează probe de veri
ficare a cunoștințelor ; 2—4 iulie — 
susținerea probelor de verificare a 
cunoștințelor ; 6 iulie — afișarea re
zultatelor ; 7—10 iulie — reorlentarea 
elevilor care nu au fost declarați în
scriși in urma susținerii probelor de 
verificare a cunoștințelor către alte 
licee unde au rămas locuri neocupa
te.

ADMITEREA ÎN TREAPTA A II-A 
DE LICEU. Admiterea in clasa a 
Xl-a (treapta a Il-a) de liceu, în- 
vățămint de zi și seral, se face pe 
bază de concurs la toate tipurile și 
profilurile de licee. La concurs pen
tru Invățămint de zi, se pot înscrie 
promovații clasei a X-a de liceu, 
dacă nu au depășit vîrsta de 19 ani 
împliniți pină la 15 septembrie 1979. 
înscrierea candidaților se face la 
profilurile absolvite în treapta I. Cei 
care doresc să-și continue studiile la 
alte profiluri decit cel absolvit vor 
susține, înaintea concursului de ad
mitere, examene de diferență. Pro
movați! clasei a X-a cu rezultate de
osebite la învățătură care au încheiat 
contracte cu întreprinderile și doresc

să continue studiile In clasa a Xl-a, 
Invățămint de zi, se pot înscrie la 
concursul de admitere cu acordul 
întreprinderilor respective. La con
cursul de admitere in treapta a II-a 
de liceu pentru profilurile sanitar și 
pedagogic se pot înscrie numai ab
solvenți ai treptei I de la aceste pro
filuri.

Concursul de admitere constă din 
probe scrise la două discipline, in 
funcție de profilul liceului. La profi
lul pedagogic, concursul constă din 
probe scrise și orale la limba și lite
ratura română și la matematică. La 
clasele la care predarea se face in 
limbi ale naționalităților conlocuitoa
re, candidații Susțin probe și la lim
ba și literatura maternă, dacă la pro
filurile respective sînt prevăzute pro
be la limba și literatura română ; 
de asemenea, au dreptul să susțină 
probele de concurs în limba naționa
lității lor la disciplinele pe care le-au 
studiat în această limbă. Organizarea 
și desfășurarea concursului au loc 
după cum urmează : invățămint de 
zi : 1 iunie — afișarea numărului de 
locuri ; 1—8 iulie — inscrierea candi
daților ; 2—7 iulie — susținerea exa
menelor de diferență, a probelor de 
aptitudini și a probelor de concurs 
la profilurile muzică, arte plastice și 
decorațiuni și coregrafie ; 9—14 iulie
— Susținerea probelor de concurs ; 
15 iulie — afișarea rezultatelor ; în- 
vățămînt seral : 1 august — afișarea 
numărului de locuri ; 25—31 august
— înscrierea candidaților ; 27—31 au
gust — susținerea examenelor de di
ferență ; 2—4 septembrie — susține
rea probelor de concurs ; 5 septem
brie — afișarea rezultatelor.

ADMITEREA ÎN ȘCOLILE PRO
FESIONALE. Admiterea în școlile 
profesionale se face prin concurs în 
limita planului de școlarizare apro
bat. La Învățămîntul de zi, con
cursul constă din control medical 
și probe de aptitudini. Con
cursul pentru învățămintul seral 
cOrtstă din probe de aptitudini. Gra
ficul acțiunilor privind admiterea 
este următorul t Invățămint de zi : 
1 iunie — afișarea numărului de 
locuri ; 1—8 iulie — înscrierea can
didaților ; 9—14 iulie — susținerea 
probelor de concurs ; 15 iulie — a- 
fișarea rezultatelor ; invățămint se
ral : 1 august — afișarea numărului 
de locuri ; 25—31 august — înscrierea 
candidaților ; 1—4 septembrie — sus
ținerea probelor de concurs ; 5 sep
tembrie — afișarea rezultatelor.

Alte amănunte privitoare la con
dițiile de înscriere, lista probelor 
Scrise pentru concursul de admitere 
în clasa a Xl-a, lista manualelor pe 
baza cărora se susțin aceste probe, 
tipurile și profilurile liceelor și șco
lilor profesionale etc. sînt cuprinse 
în broșura „înscrierea și admiterea 
în învățămîntul liceal și profesional
— 1979“, pusă în vînzare prin uni
tățile de difuzare a presei.

Florica DINU1ESCU

La Palatul sporturilor din Capitală 
a început ieri cea de-a 22-a ediție a 
campionatelor europene de lupte li
bere, la care participă peste 100 de 
sportivi din 16 țări : Bulgaria, Ceho
slovacia, Elveția, Finlanda, Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germania, Gre
cia, Italia, Iugoslavia, Polonia, Spa
nia, Turcia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

Competiția a debutat eu întrecerile 
de la categoriile 48 kg, 57 kg, 68 kg, 
82 kg și 100 kg.

In prima reuniune, trei dintre lup
tătorii români au terminat învingă
tori :1a categoria 100 kg, Vasile Puș- 
cașu l-a Învins la puncte pe campio
nul turc Ayham Tashkin ; la catego
ria 57 kg, Aurel Neagu a obținut 
victoria înainte de limită la elveția
nul Bruno Kuratli, iar la categoria 
68 kg, Lajos Sandor l-a Întrecut la 
puncte pe finlandezul Bekka Rauhala. 
La categoria 82 kg, Tiberiu Seregely 
a pierdut in fața polonezului Henryk 
Mazur.

In cea de-a doua reuniune, Ia ca
tegoria 57 kg, Aurel Neagu și-a în
scris a doua victorie pe foile de

Concurs, fntrecîndu-l la puncte pe 
polonezul Wieslaw Konczak, în timp 
ce Beloglazov (U.R.S.S.), unul dintre 
favoriți, a cîștigat prin tuș la Lo- 
brutto (Franța), tn limitele categoriei 
100 kg, reprezentantul nostru Vasile 
Pușcașu a obținut un nou succes, 
dispunind la puncte de fostul cam
pion mondial Harald Buttner (R.D. 
Germană).

In primul său meci, la categoria 48 
kg, Aurelian Rențea l-a întrecut h 
puncte pe bulgarul Dimcevski. Lajos 
Sandor (categ. 68 kg) și Tiberiu 
Seregely (categ. 82 kg) au pierdut în- 
tllnirlle susținute cu italianul Gabrie
le Catalano și, respectiv, cu Istvan 
Kovacs (Ungaria).

La categoria 82 kg se anunță o 
luptă interesantă intre campionul 
Bulgariei, Kamberov, și cel al Tur
ciei, Karabageak, ambii avind cite o 
victorie prin tuș și una la puncte, 
dar la fel de bine plasați slnt la 
această categorie polonezul Mazur și 
sovieticul Alekseev.

Campionatele continuă astăzi, cu 
două reuniuni, de la orele 10 și, res
pectiv, 17,30.

În cîteva rînduri
• Turneul Internațional de polo 

pe apă de la Cluj-Napoca s-a înche
iat aseară, in ultimele două partide 
fiind consemnate următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — România 6—4 (2—0, 
1—0, 2—1, 1—3) ; Ungaria — Iugo
slavia 6—6 (1—0, 1—3, 2—1, 2—2). 
Clasament final : 1. — U.R.S.S. (5 
puncte) ; 2. — Italia (5 p) ; 3. — 
România (4 p) ; 4. — Iugoslavia (4 p) ; 
5. Ungaria — (2 p).

• Continuindu-șt turneul In țara 
noastră, echipa braziliană de fotbal 
F.C. Sao Benta din Sao Paulo a ju
cat ieri cu formația A.S.A. Tg. Mu
reș, victoria revenind gazdelor cu

scorul de 1—0 (1—0).
In primul meci, susținut la Cluj- 

Napoca, fotbaliștii brazilieni ciștiga- 
seră cu 1—0 în fața echipei locale 
Universitatea.

• La Rimini, în competiția mas
culină de handbal pentru echipe de 
tineret „Cupa țărilor latine'1, selecțio
nata României a întrecut cu scorul 
de 27—14 (13—4) formația Braziliei. 
Alte rezultate : Italia — Belgia 
25—15 ; Franța — Portugalia 24—16.
• Ieri, la Tbilisi, intr-un meci a- 

mical de fotbal, selecționata U.R.S.S. 
a învins cu scorul de 2—0 (0—0) e- 
chipa Suediei.

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca: Ciclul „Mari ecra

nizări după opere literare, mari 
actori'1 — „Deșertul tătarilor11

16.26 Emisiune In limba germană
18.20 Tragerea Loto
18.30 Reportaj TV : „Burundi — țara de 

la șoapta Nilului11
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Prim plan
19.50 Film artistic : „Copil de suflet". 

Premieră TV. (Producție a stu
diourilor mexicane)

ti.ao Meridiane culturale
îl,45 Telejurnal

PROGRAMUL S
17.00 selecțiuni din emisiunea „Album 

duminical"
17.30 Blocnotes — Informații utilitare
17.50 Caseta cu Imagini

18,50 loot de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Radar pionieresc
19,45 Pagini clasice, mari interprețl
20.30 Mult e dulce...
20.55 Telex «
21,00 Muzică de cameră

vremea
Timpul probabil pentru silele de 21, 

22 și 23 aprilie. In țară : Vremea va fi 
In general frumoasă, dar rece, mai ales 
noaptea și dimineața, in prima parte 
a intervalului. Cerul va fi variabil. 
Izolat se vor semnala precipitații slabe. 
Vînt slab, pînă la moderat. Tempera
tura in creștere ușoară șl treptată, 
în București : Vreme în general fru
moasă, dar rece, noaptea și dimineața, 
In prima parte a intervalului. Cer va
riabil, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt slab ptnă la moderat. Tempera
tura în creștere ușoară și treptată. în 
prima noapte, condiții de brumă.

• UTILIZAREA CAS
NICĂ A ENERGIEI SO
LARE Un lnventat0£‘ Portughez
care trăiește in Franța. Hermi- 
nio Rebelo. a pus la punct o in
stalație destul de simplă care îi 
oferă apa caldă necesară locuin
ței, cu cheltuieli minime, fo
losind doar energia sola
ră. Este vorba de o cutie de 
lemn avind una din fețele inte
rioare căptușită cu plută și care 
conține două plăci de fier, pla
sate paralel și la o distanță de 
un centimetru. învelită cu o 
placă de sticlă obișnuită, cutia 
este apoi plasată pe unul din 
pereții exteriori ai locuinței, in- 
tr-o Înclinație de 45 de grade. 
Apa se încălzește în momentul 
in care trece prlntr-o serpenti
nă așezată intre cele două plăci 
de fier și poate fi păstrată în- 
tr-un rezervor de 200 de litri 
timp de mai multe ore la o tem
peratură de 50 grade Celsius.

• URANIU DIN FOS
FAȚI OBIȘNUIȚI. 
belgiană ,.Society de Pravbn 
SA“, care se ocupă cu prelucra
rea minereurilor, a făcut cunos
cut că a descoperit o metodă, 
rentabilă din punct de vedere e- 
oonomic. de extragere a uraniu
lui din fosfați obișnuiți. Tn a- 
cest scop, compania va trece la

cinema
• Un om tn loden : SCALA — 
— 9,15; 11,30; 13,46; 16; 18,15; 20,30, 
FAVORIT — 9.15; 11,15; 13.30: 16; 
18; 30, CAPITOL — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,4'5; 18; 20.
• Omul cu mască de fier : FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, PATRIA — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
• Inspectorul Harry i SALA fj----------- --- - BUCU-

20,30, 
18,30; 
16.30;

LATULUI — 17,30; 20, E
REȘTI — 14,30; 16.30; 18,30; 
LUCEAFĂRUL — 14,30; 16,30;
20.30, FEROVIAR — 14,30; 
1'8,30; 20,30.
• Prinț și cerșetor : SALA 
IOTULUI — 16, EXCELSIOR — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
30.30.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry
— 9,30: 11; 12,30; 14; 15,30, Călciiul 
Iul Achile — 17,30; 19,30 : DOINA.
• O simplă problemă de timp ;
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14;
16; 18; 20.
• împușcături în stepă : DACIA
— 15; 17,30; 30.
• Ciocolată cu alune : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 30.15.
• Napoli se revoltă î AURORA —
15.30; 18; 20, CENTRAL " ““
19; 21.
• Pinocchio : AURORA
13.
• Profetul, aurul și 
CENTRAL — 9; 11; 13.
• Nea Mărin miliardar COSMOS
— 10; 12; 15; 17,30; 20, FERENTARI
— 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, 
TIMPURI NOI — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.
• Cobra ; BUZEȘTI — 15,30; 17,30; 
20, MIORIȚA — 14,30; 16,30; 18,30; 
20,15.
• Dacii : MIORIȚA —
• Clipa : GIULEȘTI - 
15,30; 19, —”— 
15.45; 19, 
19.
• Ciocniri In noapte — 11,45,
Adevărul neverosimil — 14. Cartie
rul veseliei (ambele serii) — 16,15, 
Șeful — 20,30 : CINEMATECA.
• Cuibul Iluziilor : FLACĂRA — 
15,30; 19.
• Cadoul
PROGRESUL — 16; 
CEGI — 9,30; 11,30.
• Incredibila Sarah 
15; 17,30; 19,46.
• Sonată pe malul
TROCENI
• Brațele Af rod it ei :
— 9; 11,15; 13,30; "

PA-

15: 17;

9; 11;

ardelenii :

9; 11; 13. 
9.30; 12;

TOMIS — 9,15; 12.30;
VOLGA — 9; 12; 15,30;

vrăjitorului negru !
18; 20, BU-

l BUCEGI

lacului : CO-
15; 17,30; 20.

FLAMURA
16,45; 18; 20,15,

realizarea, pînă in 1981, a unui 
prolect-piiot, care va costa 10 
milioane dolari. Societatea bel
giană afirmă că testele efectua
te pină in prezent arată că din- 
tr-o tonă de fosfați pot să fie 
extrase pină la 120 grame de 
uraniu.

• INSTALAȚII AUTO
MATE DE CONTROLA
RE A POLUĂRII. In orașul 
Chișiiiău, din R. S. S. Moldove
nească, au fost amenajate la In
tersecțiile străzilor mai circulate 
și în zonele industriale unde po
luarea este mai puternică, con
strucții speciale de formă cu
bică (cu latura de doi metri), 
destinate supravegherii gradu
lui de poluare a atmosferei. In 
fiecare din aceste pavilioane cu
bice există aparate ce trasează 
automat grafice care oglindesc 
conținutul de oxid de carbon și 
alte gaze nocive din aer ; dis
pozitive speciale colectează pro
be de aer pentru analize ulte
rioare. De trei ori pe zi, fieca
re pavilion este vizitat de un 
tehnician care reglează aparate
le și recoltează probele, datele 
culese fiind prelucrate in labo
ratorul central, unde se pune și 
diagnosticul definitiv privind

starea atmosferică din oraș, pe 
o zi, săptămînă, lună sau chiar 
pe un an întreg.

• ZIAR ELECTRO
NIC. O mare rețea america
nă de ziare, „Knight-Ridder 
Newspapers Inc.", a anunțat că 
va lansa anul viitor un pro
gram-pilot de recepționare a 
ziarelor prin intermediul televi
ziunii. Testarea acestui proce
deu. numit „Viewtron", va înce
pe la mijlocul anului 1980, bene
ficiarii fiind circa 150—200 de 
familii din zona Miami. Știrile 
vor ti transmise prin linii tele
fonice și vor apărea pe ecranele 
de televiziune special adaptate 
pentru astfel de Servicii. Pro
gramul va cuprinde știri locale, 
naționale și internaționale, re
zultate sportive, informații me
teorologice, calendarul eveni
mentelor culturale, publicitate 
etc. Publicul va putea alege ști
rile de interes prin manipularea 
unei claviaturi.

• DE CÎND DATEA
ZĂ MERSUL BIPED ? 
Strămoșii omului aveau mers 
biped încă în urmă cu peste 3 
milioane de ani. Concluzia a-

60 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI 
COMUNIST DIN IUGOSLAVIA

COMITETULUI CENTRAL
AL UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA 

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidu

lui Comunist din Iugoslavia, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al comuniștilor și al 
întregului popor român, precum și al meu personal, vă 
adresez dumneavoastră, stimate tovarășe Ioslp Broz Tlto, 
Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Iugosla
via vecină și prietenă cele mai cordiale felicitări și un 
cald salut tovărășesc.

Partidul comuniștilor din Iugoslavia —1 în fruntea că
ruia de peste 40 de ani vă aflați dumneavoastră, tovarășe 
Tito, eminent conducător al popoarelor Iugoslaviei, mi
litant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, luptător neobosit pentru destindere și pace 
— s-a afirmat ca avangardă a luptei proletariatului îm
potriva exploatării șl asupririi, pentru libertate socială șl 
națională, pentru dezvoltarea independentă a patriei 
dumneavoastră. El a organizat și condus bătălia eroică a 
popoarelor Iugoslaviei împotriva ocupației hitleriste, pen
tru eliberarea patriei și salvarea ființei naționale, adu- 
cind, totodată, o însemnată contribuție la victoria generală 
asupra fascismului.

Comuniștii, toți oamenii muncii din Republica Socialistă 
România urmăresc cu deosebită satisfacție rezultatele ob

ținute tn edificarea Iugoslaviei noi, socialiste, in propă
șirea economică și socială a popoarelor patriei dumnea
voastră. Sub conducerea Uniunii Comuniștilor, Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia se afirmă, de asemenea, 
ca un factor activ și important al luptei pentru pace, 
destindere și colaborare internațională.

Sintem bucuroși să constatăm că raporturile de colabo
rare și solidaritate revoluționară dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, prietenia 
și conlucrarea strînsă dintre țările și popoarele noastre 
cunosc o evoluție mereu ascendentă, constituind un exem
plu de relații bazate pe principiile socialismului, pe de
plină egalitate, stimă și respect reciproc. Ne exprimăm 
ferma convingere că relațiile dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
cele două țări ale noastre, colaborarea multilaterală ro- 
mâno-iugoslavă se vor extinde și diversifica necontenit, 
spre binele și in interesul popoarelor noastre vecine și 
prietene.

La această glorioasă aniversare vă urăm, dumneavoas
tră, dragă tovarășe Tlto, Comitetului Central, comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii, succese tot mai mari în 
înflorirea Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, în 
edificarea cu succes a societății socialiste, în lupta pen
tru socialism, progres social și pace în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Eveniment istoric în viața 
popoarelor Iugoslaviei

MELODIA — 9; 11,16; 13,15; 11,16; 
17,30; 20.
• Lanțul
— 14; 17;
• Police 
15; 17,30; : 
17)15; 20.
• Un om 
ca : FLOREASCĂ
• Expresul de Buftea : LIRA — 
14; 16; 18; 20, MUNCA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20.
• Leac împotriva fricii :
LAR — 16; 18; 20.
• Veronica — fi_; 11, In

amintirilor I VICTORIA 
20.
Python 357 : ARTA -
20, FLOREASCA — 14,30;

de zăpadă pentru Afrl-
9: 11: 13.

POPU"

____ ___ _ viitoare
— 16; 18; 29: -DRUMUL SARH.
• Speriați-1 pe compozitor : PA
CEA — 15; 17,30; 20.
• Comedie mută — 10; 12, Mizez 
pe 13 — 15,30; 17,43; 20 : VIITO
RUL.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Un fluture pe lampă — 
19,30, (sala Atelier) î Fanteziile lui 
Fariatiev — 19.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Festivalul na
țional „Clntarea României*. Edi
ția a Il-a. Etapa Interjudețeană. 
Dirijor : Mircea Basarab. Soliști : 
Valentin Gheorghiu, Elena Grigo- 
rescu, Martha Kessler, Vasile Hu- 
zum, Nlcolae Sasu — 20.
• Opera Română : Coppelia — 19.
• Teatrul „UUcia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
O scrisoare pierdută — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Emigranții — 19,30.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19.
• Teatrul „Nottara44 (sala Ma-
gheru) : Mița în sac — 19,30,
(sala Studio) : Cinci romane de 
amor — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu
lești) : Noaptea păcălelilor —
19.30, (sala Majestic) : O familie 
îndoliată — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; Omul care 
aduce rîsul — 19,30, (sala Victo
ria) : Costică, ne vede lumea —
19.30.
• Teatrul „Ion 
din viața unul
• Ansamblul 
română44 : Bun
— 10,30.
• Teatrul „Ion 
chid — l‘T
— 20.
• Teatrul „Țăndărică44 : Petrică 
și lupul — 10.
• Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. J 
Băiatul cu floarea — 19.30.

Mesajul de mai sus al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, adresat Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, președin
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, dă glas sentimentelor de 
profundă prietenie și satisfacție cu 
care comuniștii, întregul nostru popor 
iau parte la aniversarea a șase 
decenii de la crearea Partidului Co
munist din Iugoslavia — eveniment 
de cea mai mare însemnătate în cro
nica luptei de eliberare națională și 
socială a popoarelor din țara socialis
tă vecină și prietenă.

Partidul comuniștilor iugoslavi — 
în prezent Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia — a apărut în condițiile 
specifice ale sfirșitului primului 
război mondial, ale afirmării cu pu
tere a aspirațiilor de dreptate și pro
gres social ale clasei muncitoare și 
maselor populare din noul stat iu
goslav independent — creat la 1 
decembrie 1918, în Urma prăbușirii 
imperiului habsburgic — ale avîntului 
revoluționar mondial, generat de 
victoria Revoluției Socialiste din 
Octombrie. La Congresul care a avut 
loc la 20 aprilie 1919, la Belgrad, pe 
baza unirii partidelor social-demo- 
crate, a organizațiilor socialiste revo
luționare din diferitele părți compo
nente ale noului stat, s-a constituit 
Partidul Muncitoresc (al comuniști
lor) din Iugoslavia, care, ulterior, la 
cel de-al II-lea Congres, din iunie 
1920, a căpătat denumirea de Partidul 
Comunist al Iugoslaviei.

în cei 60 de ani de existență, Parti
dul Comunist din Iugoslavia a stră
bătut un eroic drum de lupte șl vic
torii, situîndu-se, de la început, în 
fruntea bătăliilor proletariatului, a 
tuturor oamenilor muncii împotriva 
exploatării șl asupririi, pentru drep
turi și libertăți, egalitate între po
poarele și naționalitățile din țară, 
pentru independență națională, pace 
și relații de bună vecinătate în Bal
cani, în Europa și în lume. înspăi- 
mintate de succesele tinărului partid, 
care a devenit în scurtă vreme o 
forță politică influentă, cercurile con
ducătoare reacționare interzic, în de
cembrie 1920, activitatea P.C.I., dez
lănțuie un val de persecuții, arestări 
și maltratări ale membrilor și simpa- 
tizanților săi.

în condițiile vitrege ale ilegalității, 
infruntînd teroarea și persecuțiile, 
Partidul Comunist din Iugoslavia 
desfășoară o activitate susținută, ne
înfricată, afirmindu-se ca forța cea 
mai activă și mal combativă a 
mișcării democratice și progresiste 
care se opune dictaturii profasciste. 
In împrejurările complexe, cînd in 
P.C.I. se conturase o criză acută, ca

urmare a luptelor fracționiste din 
sinul conducerii, aflată în afara gra
nițelor Iugoslaviei, și cînd în Comin
tern se punea chestiunea dizolvării 
partidului, activiști din țară, neafec
tați de fracționism, instaurează noul 
Comitet Central, care încredințează 
tovarășului Iosip Broz Tito funcția 
de secretar general al Comitetului 
Central —1 alegere validată de Con
ferința pe țară a P.C.I. din octom
brie 1940.

Sub noua conducere, partidul co
muniștilor iugoslavi și-a întărit rin- 
durile, șl*a consolidat unitatea și ca
pacitatea de mobilizare a maselor.

Răspunzînd memorabilei chemări 
din 4 iulie 1941 a Biroului Politic 
al C.C. al P.C.I., popoarele Iugo
slaviei, în frunte cu comuniștii, au 
purtat eroic războiul național de eli
berare, au dat grele lovituri mașinii 
de război hitleriste, ca și mercenari
lor ustași și cetnlci, aducînd 0 con
tribuție majoră la victoria popoare
lor asupra fascismului. ,

în 1943, in plin război, a fost pro
clamată nașterea noului stat iugo
slav, pe baze popular-democratice, 
iar doi ani mai tîrziu, in Belgradul 
eliberat, Adunarea Constituantă a 
hotărît crearea Republicii Federa
tive Iugoslavia — comunitate de 
popoare libere și egale, înfrățite in 
lupta pentru renașterea națională 
și edificarea orînduirii socialiste.

în perioada postbelică, U.C.I. 
a devenit forța conducătoare a noii 
societăți, recunoscută ca atare de 
toți oamenii muncii, de popoarele, 
și naționalitățile din Iugoslavia. 
„Esența rolului conducător al U.C.I. 
— arăta tovarășul Iosip Broz Tito 
în raportul la Congresul al XI-lea al 
U.C.I. — constă în stimularea forțe
lor creatoare și in întărirea spiritului 
de autoconducere in rindul milioane
lor de oameni ai muncii. Și in etapa 
actuală de dezvoltare socialistă, 
Uniunea Comuniștilor analizează in 
mod critic drumul parcurs și expe
riența acumulată, dezvăluie perspec
tivele dezvoltării sociale și materiale, 
indicînd căile și metodele de luptă 
pentru o viață tot mai bună a oa
menilor muncii. Unitatea politico- 
ideologică și de acțiune a U.C.I., edi
ficată pe principiile centralismului 
democratic, va fi și de acum inainte 
chezășia succeselor și victoriilor 
noastre1'.

Sub conducerea U.C.I., oamenii 
muncii iugoslavi au obținut remarca
bile realizări in economie, în știință 
și cultură, în ridicarea nivelului de 
trai, în perfecționarea formelor au- 
toconducerii sociale și lărgirea ca
drului de participare a maselor la 
conducerea treburilor obștești — un 
rol important în această privință 
avind adoptarea noii Constituții, a 
legii muncii asociate și a altor mă
suri Îndreptate spre adîncirea demo

crației socialiste. Pornind de la aces
te succese, Congresul al XI-lea al 
U.C.I., care s-a ținut anul trecut, a 
elaborat un amplu program de ac
țiune menit să ducă la dezvoltarea 
în continuare a forțelor de produc
ție, la întărirea rolului conducător al 
clasei muncitoare, al partidului in 
toate sectoarele de activitate, 1» con
solidarea unității și coeziunii frățești 
a popoarelor și naționalităților Iu
goslaviei.

înfăptuind politica externă a 
U.C.I., Iugoslavia socialistă a adus și 
aduce o contribuție activă la promo
varea unor relații Internaționale noi 
— bazate pe egalitate în drepturi și 
respect reciproc — la cauza libertă
ții, independenței, socialismului și 
progresului popoarelor. O preocupare 
susținută manifestă U.C.I. pentru 
cristalizarea în mișcarea comunistă a 
unor relații noi între partide, pentru 
dezvoltarea raporturilor cu țările so
cialiste, a solidarității cu toate for
țele progresiste și democratice, cu 
statele care pășesc pe calea dezvol
tării independente, Iugoslavia ju- 
cînd un rol de seamă în dezvoltarea 
mișcării de nealiniere — importantă 
forță progresistă, antilmperialistă a 
lumii de azi.

Pentru comuniștii români, pentru 
Întregul nostru popor constituie un 
motiv de adîncă satisfacție faptul că 
între Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
s-au statornicit și se dezvoltă con
tinuu relații de strînsă prietenie și 
colaborare, în spiritul respectului re
ciproc, al înțelegerii, ți solidarității 
internaționale. Tocmai legăturile 
trainice dintre cele două partide, 
animate de țeluri și aspirații comu
ne, constituie forța motrice a conlu
crării mereu mai largi și mai fruc
tuoase, pe toate planurile, dintre cele 
două țări socialiste vecine. Se extin
de cooperarea economică, al cărei 
caracter fertil este pregnant ilustrat 
de asemenea obiective de anver
gură cum sint grandiosul sistem 
hidroenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier. Se intensifică schim
burile comerciale, culturale și artis
tice și în celelalte domenii de activi
tate. Similitudinea sau identitatea 
punctelor de vedere ale celor două 
partide și țări in problemele nodale 
ale evoluției contemporane și ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale constituie temelia unei 
conlucrări tot mai active pe plan 
extern, menită să contribuie la fău
rirea unei lumi noi, a păcii, egalității 
și justiției sociale.

în această zi aniversară, comuniștii, 
poporul român adresează comuniști
lor, popoarelor Iugoslaviei un căl
duros salut frățesc și urarea ca, sub 
conducerea U.C.I., să obțină noi și 
mari succese în propășirea și înflo
rirea patriei lor socialiste — Iugo
slavia vecină și prietenă.

UN EMINENT MILITANT REVOLUȚIONAR
Vasllescu* : Scene 
bădăran — 19,30. 

artistic „Rapsodia 
venit la Rapsodia

,,’:n Creangă44 : Pinoc-
16, Shakespeare — Sonete

ceasta aparține antropologului a- 
merican Mary Leakes, care a 
cercetat îndeaproape amprentele 
de pași umani descoperite re
cent în răsăritul Africii, in ce
nușă vulcanică solidificată. Noua 
descoperire permite, potrivit 
antropologului, să se afirme că 
mersul biped a precedat dezvol
tarea creierului uman, ceea ce a 
permis fabricarea de către om a 
primelor unelte. Se ajunge ast
fel la concluzia că omul a tre
cut la mersul pe două picioare 
mult mai înainte decît se cre
dea pină acum.

• FLORA IN HĂR
ȚILE BOTANIȘTILbR. ° 
hartă a vegetației din Bul
garia, la scara : 1:200 000, se
află in curs de elaborare la In
stitutul botanic din Sofia. Ea va 
fi completată cu lucrări carto
grafice consacrate separat podu
rilor, pășunilor, plantelor rare 
ș.a.m.d. Totodată, studiile e- 
fectuate asupra plantelor su
perioare iși vor găsi fi
nalizarea in lucrarea „Flora 
Bulgariei", din care șase volume 
au și văzut lumina tiparului. 
Colaboratorii institutului lu
crează, totodată, la întocmirea 
unui atlas cromozomic al vege
talelor superioare (cuprinzind 
date referitoare la specificitatea 
caracteristicilor genetice vege
tale) și a unui catalog de plante 
fosiie.

Aniversînd 60 de ani de la crearea 
Partidului Comunist din Iugoslavia, 
popoarele din țara socialistă și prie
tenă evocă, totodată, împlinirea a 
peste patruzeci de ani de cînd in 
fruntea conducerii partidului se află 
neîntrerupt tovarășul Iosip Broz Ti
to. Pentru comuniștii și poporul ro
mân constituie un nou și fericit pri
lej de a-și exprima, o dată mai 
mult, sentimentele de stimă și înal
tă considerație față de președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, fiu devotat al 
clasei muncitoare și poporului iugo
slav, mare prieten al poporului ro
mân, militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, personalitate proeminentă a 
vieții politice contemporane.

întreaga viață a tovarășului Iosip 
Broz Tito se împletește strins, or
ganic, cu aceea a partidului comu
niștilor din Iugoslavia, de numele său 
fiind legate evenimente cardinale, da 
răscruce in istoria contemporană a 
popoarelor iugoslave.

încă de la vlrsta de 18 ani, mun
citorul metalurgist Iosip Broz intră 
în rîndurile mișcării revoluționa
re; patru ani mal tîrziu, in 1914, 
este arestat pentru activitate anti
războinică, iar ulterior este trimis 
pe frontul rusesc, unde, ca prizo
nier, stabilește contacte cu revoluțio
narii ruși.

Reîntors în patrie în 1920, devine 
membru al P.C.I., care ii încredin
țează funcții de conducere în partid 
și sindicate. Urmărit și persecutat, 
arestările și temnițele nu fac decit 
să-1 călească și mai mult ca militant 
revoluționar. In 1934, desfășoară ac
tivitate de partid în ilegalitate, sub 
humele conspirativ de Tito; ca re
cunoaștere a meritelor sale este ales 
membru al Comitetului Central și, 
Ulterior, al Biroului Politic al Co
mitetului Central al P.C.I.

Fermitatea sa revoluționară, capa
citățile sale poiitico-organizatorice 
determină noul Comitet Central, in
stituit in 1937, să încredințeze tova
rășului Iosip Broz Tito înalta funcție 
de secretar general al P.C.I. De 
atunci, el s-a aflat continuu, neîn
trerupt, la conducerea partidului, ca

secretar general și de la Congresul al 
X-lea, din 1974, ca președinte al parti
dului pe timp nelimitat. In această 
calitate, tovarășul Tito și-a consacrat 
toate capacitățile și întreaga sa pu
tere de muncă întăririi unității parti
dului, creșterii forței sale de mobili
zare, pentru Împlinirea aspirațiilor 
de progres, independență și pace ale 
maselor populare.

Epopeea războiului național de eli
berare, purtat de popoarele iugoslave 
împotriva cotropitorilor hitleriști și 
mussolinieni, este indisolubil legată 
de numele tovarășului Tito, sub a că
rui comandă supremă partizanii iugo
slavi, Armata populară de eliberare au 
repurtat victorii strălucite împotriva 
ocupanților, ciștigindu-și o admirație 
unanimă. Ca o înaltă recunoaștere a 
meritelor sale în timpul războiului 
antifascist, la eliberare i se conferă 
gradul de mareșal.

tn timpul revoluției populare, care 
a dus la crearea Iugoslaviei noi, ca 
și in întreaga perioadă postbelică, 
tovarășul Tito a avut și are un rol 
esențial, determinant, în elaborarea 
și înfăptuirea politicii U.C.I. de pre
faceri profunde, de făurire a orin- 
duirii noi, in realizările de seamă, 
care au făcut din Iugoslavia un stat 
socialist înfloritor.

Se știe că tovarășul Tito S-a ridicat 
cu hotărîre împotriva vechilor prac
tici din mișcarea comunistă, aducînd 
o contribuție de seamă la promo
varea în relațiile dintre partide a 
principiilor autonomiei, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, strictei respectări a dreptului 
fiecărui partid de a-șl elabora de 
sine stătător propria politică. — ce
rințe esențiale ale unei unități și so
lidarități noi.

Totodată, sînt cunoscute și se 
bucură de o largă apreciere rolul si 
contribuția tovarășului I. B. Tito la 
lupta Împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, 
a oricăror forme de dominație și asu
prire, la dezvoltarea mișcării de nea
liniere. la promovarea politicii noi, 
de colaborare egală în drepturi între 
toate statele, la eforturile pentru 
consolidarea cursului spre destindere 
și înțelegere internațională, spre 
securitate și pace în Europa și in 
lume.

Poporul român îl cunoaște și îl 
apreciază pe tovarășul Tito ca pe un 
mare și bun prieten al României 
socialiste. In impulsionarea cursului 
ascendent al relațiilor dintre P.C.R. 
și U.C.I., dintre țările și popoarele 
noastre un rol esențial, hotărîtor 
au avut întîlnirile și convorbi
rile, devenite tradiționale, dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul I. B. Tito, relațiile per
sonale, de prietenie, stimă, înțe
legere și încredere reciprocă stator
nicite între cei doi conducători. 
Dînd o înaltă apreciere rolului tova
rășului I. B. Tito in dezvoltarea co
laborării româno-iugoslave, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : 
„Prieten apropiat al poporului ro
mân, dumneavoastră, tovarășe Tito, 
ați contribuit in mod deosebit ca re
lațiile de colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, dintre popoarele noastre, 
legate prin străvechi relații de prie
tenie și bună vecinătate, să cunoască 
in anii socialismului o puternică in- 
flortre, reprezentind un exemplu de 
raporturi intre două țări socialiste 
suverane și egale in drepturi".

In același sens, tovarășul IOSIP 
BROZ TITO, adresîndu-se tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, sublinia : 
„Popoarele Iugoslaviei dau o înaltă 
apreciere eforturilor permanente de
puse de dumneavoastră și activității 
susținute pe care O desfășurați pen
tru consolidarea cauzei păcii și cola
borării internaționale pe baza egali
tății în drepturi, contribuției pe care 
o aduceți și faptului că militați fără 
răgaz pentru întărirea și dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor de prietenie 
și bună vecinătate dintre Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia și 
Republica Socialistă România".

Nutrind sentimente de inaltă con
siderație și respect față de tovarășul 
I. B. Tito, comuniștii, poporul român 
îi adresează cu acest prilej solemn 
cele mai călduroase urări de sănă
tate, viață îndelungată și succese in 
întreaga sa activitate pentru propă
șirea și înflorirea continuă a Iugo
slaviei socialiste, vecine și prietene.
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„Președintele Nicolae Ceaușescu 
a jucat un rol remarcabil in sprijinirea luptei 

poporului mozambican"
Presa și radioul din Republica 

Populară Mozambic continuă să con
sacre spatii ample vizitei oficiale de 
prietenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o întreprinde in 
această țară africană. Astfel, la 19 
aprilie, ziarul „Noticias" a publicat 
pe prima pagină, sub titlul tipărit cu 
roșu „Mozambicul salută cu căldură 
sosirea președintelui Ceaușescu", un 
amplu reportaj despre ceremonia pri
mirii solilor poporului român pe 
aeroportul Mavalane, din Maputo, 
căldura cu care înalții oaspeți au fost 
întimpinați de zeci de mii de oameni 
ai muncii. Sînt publicate, de aseme
nea, știrile despre începerea convor
birilor oficiale dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Samora Moises 
Machel, despre dineul oficial oferit in 
onoarea oaspeților români. Ziarul 
însoțește materialele cu fotografii 
infățișind momentul emoționant al 
reîntâlnirii dintre cei doi președinți, 
aspecte surprinse în momentul trece
rii coloanei oficiale pe bulevardul 
„Julius Nyerere", înțesat de oameni, 
precum și la convorbirile oficiale.

Pe paginile a treia și a patra, con
sacrate în întregime viz’itei înalților 
oaspeți, ziarul publică integral toas
turile rostite de cei doi președinți la 
dineul oficial. Sint inserate, de ase
menea, fotografii infățișind momentul 
in care tovarășa Elena Ceaușescu se 
întilnește pe aeroport cu tovarășa 
Grața Machel. Alte fotografii il înfă
țișează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în momentele cind trece în revistă 
garda de onoare, cind se întilnește 
pe aeroport cu Robert Mugabe, cind 
salută mulțimea venită să-i ureze un

călduros bun venit, cînd primește din 
partea pionierilor mozambicani fru
moase ghirlande de flori, simbol al 
sentimentelor de dragoste, stimă, res
pect și prețuire ale întregului popor 
mozambican față de președintele 
României socialiste.

Intr-un comentariu consacrat vizi
tei, relevînd interesul cu care înalții 
oaspeți au fost așteptați in Mozam
bic, ziarul scrie : „Mii și mii de mo-

Comentariile presei 
și radiodifuziunii 

din Maputo

zambicani au salutat cu căldură pe 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ce efectuează, 
pentru prima dată, o vizită în Repu
blica Populară Mozambic. Dragostea 
și entuziasmul enorm cu care au fost în
timpinați președintele Ceaușescu ș< 
delegația care îl însoțește sînt măr
turia marii prietenii și a sentimente
lor Jrățești existente intre cele două 
popoare, a solidarității militante ce 
unește detașamentele politice de 
avangardă ale celor două popoare — 
FRELIMO și P.C.R.".

Referindu-se la faptul că relațiile 
româno-mozambicane au frumoase 
tradiții, ziarul precizează că : „Aceas
tă prietenie și solidaritate militantă 
nu au survenit după cucerirea inde
pendenței naționale de către poporul

mozambican condus de FRELIMO, 
ci în timpurile grele ale luptei ar
mate de eliberare națională împotri
va colonialismului și imperialismu
lui". Amintind faptul că România so
cialistă a fost dintotdeauna solidară 
cu lupta poporului mozambican, zia
rul scrie : „Președintele Nicolae 
Ceaușescu a jucat un rol remarcabil 
in sprijinirea luptei poporului mo
zambican : primind o delegație a 
FRELIMO în timpul luptei noastre 
armate, cind încă nu obținusem vic
toria, el a recunoscut in FRELIMO 
pe reprezentanții reali ai poporului 
nostru". Poporul mozambican dă o 
inaltă apreciere acestui fapt, care re
prezintă „baza solidă a relațiilor pre
zente dintre Republica Populară Mo
zambic și Republica Socialistă Româ
nia", relevă „Noticias".

în continuare, ziarul subliniază cu 
satisfacție că în toate țările vizitate 
președintele României a reafirmat 
sprijinul ferm față de lupta de eli
berare a popoarelor din Zimbabwe, 
Namibia și Africa de Sud. Aceasta — 
scrie ziarul — ne unește în lupta co
mună pentru libertatea popoarelor, 
pentru progres social și pace.

în încheiere, „Noticias" scrie : „Vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu 
deschide astfel largi perspective și va 
contribui cu siguranță la adincirea 
legăturilor de prietenie, solidaritate 
și cooperare care ne unesc".

La rindul său. postul de radio mo
zambican a difuzat un amplu repor
taj despre sosirea la Maputo a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu, precum și in
formații și materiale consacrate țării 
noastre.

PREZENȚE ROMÂNEȘTI 
PESTE HOTARE

MOSCOVA. — Dramaturgi ro
mâni și sovietici s-au întîlnit la 
Moscova, in cadrul unei mese 
rotunde, organizată sub auspi
ciile Uniunii scriitorilor din 
U.R.S.S. și revistei sovietice 
„Teatr". tntilnirea a prilejuit un 
larg și util schimb de idei si de 
experiență asupra preocupărilor 
actuale ale dramaturgiei din cele 
două țări.

Din țara noastră au participat 
Paul Everac, Paul Anghel, Dan 
Tărchilă, Iosif Naghiu și E. Me- 
hesi, iar din partea gazdelor — 
A. Solinski, secretar al condu
cerii Uniunii scriitorilor din 
U.R.S.S. și redactor șef al revis
tei „Teatr", M. Roscin. A. Arbu
zov, A. Stein, L. Ustinov și alții.

HAGA. — La 18 aprilie a avut 
loc, la Haga, inaugurarea „Săp- 
tămînii filmului românesc" in 
Olanda. Cu acest prilej, au fost 
prezentate două filme documen
tare realizate in cadrul acordu
lui cultural româno-olandez, 
precum și filmul artistic româ
nesc „Prin cenușa imperiului".

ISTANBUL. — In cursul zi
lei de miercuri, zi rezervată 
României in cadrul celui 
de-al III-lea Festival al filmu
lui balcanic, ce se desfă
șoară la Istanbul (14—21 apri
lie). la care participă toate ță
rile balcanice, au fost prezentate 
filmele de lung metraj „Regă
sire", „Profetul, aurul și ardele
nii" și „Revanșa", împreună cu 
filmele de animație „Infinit", 
„Furtuna" și „Odă". La specta
colul de gală au fost prezen
tate filmul artistic „Septembrie" 
șl filmul de animație „Ecce 
hdmo".

încheierea sesiunii 
Sovietului Suprem 

al U. R. S. S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 

Moscova s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., ales la 4 martie 1979.

în ședința de joi a fost aprobată 
componența noului guvern al U.R.S.S. 
După cum relatează agenția T.A.S.S., 
in componența sa nu au intervenit 
schimbări față de guvernul anterior.

Sesiunea a ales noul Tribunal Su
prem și a numit pe procurorul gene
ral al U.R.S.S. De asemenea, în ca
drul sesiunii a fost adoptat Regula
mentul Sovietului Suprem, s-au apro
bat modificările și completările la 
regulamentul de funcționare a comi
siilor permanente ale celor două ca
mere ale Sovietului Suprem și de
cretele Prezidiului Sovietului Su
prem emise în perioada dintre se
siuni.

Opțiuni ale politicii 
energetice franceze

PARIS 19 (Agerpres).'— Președin
tele Franței, Valery Giscard d’Es- 
taing, a abordat, in cursul unui in
terviu televizat, unele aspecte ale 
preocupărilor existente în această 
țară in domeniul energetic. Deși a 
spus că nu întrevede pentru viitorul 
previzibil riscul de a se face simțită 
necesitatea „raționalizării energiei", 
președintele francez a ținut să opi
neze că țările industrializate occi
dentale nu se vor mai afla niciodată 
în situația privilegiată de dinainte 
de 1973. Președintele a insistat asu
pra necesității de a se realiza eco
nomii de energie. De asemenea, șe
ful statului francez a apreciat că 
energetica nucleară „este vitală pen
tru Franța".

Puternică manifestare 
a unității popoarelor 

iugoslave în jurul U. C. I.
Ședința solemnă consacrată împlinirii a șase decenii 

de la crearea Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

SPANIA

DESEMNAREA PRIMARILOR DUPĂ ALEGERILE MUNICIPALE
• La Madrid, socialiștii și comuniștii dețin toate responsabilitățile
• La Cordoba și în alte 200 de municipalități — primari comuniști

agențiile de presă transmit:
La Praga. Gustav Husak, se

MADRID 19 (Agerpres). — Tn Spa
nia a avut loc, joi, desemnarea pri
marilor unui număr de 8 000 de orașe 
și comune din rindul consilierilor 
municipali aleși in scrutinul de la 
3 aprilie. In baza acordului interve
nit miercuri între Partidul Comunist 
din Spania și Partidul Socialist 
Muncitoresc Spaniol, cele două parti
de au prezentat candidați unici la 
funcția de primar, ceea ce a făcut ca

„stingă unită" să obțină un mare 
număr de primari, in special in ma
rile orașe. Astfel, la Madrid, Enrique 
Tierno Galvan, președinte de onoare 
al P.S.M.S., a devenit primul primar 
democratic din ultimii 40 de ani, în 
fruntea unei municipalități in care 
comuniștii și socialiștii dețin toate 
responsabilitățile. Orașul Cordoba și 
alte 200 de municipalități mai mici 
au primari comuniști.

cretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.S. Ceho
slovace, l-a primit pe Oskar Fischer, 
ministrul afacerilor externe al R.D.
Germane, aflat in vizită oficială de 
prietenie. Au fost examinate rezul
tatele și perspectivele colaborării bi
laterale pe multiple planuri, precum 
și aspecte ale actualității interna
ționale.

PRAGA
Contacte politice în Por

tugalia. Președintele Portugaliei,

Conferința Uniunii
PRAGA 19 (Agerpres). — In cadrul 

Comisiei pentru problemele econo- 
mico-sociale a Conferinței de primă
vară a Uniunii Interparlamentare, la 
punctul intitulat „Protecția familiei, 
grijă față de copii și tineret, in con
textul Anului internațional al copi
lului", deputatul român Urdea De- 
cebal a relevat atenția deosebită a- 
cordată în țara noastră ocrotirii fa
miliei. mamei și copilului, ansamblul 
de măsuri instituit pe plan econo- 
mico-social și legislativ pentru creș
terea și educarea tinerei generații. 
Subliniind semnificația hotăririi gu
vernului român privind creșterea a- 
locației pentru copii prin reducerea

Interparlamentare
cheltuielilor militare, reprezentantul 
român a arătat că problemele com
plexe care privesc tinăra generație 
trebuie abordate in legătură directă 
cu instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, realizarea dezar
mării, întărirea păcii și colaborării 
internaționale.

Șbful delegației române. Ioan Ce-' 
terchi, a avut întrevederi cu Thomas 
Williams, președintele Consiliului in
terparlamentar, și cu Pio Carlo Te- 
renzio, secretar general al Uniunii 
Interparlamentare, cu care ocazie au 
fost abordate probleme Înscrise pe 
ordinea de zi a conferinței.

Ramalho Eanes, și-a Încheiat seria 
contactelor cu principalele patru for
mațiuni politice reprezentate în A- 
dunarea Republicii. Delegația Parti
dului Socialist a remis președintelui 
un memorandum subliniind că „de
mocrația portugheză are nevoie de 
un nou guvern, iar țara de o nouă 
politică". Partidul Socialist s-a de
clarat dispus să prezinte șefului sta
tului un document infățișind „liniile 
de bază pentru soluționarea marilor 
probleme ale vieții portugheze". Tot
odată, socialiștii au afirmat că in ca
zul in care actualul guvern nu-și va 
corecta activitatea, el nu va mai pu
tea să conteze pe o atitudine de abți
nere din partea Partidului Socialist.

Crește valul rezistenței populare in Nicaragua
MANAGUA 19 (Agerpres). — Tn 

mai multe regiuni din Nicaragua au 
fost inregistrate noi lupte intre Gar
da Națională somozistă și Frontul 
Sandinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.). Cele mai violente ciocniri 
au avut loc la Managua. Leon. Chi- 
nandega, Jinotepe și Rivas. Insur
genții sandiniști au organizat am

buscade împotriva unor patrule ale 
Gărzii Naționale, care au suferit 
pierderi in oameni și material de 
luptă, și au atacat două garnizoane 
militare in apropiere de Leon. Pos
tul „Radio Sandino". citat de agen
ția Prensa Latina, informează că o 
patrulă a Gărzii Naționale s-a a- 
lâturat forțelor sandiniste.

Siderurgia vest-europea- 
nă Șj ȘOmajul. Numărul persoa
nelor (muncitori și funcționari) ce lu
crează in sectorul siderurgic din țările 
C.E.E. a scăzut in perioada 1974— 
1978 de la 785 000 la 696 000, ceea ce 
corespunde unei reduceri de apro
ximativ 11 la sută — relevă un stu
diu dat publicității la Bruxelles de 
Comisia C.E.E. Cele mai masive re
duceri de efective au avut loc în 
Belgia, Luxemburg și Irlanda, unde 
numărul angajaților din acest sector 
a scăzut cu aproape 25 la sută.

Convorbiri chino-ameri- 
CailO. DenS Xiaoping, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, a primit, joi, la Beijing, de
legația Comitetului pentru relații ex
terne al Senatului S.U.A., condusă de 
Frank Church, președintele acestui 
comitet, care se află în vizită in R.P. 
Chineză. In cadrul convorbirii care 
a avut loc — relatează agenția Chi
na Nouă — s-a făcut un larg schimb 
de opinii cu privire la relațiile prie
tenești dintre popoarele celor două 
țări și la o serie de probleme in
ternaționale.

Comunicatul privind vi
zita în Bangladesh a pre
mierului Indiei, Morarji Desai’ 
publicat la Dacca, precizează că in 
cadrul convorbirilor cu președintele 
Republicii Bangladesh, Ziaur Rah
man. a fost exprimată convingerea 
celor două părți că pacea și stabili
tatea pot fi asigurate numai prin 
respectarea strictă a Cartei O.NiU., 
a suveranității, integrității teritoriale, 
a neamestecului in treburile interne 
ale statelor, respectării principiilor 
nefolosirii forței și soluționării paș
nice .a. tuturor problemelor litigioase.. 
Comunicatul subliniază că stabilirea 
unor relații de cooperare intre țările

din Asia de sud într-o atmosferă de 
respect reciproc și egalitate, precum 
și rezolvarea tuturor problemelor 
bilaterale pe calea tratativelor ar 
contribui la instaurarea unei păci 
trainice in zonă.

Greva de Ia Oranjemund. 
Cei 5 200 de mineri africani de la 
cea mai mare mină de diamante din 
lume — Oranjemund, din Namibia, 
țară administrată ilegal de R.S.A., 
au hotărit întreruperea lucrului, 
timp de două zile. Acțiunea, infor
mează agenția Associated . Press, a 
fost inițiată în sprijinul revendică
rilor minerilor privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață. De 
menționat că, potrivit practicilor re
presive promovate de regimul mi
noritar de la Pretoria, orice acțiuni 
greviste sint interzise în Namibia.

Accidentul de elicopter 
produs, miercuri dițpă-amiază. pe 
aeroportul internațional din Newark 
(statul New Jersey), s-a soldat cu 3 
morți și 15 răniți, dintre care 10 se 
află in stare gravă. Autoritățile ame
ricane au precizat că elicopterul, de 
tip „Sikorsky", avind la bord 18 per
soane. s-a prăbușit la numai citeva 
minute după decolarea de pe aero
portul amintit, din cauza unei defec
țiuni tehnice.

Clasa muncitoare, oamenii muncii 
iugoslavi, popoarele' țării socia
liste vecine și prietene au sărbă
torit ieri împlinirea a șase decenii 
de la crearea U.C.I. — eveniment 
de însemnătate crucială pentru 
întreaga dezvoltare ulterioară a 
Iugoslaviei. Belgradul, capitalele 
republicilor, celelalte orașe din 
țară au fost înveșmintate sărbă
torește. in faldurile drapelului 
roșu al partidului și al tricolorului 
iugoslav.

Jubileul comuniștilor a prilejuit 
trecerea in revistă a marilor suc
cese obținute pe calea făuririi 
vieții noi, socialiste, fiind marcat 
in întreaga țară prin noi fapte de 
muncă pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de U.C.I., in ve
derea înfloririi multilaterale a țării, 
pentru' dezvoltarea economiei, ști
inței și culturii, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al celor ce mun
cesc.

Aniversarea Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia a pus, totodată, 
în evidență hotărirea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii de a 
nu precupeți nici un efort pentru 
înlăturarea cit mai grabnică a ur
mărilor seismului din 15 aprilie, 
răspunzînd astfel chemării U.C.I., 
a președintelui Iosip Broz Tito, și 
in același timp de a îndeplini 
exemplar sarcinile trasate de 
partid in construcția economică și 
socială, de a obține realizări tot 
mai mari în făurirea noii orinduiri.

In impozanta sală de la Centrul 
Congreselor „Sava" din Novi Beo
grad a avut loc o ședință solemnă 
consacrată acestui eveniment isto
ric. Festivitatea a fost organizată 
de Comitetul Central al U.C.I., îm
preună cu Consiliul Uniunii Sindi
catelor, Prezidiul Conferinței Uniu
nii Tineretului Socialist și Prezidiul 
Conferinței pentru problemele ac
tivității sociale a femeilor din Iu
goslavia — organizații care, create 
tot cu 60 de ani in urmă, aveau să 
însoțească partidul comunist, de-a 
lungul întregii sale existente de 
luptă. Au luat parte, de asemenea, 
reprezentanți ai organelor federale 
de stat, reprezentanți ai unor insti
tuții federale, vechi militanți ai 
partidului, luptători de seamă pen
tru înlăturarea orînduirii nedrepte 
din trecut, împotriva, fascismului și 
pentru eliberarea țării, activiști de 
frunte pe tărîmul construcției eco
nomice și sociale, al vieții științifi
ce și culturale, reprezentanți ai 
comuniștilor din uzine, instituții și 
de pe ogoare, ai tineretului și fe
meilor, ai tuturor categoriilor oa
menilor muncii.

Toți cei prezenți au ovaționat cu

însuflețire apariția tn prezidiul 
ședinței solemne a tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Un cor de tineri a intonat imnul 
partidului.

Președintele U.C.I., tovarășul Iosip 
Broz Tito, după ce a deschis ședin
ța solemnă, a prezentat raportul 
„ȘAIZECI DE ANI DE LUPTA 
REVOLUȚIONARA A UNIUNII 
COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLA
VIA".

Trecînd în revistă cele mai im
portante etape ale luptei comuniști
lor iugoslavi de-a lungul, acestor 
șase decenii, pline de bătălii neîn
trerupte și mari sacrificii, încunu
nate cu victorii de însemnătate is
torică. vorbitorul a făcut bilanțul 
succeselor deosebite obținute de po
poarele iugoslave, sub conducerea 
U.C.I.

La această importantă aniversare, 
U.C.I., popoarele R.S.F.I., a arătat 
vorbitorul, se prezintă cu realizări 
deosebite în opera de făurire a so
cietății socialiste, pe calea pro
gresului și a bunăstării. Astăzi, Iu
goslavia. dintr-o țară înapoiată din 
toate punctele de vedere înainte de 
război, a devenit un stat dezvoltai 
din punct de vedere industrial și 
agrar.

Președintele U.C.I. s-a referit, de 
asemenea, pe larg la un șir de as
pecte ale actualității mondiale, pu- 
nînd în evidență necesitatea unor 
relații internaționale noi, care să 
contribuie la dezvoltarea indepen
dentă și egală in drepturi a tuturor 
popoarelor lumii.

. Sărbătorirea a șase decenii de la 
crearea U.C.I. a constituit o pu
ternică manifestare a unității co
muniștilor în jurul C.C. al parti
dului, al tovarășului Iosip Broz 
Tito, a voinței lor de a continua 
lupta pentru desăvârșirea misiunii 
istorice pe care și-au asumat-o, de 
a conduce masele muncitoare la 
lupta pentru triumful noii orinduiri 
intr-o Iugoslavie liberă Și indepen
dentă, pentru deplina afirmare a 
dreptății sociale pe pămîntul pa
triei lor.

In încheierea ședinței solemne, 
Branko Mikulici, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., a dat citire 
unui mesaj adresat tovarășului 
Iosip Broz Tito, în care comuniștii 
iugoslavi iși exprimă recunoștința 
pentru contribuția adusă de pre
ședintele U.C.I. la înfăptuirea ma
rilor țeluri ale revoluției socialiste 
in Iugoslavia, pentru prestigiul de 
care se bucură astăzi țara pe plan 
internațional.

laurenfiu DUȚA
Belgrad, 19

Eforturi pentru înlăturarea urmărilor 
seismului în Iugoslavia și Albania

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
itauaj Participarea partidului comunist la conducerea țării, problemă centralăa dezbaterilor preelectorale

în prima decadă a lunii iunie 
italienii vor fi chemați (la interval 
de numai o săptămină) de două ori 
la urne : la 3 și 4 iunie pentru reîn
noirea celor două camere ale parla
mentului, iar la 10 iunie pentru 
alegerea deputaților italieni in parla
mentul vest-european. Cu toate că 
inițial s-a vorbit de o îmbinare intre 
datele celor două consultări, pin ă la 
urmă a prevalat opinia separării 
acestora, datorită unor motive de or
din juridic și practic. Pentru unifi
carea normelor referitoare la cele 
două consultări, destul de diferite in
tre ele, ar fi fost nevoie de adopta
rea. cu consensul tuturor forțelor po
litice. a unui decret-lege. fapt ce s-a 
dovedit insă imposibil in condițiile 
dizolvării parlamentului și a opozi
ției nete manifestate de partidul ra
dical. Așa incit soluția separării celor 
două consultări s-a dovedit singura 
practicabilă. Se cuvine relevat faptul 
că este pentru a tîeia oară in ultimii 
șapte ani cind italienii sint chemați 
la urne, fără a mai pune la socoteală 
cele trei referendumuri desfășurate 
în acest răstimp, alegerile regionale 
din 1975, precum și alte consultări 
locale.

Deși campania electorală urmează 
să înceapă doar cu 30 de zile înainte 
de data alegerilor, adică la 3 mai, 
listele de candidați urmind să fie 
prezentate începind cu 29 aprilie, 
atmosfera preelectorală se face 
încă de pe acum simțită. Statele 
majore ale principalelor formații 
politice au și trecut la elaborarea 
platformelor electorale, în timp ce 
presa și radioteleviziunea acordă 
spații largi declarațiilor, interviurilor 
șl altor luări de poziție ale liderilor 
politici.

Din diferitele declarații și luări de 
poziție de pină acum nu este greu 
să se descifreze principalele teme ale 
apropiatei campanii electorale, care 
se anunță a fi una dintre cele mai 
disputate din perioada de după elibe

rare. Punctul central al campaniei 
electorale se referă, fără îndoială, la 
problema participării partidului co
munist la conducerea țării, de rezol
varea căreia depinde depășirea crizei 
prin care trece Italia. însăși dizol
varea anticipată a parlamentului, 
pentru a treia oară în ultimii șapte 
ani, reprezintă, după cum au eviden
țiat numeroși observatori, o probă a 
faptului că fără comuniști in Italia 
nu este posibilă alcătuirea de guverne 
care să poată conduce cu adevărat.

Abținerea pe care P.C.I. a ma
nifestat-o inițial in parlament față 
de guvernul monocolor democrat- 
creștin, alcătuirea programului co
mun al tuturor partidelor din arcul 
constituțional, iar, mai apoi, consti
tuirea largii majorități parlamentare, 
in care pentru prima dată după 30 
de ani au reintrat și comuniștii, au 
permis obținerea in cursul ulti
mei legislaturi a unor rezultate 
notabile. Rata inflației a scăzut de 
la 23 la 13 la sută, balanța de plăți 
a trecut de la un deficit de 2 820 mi
lioane de dolari la un excedent de 
opt miliarde, rezervele monetare au 
fost refăcute, iar datoriile față de 
străinătate reduse simțitor. Parlamen
tul a adoptat, la rindul său, o serie 
de legi importante ca cele privind 
reforma sistemului sanitar, a siste
mului de pensii și altele. Nimeni nu 
poate trece, totodată, cu vederea ro
lul decisiv și atitudinea intransigentă 
manifestate de comuniști, determi- 
nind organele statului și partidul 
democrat-creștin să nu cedeze în 
nici un fel șantajului teroriștilor, care 
in primăvara anului trecut l-au răpit 
și apoi ucis in mod mlșelesc pe Aldo 
Moro.

Ieșind din cadrul majorității parla
mentare, datorită manifestărilor tot 
mai frecvente de încălcare a acordu
rilor asumate și a decalajului din ce 
in ce mai mare dintre necesitățile ță
rii și capacitatea concretă de inter
venție a guvernului, comuniștii s-au

pronunțat din nou, atit înainte, cit și 
cu prilejul celui de-al XV-lea Con
gres al partidului, pentru formarea 
unui guvern de unitate națională, 
din care să facă parte toate forma
țiile politice. democratice, inclusiv 
P.C.I. Desigur, colaborarea din ulti
mii ani dintre partidele din arcul 
constituțional a dus la obținerea re
zultatelor amintite. Au rămas însă 
nerezolvate alte probleme : șomajul, 
care afectează peste 1 700 000 de per
soane. în marea lor majoritate tineri; 
deficitul crescind al sectorului public; 
inapoierea economică cronică a re
giunilor din sudul țării ; teroris
mul, care a devenit un pericol de 
maximă gravitate, de natură a 
afecta nu -numai securitatea cetă
țenilor, ci și bazele regimului de
mocratic. înfruntarea acestor pro
bleme — care vor forma, fără îndo
ială, subiect larg de discuție în ca
drul campaniei electorale — și a al
tor chestiuni legate de înlăturarea 
privilegiilor, de efectuarea unei ope
re de adevărată justiție socială, nu 
este posibilă, după cum declara 
secretarul general al P.C.I., Enrico 
Berlinguer, fără o politică nouă, fără 
un nou guvern, din care să facă parte 
și partidele clasei muncitoare.

Ultimele luări de poziție ale lide
rilor democrat-creștini au arătat și 
arată insă că partidul majorității re
lative nu pare dispus să desfacă 
acest nod, să accepte intrarea comu
niștilor în guvern. „Pentru a învinge 
rezistențele trebuie să desfășurăm o 
luptă serioasă în toate domeniile : 
politic, social și ideologic", scria zia
rul „L’Unltă". Esențial rămîne în 
această privință întărirea continuă 
a forței unite a stingii, pe baza ei 
urmind să se dezvolte, așa cum s-a 
subliniat și la ultimul congres al 
P.C.I., ampla unitate populară și de
mocratică de care Italia are nevoie.

Radu BOGDAN

ORIENTUL MIJLOCIU 

„0 acțiune ilegală, o tentativă 
de a diviza Libanul" 

Declarațiile președintelui Sarkis după proclamarea unilaterală a 
„independenței" sudului țării de către forțele conservatoare

BELGRAD 19 (Agerpres). — In re
giunea afectată de cutremur din Iu
goslavia încetarea ploilor a permis 
intensificarea operațiunilor de elimi
nare a efectelor calamității. Agenția 
Taniug precizează că se lucrează in
tens la degajarea dărîmăturilor. De 
asemenea, serviciile sanitare funcțio
nează in bune condiții, realizîndu-se 
o intensă acțiune de vaccinare a 
populației. Alimentarea cu apă și cu 
alte bunuri de primă necesitate se 
desfășoară cu regularitate. Pe de altă 
parte, din toate zonele Iugoslaviei 
sint expediate încontinuu ajutoare 
pe căile rutiere care au fost resta
bilite.

TIRANA 19 (Agerpres). — In 
R.P.S. Albania continuă acțiunile 
pentru înlăturarea urmărilor cutre
murului din 15 aprilie și pentru nor
malizarea vieții, inforr lază A.T.A. 
Au fost adăpostite toate persoanele 
rămase fără locuință ; rețeaua sani
tară și comercială și-a reluat acti
vitatea. s-au restabilit legăturile te
lefonice. în sprijinul sinistraților 
continuă să sosească brigăzi de con
structori, diverse materiale, inclusiv 
materiale de construcție. Agenția ci
tată relevă că au fost distruse ca ur
mare a seismului 10 255 case și 439 
clădiri economice și soclal-culturale.

O nouă încercare în vederea constituirii 
guvernului finlandez

METOULLA 19 (Agerpres). — In 
cursul unei conferințe de presă, ți
nută la Metoulla — orășel israelian 
de lingă frontiera cu Libanul — 
maiorul Saad Haddad, șeful milițiilor 
conservatoare din enclavele creștine 
din sudul Libanului, a anunțat pro
clamarea unilaterală a „independen
ței" acestui teritoriu al Libanului — 
informează agențiile de presă.

Destituit din armata libaneză pen
tru refuzul de a se supune autorității 
centrale a guvernului de la Beirut, 
maiorul Haddad dispune de un efec
tiv evaluat la 1 500—2 000 de militari, 
care ocupă o suprafață de circa 800 
km pâtrați în sudul Libanului, ce
dată forțelor conservatoare creștine 
de trupele israeliene la 13 iunie 1973, 
cind au trebuit să evacueze acest 
teritoriu. Rezoluția 425 a Consiliului 
de Securitate, privitoare la retragerea 
trupelor israeliene din Liban, cerea 
ca teritoriul in cauză să fie predat 
sub controlul UNIFIL — forțele 
O.N.U, de menținere a ordinii in 
Liban.

BEIRUT. — Guvernul Libanului 
condamnă proclamarea unilaterală a 
„independenței" regiunii de sud a 
țării de către maiorul Saad Haddad

și consideră acest act drept o acțiune 
ilegală și o tentativă de a diviza țara 
— se arată intr-o declarație a pre
ședintelui Elias Sarkis dată publici
tății la Beirut. Declarația reafirmă 
hotărirea' guvernului de a salvgarda 
independența și integritatea terito
rială a Libanului.

NAȚIUNILE UNITE. — Referin
du-se la proclamarea așa-zisului „Li
ban liber", purtătorul de cuvînt al 
secretarului general al O.N.U, a 
reamintit că „Libanul este membru 
al Organizației Națiunilor Unite și 
că numeroase rezoluții ale O.N.U., 
între care cea a Consiliului de Secu
ritate de la 19 martie 1978 privind 
crearea UNIFIL. se pronunță in fa
voarea respectării stricte a integrită
ții teritoriale, suveranității și inde
pendenței politice a Libanului, în ca
drul frontierelor sale recunoscute pe 
plan internațional".

BEIRUT. — Agențiile de presă re
latează că efectivele armatei liba
neze, dislocate in sudul Libanului 
pentru a restabili autoritatea și su
veranitatea guvernului legal al Liba
nului asupra acestui teritoriu, au 
ocupat poziții în zonă.

HELSINKI 19 țAgerpres). — 
După ce Harri Holkeri, liderul Parti
dului Conservator, a eșuat in în
cercarea de formare a unui nou gu
vern. președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, l-a însărcinat, joi. pe 
Veikko Helle, vicepreședintele parla

mentului (reprezentant al Partidu
lui Social-Democrat), cu misiunea de 
a sonda posibilitățile de constituire' 
a guvernului. Observatorii politici dr' 
la Helsinki subliniază că această m< 
siune exploratorie are ca obiectiv 
formarea unui cabinet de coaliție.

MARGINALII
VALIZA CU ILUZII

Referendumul din Republica Arabă Egipt
CAIRO 19 (Agerpres). — In Repu

blica Arabă Egipt s-a desfășurat joi 
referendumul în cadrul căruia popu
lația țării a fost chemată să se pro
nunțe prin „da" sau „nu" asupra 
Tratatului de pace încheiat cu Isra
elul, precum și asupra documentelor 
anexă — informează agenția M.E.N.

Sint supuse, de asemenea, aprobării 
populare, arată agenția, o serie de 
proiecte privind, intre altele, dizol
varea Adunării Poporului (parlamen
tul) și organizarea unor alegeri ge
nerale la șase zile după referendum.

Rezultatele referendumului vor fi 
anunțate vineri.

Un verdict care stîrnește nemulțumire
BONN 19 (Agerpres). 

— Un tribunal din 
Diisseldorf (R.F.G.) a 
pronunțat joi hotărirea 
de achitare a patru 
dintre cei 13 inculpați in 
procesul intentat unui 
grup di foști gardieni 
ai lagărului de extermi
nare de la Maidanele 
(R.P. Polonă). Agenția 
D.P.A. menționează că 
instanța a dispus elibe
rarea imediată a trei 
dintre inculpate — Rosa 
Suess (58 ani). Hermine 
Boetther (60 de ani) și 
Charlotte Meyer (61 de 
anif — foste gardiene in

secția pentru femei a 
lagărului, precum și a 
fostului medic SS Hein
rich Schmidt. Procurorul 
a afirmat că elibera
rea celor patru incul
pați se datorează fap
tului că proba vino
văției lor nu a putut fi 
făcută in fața completu
lui de judecată, la 35 de 
ani după comiterea cri
melor de care au fost 
acuzați.

Verdictul a provocat o 
vie nemulțumire în rin
dul celor prezenți in 
sala tribunalului, indig
nați de indulgenta inad

misibilă a instanței față 
de criminali naziști. De 
altfel, chiar actul de 
acuzare consemnează că 
cei patru inculpați au 
ucis ei înșiși deținuți 
in lagărul de la Mai
danele sau au participat 
la „selecționarea" depor- 
taților, inaintea execu
țiilor in masă.

Pină in prezent, in 
cadrul procesului de la 
Diisseldorf, care va con
tinua pentru restul in- 
culpaților, au avut loc 
323 de ședințe ale com
pletului de judecată și 
au fost audiați aproxi
mativ 300 de martori.

Din Africa, din Peninsula Iberică, 
din Turcia, din Italia se îndreptau 
cu milioanele spre țările mai bogate 
din Europa occidentală. Purtau cu 
ei, ca un jeț de enlblemă de necon
fundat, o valiză ponosită sau o 
simplă boccea cu citeva obiecte de 
îmbrăcăminte, cu fotografiile boțite 
ale celor dragi și cu multe, foarte 
multe iluzii : iluzia unei slujbe, a 
unui salariu omenesc, a unei ago
niseli care să le permită, la întoar
cerea acasă, să ducă un trai ceva 
mai bun... Ce s-a ales din toate a- 
ceste iluzii ale muncitorilor imi
granți ? Slujbe, ce-i drept, au găsit. 
Cele mai grele, cele mai istovitoare, 
cele mai prost plătite. In „subsolu
rile" sordide ale societății de con
sum : uzine chimice lipsite de mă
suri de protecție a muncii, abatoare 
urit mirositoare, servicii de salubri
tate... De agoniseală, firește, nici 
vorbă, salariile de mizerie primite 
fiind și mai mult ciuntite de lăco
mia diverșilor intermediari, ca și a 
hrăpăreților „negustori de somn", 
specializați în a închiria paturi cu 
ziua, cu. noaptea și chiar cu ora.

Mina, de lucru ieftină a muncito
rilor imigranți a constituit, fără în
doială, una din sursele de alimen
tare a ,,boom"-ului economic occi
dental in perioada postbelică. Dar 
„boom"-ul a trecut, conjunctura s-a 
deteriorat grav și guvernele țărilor- 
gazdă au adoptat acum măsuri se
vere de reducere a numărului mun
citorilor străini, invocind ca argu
ment procesul de dilatare continuă 
a șomajului in rindurile muncitori
lor autohtoni. „Timp de două de
cenii a existat un flux al imigrației. 
Acum a sosit timpul unui proces 
invers, cel puțin pentru tot două 
decenii" — declara deschis, nu de
mult. o oficialitate occidentală. De
clarație care iși găsește semnifica
tive ilustrări intr-o anchetă a săp- 
tănțînalului american ..Newsweek" 
în R.F.G., Franța și Elveția, țări 
care, pină recent, s-au bizuit, sub
stanțial, pe mina de lucru a imi

granților. In R. F. Germania, orice 
pretext este bun pentru expul
zarea fără menajamente a mun
citorilor străini, cărora li se in- ț 
terzice, de altfel, să se mai de- 1 
plaseze dintr-o parte a țării in alta : 
membrilor de familie ai celor ră
mași nu li se permite să li se ală
ture decit dacă iși iau angajamen
tul în scris că nu vor solicita 
slujbă, și chiar și așa eliberarea 
autorizațiilor necesare este amânată 
la nesfirșit. tn Franța — ca să ci
tăm cuvintele lui Sally N’Dondo, 
președintele Asociației muncitori
lor senegalezi din această țară — 
„există aproape zilnic razii in 
suburbiile unde locuiesc muncitori 
imigranți. Ei sint trimiși înapoi a- 
casă cu primul mijloc de transport, 
dacă permisul de muncă le-a expi
rat". In Elveția a devenit practic 
imposibil pentru orice imigrant să 
obțină mult rivnitul permis de lu
cru pentru o perioadă mai mare 
de citeva luni ; iar expirarea lor a- 
trage automat îndepărtarea din țară, 
lunar inregistrîndu-se mii de ase
menea cazuri.

....,Portocala a fost stoarsă de suc 
pină la ultima picătură și acum 
coaja este aruncată la gunoi". 
Vorbele amare rostite, cu două se
cole in urmă, de Voltaire, intr-un 
fel și el imigrant, pentru a se plîn- 
ge de tratamentul la care fusese 
supus de Frederic cel Mare, dobin- 
desc o neașteptată actualitate, con
stituind, poate, cel mai bun comen
tariu la o situație doar aparent pa
radoxală : cei „încurajați" (ca să nu 
folosim alt termen) pină nu demult 
să imigreze sint astăzi expulzați cu 
brutalitate. Se intorc de unde au 
plecat, cu aceeași valiză ponosită. 
De data asta insă și mai ușoară 
decit la început. Iluziile, toate cite 
au fost, au dispărut. Le-au spulbe
rat realitățile implacabile ale lumii 
capitalului, ca și înseși condițiile 
vitrege ale vieții de imigrant.

E. R.
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