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35 DE ANI 
DE LA FĂURIREA 
FRONTULUI UNIC 

MUNCITORESC 

Bogatele tradiții 
ale luptei pentru 

unitate în mișcarea 
muncitorească 
din România
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ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

SĂRBĂTOAREA MUNCII
întîmpinată 

cu remarcabile
succese
în întrecerea 

socialistă
VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

1N REPUBLICA POPUUARĂ MOZAMBIC

E

9

/er/’ în tadrul unei impresionante manifestări populare, locuitorii capitalei Mozambicului 
au ovaționat îndelung pe solii poporului român, exprimîndu-și sentimentele de înaltă stimă 
față de președintele României, satisfacția pentru adincirea colaborării multilaterale 

româno-mozambicane, în folosul ambelor țări, al cauzei păcii, libertății și progresului

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN ORAȘUL MAPUTO
Cea de-a treia zi a vizitei oficiale 

de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, impreunâ cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o întreprinde in Republica 
Populară Mozambic a înscris un nou 
și deosebit de semnificativ moment 
in cronica relațiilor de colaborare și 
solidaritate militantă dintre Parti
dul Comunist Român și partidul 
FRELIMO, dintre Republica Socialis
tă România și Republica Populară 
Mozambic, dintre popoarele român și 
mozambican — adunarea populară 
din cartierul industrial Matola al 
orașului Maputo, adevărată sărbătoa
re a prieteniei româno-mozambicane.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat tovarășii Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român ; 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, viceprim-minlstru al guver
nului ; Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Pplltic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ministrul 
afacerilor externe ; ceilalți mem
bri ai delegației române.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășul Marcelino dos Santos, membru 
al Comitetului Politic Permanent al 
C.C. al partidului FRELIMO, alți to-
(Continuare în pag. a III-a)

■

43 la sutâ — produse 
HOI. Un bilanț recent întocmit evi
dențiază faptul că volumul produ
selor noi și reproiectate introduse 
în fabricație in unitățile industriale 
din municipiul Cluj-Napoca a spo
rit de la 21,98 la sută, in 1976, la 
peste 43 la sută în prezent. O se
rie de mașini și utilaje de mare 
complexitate, printre care mașinile 
textile fabricate la „Unirea", agre- 
? ațele termoenergetice construite la 
ntreprinderea de cazane mici și 

arzătoare, o seamă de echipamen
te electronice automate etc. — se 
înscriu în rîndul premierelor în 
domeniul respectiv. O contribuție 
însemnată Ia înnoirea și perfecțio
narea continuă a produselor o aduc 
cei peste 63 000 muncitori, ingineri, 
tehnicieni, cercetători, cadre didac
tice, elevi și studenți participanți la 
activitatea de creație tehnico-ști- 
ințifică în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României". (Ager- 
pres).

Suplimentar — 35 000 
tone produse siderurgice, 
în cadrul festivității de decernare a 
Ordinului „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I și a drape
lului de întreprindere fruntașă pe 
țară pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1978, siderurgiștii 
din Hunedoara s-au angajat să 
sporească în continuare cota hărni
ciei și a rezultatelor în muncă. O 
dovadă concretă : realizarea peste 
prevederile de plan de la începutul 
anului a unei producții de 35 000 
tone fontă, oțel și laminate finite 
pline. (Gh. Dumitru).

înalta calitate. Una dln 
principalele preocupări ale oame
nilor muncii din industria județului 
Neamț este îmbunătățirea continuă 
a calității producției. La Combina
tul de fire și fibre sintetice din 
Săvinești, de pildă, prin aplicarea 
unor tehnologii originale la fabri
carea caprolactamei, calitatea produ
sului s-a îmbunătățit substanțial, în 
prezent peste 90 la sută din întrea
ga producție fiind de calitatea întîi. 
La rîndul lor, chimiștii din Săvi
nești, concomitent cu ridicarea ca
lității produselor, vor spori valoa
rea producției realizate, peste pre
vederi, la mai bine de 60 milioane 
lei.

Economii valutare. Spe_ 
cialiștii Centrului de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică pen
tru mașini de ridicat și transport 
uzinal Timișoara au elaborat noi și 
valoroase studii aplicative, menite

să contribuie la ridicarea perfor
manțelor tehnico-constructive și 
funcționale a acestor utilaje. Asi
milarea în fabricație a unor an- 
samble, repere și piese noi conferă 
mașinilor de ridicat și transport 
calități superioare în exploatare, 
contribuind, totodată, la reducerea 
importurilor cu aproape 8 milioane 
lei valută pe an.

0 singură brigadă — 
23 000 tone cărbune peste 
plan. Lucrînd lntr*un abataj 
frontal, echipat cu complex de sus
ținere, tăiere și încărcare mecani
zată, brigada condusă de Kacso 
loan, din sectorul 6 al minei Lupeni, 
a extras suplimentar, de la începu
tul anului, 23 000 tone de cărbune. 
Prin această cantitate, minerii de 
la Lupeni au ridicat sporul de pro
ducție obținut în cele trei luni și 
două decade ale anului Ia aproape 
35 000 tone de cărbune. (Ghionea 
Dumitru).

Zilnic — două vagoane 
mai mult. In perioada care » 
trecut din acest an, zi de zi, con
structorii de vagoane din Dro- 
beta-Turnu Severin au înscris în 
grafice ritmuri tot mai înalte de 
producție. Printr-o judicioasă orga
nizare a activității, extinderea lu
crului simultan la mai multe ma
șini, aici se reușește în prezent să 
se construiască zilnic cu două va
goane mai mult față de ritmul pre
văzut. Pină la această dată, acest 
destoinic colectiv a realizat, peste 
prevederi, 155 vagoane-marfă echi
valente pe patru osii. (Virgiliu Tă- 
taru).

Utilaje cu performante 
superioare. Constructorii de 
mașini de la întreprinderea „Unio" 
din Satu. Mare obțin realizări în
semnate în muncă în vederea trans
punerii în viață a programului prio
ritar pentru mecanizarea lucrărilor 
miniere. Pină acum, ei au livrat 
minerilor din Lupeni un nou tip 
de transportor cu o capacitate de 
două ori mai mare față de mașini
le de acest fel folosite pină acum. 
Au fost realizate, de asemenea, 
după concepție proprie, 4 noi ti
puri de mașini de încărcat și trans
portat cu siloz, pe pneuri, cu o ca
pacitate cu 50 la sută mai mare față 
de utilajele de acest fel utilizate in 
prezent. S-a construit, totodată, 
pentru prima dată în țară, o mașină 
de extracție, utilaj complex, de 
mare capacitate, realizat la nivelul 
tehnicii mondiale.

---------- SAMORA MOISES MACHEL---------------------—
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost totdeauna convins 

că vom învinge colonialismul, așa cum este convins și acum 
că vom cîștiga și această bătălie economică.

Vă mulțumesc, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru aceste 
cuvinte care pornesc de la un om, un om cu o îndelungată 
experiență de luptă, de luptă politică și ideologică, de luptă 
pentru bunăstarea socială a poporului român, pentru propășirea 
omenirii.

---------- NICOLAE CEAUȘESCU -----------------------------------
Mai mult ca oricînd, cuvintele lui Marx „Proletari 

din toate țările, uniți-vă!“ trebuie amplificate și completate 
cu lozinca: „Popoare asuprite de pretutindeni, forțe progresiste 
de pretutindeni, uniti-vă, pentru a lichida imperialismul și 
colonialismul! Uniți-vă, pentru libertate națională și progres 
social! Uniți-vă, pentru ca fiecare națiune să fie liberă și 
independentă! Uniți-vă, pentru construcția socialismului! Uniți-vă, 
pentru pace în întreaga lume!“

Pretutindeni, în toate consiliile 

unice agroindustriale, în toate 

unitățile agricole

ACCELERAREA ÎNSĂMÎNTĂRILOR
ESTE ACUM SARCINA PRINCIPALĂ!

ÎN PAGINA A IV-A : relatarea reporte
rilor „Scînteii“ despre desfășurarea 

lucrărilor în județul Constanța

Cuvintarea tovarășului 
Samora Moises Machel

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Intîlnire intre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
si Samora Moises Machel

Această adunare a noastră — a 
spus tovarășul Samora Moises 
Machel — are un caracter cu totul 
special. Nu este vorba de acele 
reuniuni obișnuite pe care le-am 
avut pînă acum, în cadrul cărora 
noi discutam problemele recon
strucției naționale, ale consolidării 
independenței noastre, ale dezvol
tării relațiilor cu alte popoare sau 
ale sprijinului pe care noi îl dăm 
luptei popoarelor asuprite, în spe
cial din Namibia, Zimbabwe și 
Africa de Sud.

Reuniunea de astăzi reprezintă 
— a subliniat vorbitorul — un eve
niment istoric, pentru că noi, înce- 
pind cu data de 18 aprilie, am 
primit în Republica Populară Mo
zambic, în capitala noastră, Mapu
to, pe marele nostru prieten, con
ducător al revoluției române, ma
rele luptător antifascist, anticolo
nialist, împotriva apartheidului, a 
rasismului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a venit să expri
me, aici, puternica solidaritate ce 
unește popoarele mozambican și 
român.

Această solidaritate s-a creat, s-a 
dezvoltat și s-a consolidat de-a 
lungul luptei de eliberare națională 
împotriva colonialismului portu
ghez — și astăzi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează patria noastră 
eliberată cu atîtea sacrificii. Pu
tem spune că la această eliberare 
a participat și poporul român, con
dus de Partidul Comunist Român, 
condus de marele lider Nicolae 
Ceaușescu, care ne-au acordat ne
condiționat tot sprijinul. Această 
vizită ne va permite să cunoaștem 
experiența poporului român, felul 

cum se construiește socialismul și 
cum se luptă împotriva exploatării 
omului de către om. Cînd noi vor
bim "despre exploatarea omului de 
către om înțelegem lichidarea pa- 
raziților, a acelora care vor să 
trăiască din munca altora și care 
ne-au transmis dificultățile pe 
care le întîmpinăm în construcția 
noii societăți! Ei sînt inamici care 
apar în fiecare fază a luptei noas
tre — lupta politică, lupta ideolo
gică, lupta economică, lupta popu
lară, lupta socială pentru bunăsta
rea poporului.

România — a arătat în conti
nuare tovarășul Samora Moises 
Machel — a cunoscut timp de 
mulți ani dominația străină. Deci, 
poporul român are experiență de 
luptă, căci a simțit pe propria piele 
ce înseamnă dominația. România 
a fost invadată de fasciști. Deci 
are experiența luptei împotriva 
fascismului. România construiește 
socialismul. Deci știe cum se 
creează bazele materiale și ideolo
gice ale societății socialiste, cum 
se acționează pentru formarea 
mentalității noi, a unui om nou. 
De aceea, vizita de astăzi a tovară
șului Nicolae Ceaușescu are un 
caracter foarte special. Dorim să-1 
ascultăm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. El conduce o delegație 
foarte importantă, o delegație 
a partidului și statului român. 
Avem aici pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, care este membră a Co
mitetului Politic Executiv al C.C.

(Continuare in pag. a III-a)

Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc, în primul rînd, să vă 

adresez un salut de solidaritate din 
partea Partidului Comunist Ro
mân, a poporului român, din par
tea noastră — și să vă dorim suc
ces în construcția socialismului ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

într-adevăr, între partidul 
FRELIMO și Partidul Comunist 
Român s-au dezvoltat relații de 
solidaritate în lupta împotriva co
lonialismului și imperialismului. 
Sîntem bucuroși că această solida
ritate a ajutat la dărîmarea colo
nialismului în Mozambic, a dus la 
eliberarea poporului mozambican, 
că partidul FRELIMO a condus 
poporul spre victorie. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Astăzi, partidul FRELIMO con
duce poporul liber mozambican 
spre făurirea unei vieți noi, de 
bunăstare și libertate, întărește in
dependența și suveranitatea Mo
zambicului, conduce poporul pe ca
lea socialismului! (Aplauze puter
nice, prelungite).

Știm, dragi tovarăși, că sînteți 
la începutul acestei construcții noi 
a țării. Aveți de învins multe gre
utăți. Dar ați obținut o victorie is
torică, distrugînd colonialismul și 
cucerind independența națională. 
Acum, fiind eliberați, trebuie să 
acționați uniți pentru a obține o 
victorie nouă — în făurirea socia
lismului ! (Vii aplauze).

Puteți fi siguri că nu există for
ță în lume care să împiedice un 
popor să fie liber, așa cum nu 
există forță în lume să împiedice 
un popor să-și făurească socialis
mul. De aceea, victoria noastră 
este sigură ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Poporul român a cunoscut și el 
dominația străină timp de aproape 
500 de ani, ca și poporul mozam
bican. Acum 35 de ani, poporul 
român, prin insurecția națională, 
a răsturnat regimul de dictatură 
fascistă și a trecut pe calea dez
voltării sale democratice și socia
liste. (Aplauze puternice).

Nu doresc să vorbesc acum pe 
larg despre ceea ce am realizat în 
România. Voi arăta numai că, de 
la o țară burghezo-moșierească, cu 
o economie slab dezvoltată, Româ
nia s-a schimbat din temelii, 
poporul a construit victorios 
socialismul, a lichidat pentru tot
deauna exploatarea de orice fel, 
a devenit stăpîn deplin pe bogățiile 
naționale. Am asigurat indepen
dența și suveranitatea țării, am 
ridicat nivelul de trai al poporu
lui. Industria românească, spre 
exemplu, produce astăzi de 42 de 
ori mai mult decît înainte. Iată 
ce perspectivă măreață oferă socia
lismul — aceea ca poporul să fie 
liber și să obțină o dezvoltare eco
nomică și socială rapidă. Dumnea
voastră, mozambicanii, aveți astăzi 
condiții mai bune decît le-a avut 
România acum 35 de ani. Astăzi, 
socialismul reprezintă o puter
nică forță pe plan internațional 1 
(Vii aplauze). A fost lichidat a- 
proape definitiv colonialismul. Po
poarele își afirmă cu putere inde
pendența, doresc să conlucreze pe 
principii de egalitate, pentru a rea
liza un progres tot mal rapid. Iată 
de ce Mozambicul se poate dez
volta mai rapid decît s-a dezvoltat 
România, colaborînd cu țările so
cialiste, cu alte popoare. (Aplauze 
puternice).
(Continuare în pag. a III-a)

în încheierea dialogului la nivel 
înalt româno-mozambican, vineri 
seara a avut loc, la reședința din 
Maputo rezervată înalților oaspeți 
români, o nouă întîlnire între to
varășii Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Samora Moises 
Machel, președintele partidului 
FRELIMO, președintele Republicii 
Populare Mozatnbic.

Dineu în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Vineri seara, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit din nou cu 
președintele partidului FRELIMO, 
președintele Republicii Populare 
Mozambic, tovarășul Samora Moises 
Machel, și cu tovarășa Grața Machel, 
la dineul oferit în onoarea distin
șilor oaspeți români la Palatul Pre
zidențial din Maputo.

La dineu au participat tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Virgil Trofin,

în cadrul convorbirii au fost 
trecute în revistă rezultatele vizi
tei pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a făcut-o în Re
publica Populară Mozambic, ale 
convorbirilor și înțelegerilor la 
care s-a ajuns cu acest prilej.

Exprimîndu-și deplina satisfac
ție pentru caracterul fructuos al 
vizitei, cei doi conducători de 
partid și de stat au afirmat hotă- 
rîrea Partidului Comunist Român 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vice- 
prim-ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, ministrul afacerilor 
externe, Constantin Niță, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, precum și 
tovarășii Marcelino dos Santos, 
membru al Comitetului Politic 
Permanent al C.C. al partidului 
FRELIMO, ministru și președinte al 
Comisiei Naționale a Planificării, 
Joaquim Alberto Chissano, membru 
al Comitetului Politic Permanent al 

și a partidului FRELIMO, a gu
vernelor Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Mozambic de a face totul pentru 
transpunerea în viață a înțelege
rilor și hotărîrilor adoptate, de a 
întări prietenia, solidaritatea și 
colaborarea româno-mozambicană.

Întîlnirea s-a desfășurat sub 
semnul caldei prietenii, înțelegerii 
și prețuirii reciproce ce caracteri
zează relațiile dintre cele două 
partide, țări și popoare.

C.C. al partidului FRELIMO, minis
trul afacerilor externe, Julio Eduar
do Zamith Carrilho, membru al C.C. 
al partidului FRELIMO, ministrul in
dustriei și energiei, Sergio Vieira, 
membru al C.C. al partidului 
FRELIMO, guvernatorul Băncii Mo
zambicului.

Desfășurat in atmosfera deosebit 
de caldă, prietenească, proprie tutu
ror momentelor dialogului la nivel 
Înalt româno-mozambican găzduit 
de Maputo, dineul a prilejuit un 
cordial schimb de impresii intre 
oaspeți și gazde, exprimarea satis
facției pentru rezultatele convorbi
rilor și ale vizitei solilor poporului 
român în ansamblu.
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35 DE ANI DE LA FĂURIREA 
FRONTULUI UNIC MUNCITORESC

Bogatele tradiții ale luptei pentru unitate 
in mișcarea muncitorească din Romania

Vom aniversa în curînd 40 de ani de la marile manifestații antifas
ciste de la 1 Mal 1939, care au prilejuit o puternică afirmare a voin
ței de luptă a muncitorimii, a maselor largi populare împotriva fas
cismului și a războiului, precum șl 35 de ani de la făurirea Frontului 
Unic Muncitoresc — act istoric a cărui Însemnătate excepțională a fost 
pusă in evidență din ce în ce mai limpede de însăși evoluția ulteri
oară a evenimentelor, de înfăptuirea unor asemenea grandioase obiec
tive, precum eliberarea țării de sub dominația fascistă, victoria revo
luției populare și trecerea la construcția socialistă.

închegarea Frontului Unic Muncitoresc a fost rezultatul unui înde
lungat proces istoric în cursul căruia tendințele de unitate — cu 
vechi și puternice tradiții in mișcarea noastră muncitorească — s-au 
afirmat tot mai puternic, au dobindit forme organizatorice tot mai 
inalte. încununarea acestui proces a reprezentat-o realizarea unității 

la Congresul din februarie 1948.depline a clasei muncitoare

„Lucrători, să ne înfră
țim inimile, să ne asociem 
puterile!". Intr_adevSr> >n 
carea noastră muncitorească, apă
rută pe scena istoriei încă în prima 
jumătate a secolului trecut, »-a afir
mat de timpuriu voința unirii tutu
ror forțelor proletare. O expresie 
grăitoare a acestei tendințe deuni
tate a reprezentat-o 
rești, în 1872, a 
Asociației genera
le a lucrătorilor 
din România, ca- 
re-și propunea 
pentru prima oară 
unirea muncito
rilor din întreaga 
țară; era dovada 
că cei mai înain
tați dintre munci
tori înțelegeau 
importanța isto
rică a clasei lor, 
rosturile organi
zării muncitori
mii In salvgarda
rea intereselor 
lor, pe care nu 
le despărțeau de 
interesele gene
rale ale poporului. „Cuget lingă 
cuget — scria „Lucrătorul român", 
organul oficial al Asociației — să ne 
unim... să ne înfrățim inimile, să 
ne asociem puterile". Este ceea ce de 
fapt a caracterizat și în continuare 
evoluția organizațiilor profesionale, 
apoi a sindicatelor bazate pe prin
cipiile luptei de clasă, care, după 
cum se știe, s-au reunit In 1906 in 
cadrul Comisiei Generale a Sindi
catelor din România.

Și mai pregnant s-au afirmat ten
dințele de unitate In domeniul or
ganizării politice a proletariatului. 
S-a învederat cu deosebită forță, 
pe măsura dezvoltării mișcării mun
citorești, necesitatea concentrării șl 
centralizării tuturor organizațiilor 
politice muncitorești existente in
tr-im partid unic la nivel național, 
menit să organizeze și să conducă 
proletariatul, celelalte mase munci
toare de la orașe și sate în lupta 
pentru transformarea revoluționară 
a societății românești. Congresul 
din martie 1893 a consfințit con
stituirea unui asemenea partid — 
Partidul Social-Democrat al Mun
citorilor — care reunea, sub o con
ducere și un program politic uni
tare, toate forțele proletare orga
nizate din țară. Pe un plan supe
rior de unitate organizatorică și 
ideologică a activat partidul clasei 
noastre muncitoare, reorganizat în 
1910 sub denumirea de Partidul So
cial-Democrat, 
„să întrunească, 
comună, toată 
România... îndrumlnd-o spre 
vîrșita ei dezrobire 
litică și culturală".

P.C.R. — stegar al unită*  
țjj. După 1918, în condițiile în care 
prin lupta eroică, energică 
porului nostru, România și-a 
vîrșit unitatea statală, In 
preocupărilor mișcării 
s-a situat unificarea 
socialiste într-un „singur bloc so
cialist, intr-un singur partid prole
tar, care să ducă inainte lupta 
clasei muncitoare din noua Românie

crearea la Bucu-

spre realizarea idealului ei socia
list de dezrobire de sub asuprirea 
burghezo-capitalistă". Aceasta ți-a 
aflat o strălucită exprimare la Con
gresul din mai 1921 care a statuat 
intrarea pe arena vieții social-poli
tice românești a partidului comunist, 
ca organizație revoluționară unică a 
muncitorimii române, avînd rami
ficații în întreaga țară.

Din păcate, la scurt timp după 
congres, în împrejurările cunos-

muncitorilor maghiari, germani și 
de altă naționalitate din țara noas
tră — idee ce a crescut organic in 
mișcarea noastră muncitorească.

De-a lungul anilor au fost nu
meroase momentele în care munci
torii comuniști, social-democrați, so
cialiști ori fără de partid s-au aflat 
alături în luptă. Un puternic ecou 
în opinia publică l-a avut astfel 
acțiunea unită a muncitorilor orga
nizați in comitete de front unic, în 
alegerile comunale de la începutul 
anului 1926, cînd în consiliile co
munale din București, Cluj, Oradea, 
Ploiești, Iași, Galați 
aleși numeroși 
muncitorimii.

1933 - o 
unității. Cu 0 
manifestat voința 
citorimii în amplele lupte 
ționare din perioada crizei 
mice din 1929—1933, care au 
nat cu eroicele bătălii din 
rie—februarie 1933. Orientarea tac-

etc. au fost 
reprezentanți ai

mare lecție a
deosebită forță s-a 
de unitate a mun- 

revolu- 
econo- 
culmi- 
ianua-

„Trecînd în revistă istoria mișcării muncitorești din țara 
noastră, constatăm că proletariatul român a afirmat de la 
început, cu tărie, necesitatea de a se uni și organiza într-un 
partid unic revoluționar de clasă, care să conducă cu fermi
tate, pe baza unei concepții clare, luptele maselor populare 
împotriva exploatării și asupririi, pentru libertate și dreptate 
socială".

NICOLAE CEAUȘESCU

care-și. propunea 
printr-o acțiune 

muncitorimea dtn 
desă- 

economică, po-

a po- 
desă- 

centrul 
muncitorești 

organizațiilor 
bloc

cute, s-a produs ruperea temporară 
a unității clasei muncitoare, prin
crearea în iunie 1921 a Federației 
partidelor socialiste din ~ '
care s-a 
Partidul 
din acesta s-au desprins o serie de 
grupări politice care s-au pronun
țat pentru înlăturarea rupturii.

Cu convingerea că desfășurarea 
victorioasă a luptei revoluționare 
era condiționată de întărirea coeziu
nii tuturor organizațiilor proletare, 
Partidul Comunist Român, cei mai 
înaintați revoluționari au 
neîntrerupt pentru refacerea 
tății. Această activitate s-a 
șurat în condițiile grele determinate 
de ilegalizarea partidului. Acestor 
dificultăți li s-au adăugat o serie de 
obstacole generate de poziția refor
mistă a unor lideri social-democrați, 
precum și de unele tendințe dog
matice, exclusiviste, manifestate in 
anumite perioade în activitatea unor 
cadre de conducere ale partidului 
comunist care reluau teze eronate 
puse în circulație de documentele 
Internaționalei comuniste.

Bogatele tradiții de unitate 
mișcării noastre muncitorești, 
zaurul său ideologic, organizatoric 
și tactic — în cadrul căruia uni
tatea reprezenta un bun de mare 
preț — și-au pus amprenta pe în
treaga acțiune revoluționară a co
muniștilor români, a militanților 
înaintați ai celorlalte partide munci
torești. Viața însăși dovedea că 
apărarea, cu forțe unite, a interese
lor comune în fața exploatării 
tronate și statului burghez 
tuia arma cea mai puternică 
clasei muncitoare și că, atunci 
muncitorii au acționat unitar, 
obținut succese in confruntările 
clasă, dobindindu-se condiții 
bune de muncă și de trai, drepturi 
și libertăți democratice, 
spre unitate, bazată pe 
intereselor comune,

transformat 
social-democrat.

i România, 
în 1927 in 

Ulterior,

militat 
uni- 

desfâ-

ale 
te-

pa- 
consti-

a 
cind 
s-au 

de 
mai

Aspirația 
înțelegerea 

s-a manifestat 
nu numai prin eforturile de refa
cere a unității organizatorice a miș
cării muncitorești, ci și prin parti
ciparea activă la lur>ta revoluționară, 
alături de muncitorii români, a

tică realistă a partidului comunist, 
de creare a comitetelor de acțiune 
pe ateliere, întreprinderi, centre 
muncitorești și pe ramură — în care 
să fie reprezentați toți muncitorii 
indiferent de apartenența politică
— a conferit un caracter combativ 
și unitar acțiunilor desfășurate de 
către clasa muncitoare. în adevăr, 
în acele luni, muncitorii comuniști, 
social-democrați, socialiști-indepen- 
denți, cei aparținînd altor 
politice sau neorganizați au închegat 
un larg front muncitoresc, 
a imprimat acestor lupte 
o intensitate fără precedent, trans- 
formîndu-le într-o cuprinzătoare 
mișcare națională cu caracter anti
fascist. Frontul Unic Muncitoresc a 
fost, de altfel, fermentul activizării și 
solidarizării cu cauza petroliștilor 
și ceferiștilor, a unor largi categorii 
sociale — șomeri, mici meseriași, 
funcționari, intelectuali, studenți. 
La rîndul lor, aceste mari încleștări 
sociale — adevărată lecție de unitate 
muncitorească — au întărit apro
pierea și colaborarea dintre organi
zațiile politice și profesionale ale 
proletariatului român.

Frontul Unic Muncitoresc
— Io temelia coalizării for
țelor antifasciste, vaiorificînd 
învățămintele desprinse din lupte
le din iarna lui ’33, privind ne
cesitatea și posibilitățile reale de 
a înfăptui unitatea de acțiune a 
muncitorimii, partidul comunist și-a 
intensificat în perioada următoare 
eforturile pentru făurirea Frontului 
Unic 
unei 
siste 
gura 
cismului Ia putere. în nenumărate 
rînduri, partidul comunist s-a adre
sat cu propuneri de colaborare celor
lalte partide muncitorești. „Imense 
sint puterile unite ale maselor. For
midabilă puterea unită a proletaria
tului... Rolul nostru de proletari, ro
lul partidelor noastre ca partide

partide
ceea ce 

sociale

Muncitoresc, ca fundament al 
largi coaliții a forțelor progre- 
și patriotice în care vedea sin- 
cale de a bara ascensiunea fas-

muncitorești este să fie in fruntea 
acestei lupte ! Succesul ei atlrnă nu
mai și numai de unitatea proletară, 
de unitatea maselor. Această unitate 
este in curs și nimic nu o va putea 
opri. Să ajutăm, să grăbim realizarea 
ei" — îndemna un document al 
P.C.R. din anul 1936.

In aceste eforturi, P.C.R. s-a în- 
tilnit cu pozițiile unor cercuri și mi- 
litanți de frunte al P.S.D., a că
ror atitudine a cunoscut ea însăși 
sensibile modificări în sensul unei 
mai largi deschideri spre colaborare 
și acțiune comună. „Destulă dezbi
nare ! Unitatea — aceasta să ne fie 
ținta cea mai apropiată și gindul cel 
mal sincer !“ — scria în acei ani 
oficiosul P.S.D., „Lumea Nouă".

Tocmai în asemenea împrejurări 
s-au putut realiza o serie de pași pe 
drumul înfăptuirii unității de ac
țiune : încheierea în octombrie 1934 
a unul acord de front unic intre 
Comitetul Național Antifascist și 
Liga Muncii (organizații legale în
drumate de P.C.R.), pe de o parte, 
și Partidul Socialist Unitar, pe de 

altă parte; sem
narea acorduri
lor de colaborare 
antifascistă de la 
Băcia, București 
și Țebea la sfîrși- 
tul anului 1935. 
Un însemnat suc
ces în direcția 
refacerii unității 
mișcării muncito
rești l-a consti
tuit încadrarea, 
începînd cu anul 
1935, a sindica
telor unitare, a- 
flate sub influen
ța P.C.R. și a ce
lor independente, 
aparținînd Parti
dului Socialist U- 
nitar, în Con

federația Generală a Muncii (con
dusă de social-democrați), devenită 
astfel unica centrală sindicală din 
țară — ceea ce a sporit forța și 
combativitatea proletariatului român.

Marea însemnătate a unității a fost 
odată mai mult verificată cu prile
jul alegerilor parlamentare parțiale 
de la Hunedoara și Mehedinți din 
februarie 1936, cînd acțiunea unită 
a muncitorimii, în jurul căreia s-au 
coalizat celelalte forțe democratice, 
a asigurat succesul candidaților fron
tului democratic.

O grandioasă expresie a unității 
proletare au constituit-o puternicele 
manifestații antifasciste de Ia 1 Mai 
1939. Manifestațiile desfășurate în în
treaga țară acum patru decenii, dar 
cu deosebiri! viguroasa manifestație 
de la București, la pregătirea și or
ganizarea căreia a avut o însemnată 
contribuție tînărul comunist Nicolae 
Ceaiișescu, au dat expresie, prin 
glasul zecilor de mii de participanți, 
hotărîrii maselor largi ale poporului 
de a lupta împotriva pericolului fas
cist, de a apăra independența, suvera
nitatea și integritatea teritorială a ță
rii. Același spirit de unitate a ca
racterizat și marile acțiuni de protest 
din vara anului 1940 împotriva Dic
tatului de la Viena, a ciuntirii teri
toriului național, cînd 
social-democrații, toate 
patriotice și democratice 
alături, umăr la umăr.

Toate aceste acțiuni 
sub semnul unității proletare au adus 
însemnate contribuții pozitive la 
apropierea și conlucrarea dintre 
partidele muncitorești, au netezit 
calea pentru înfăptuirea Frontului 
Unic Muncitoresc (subiect asupra 
căruia ziarul )va reveni), temelie a 
epocalei izbînzi din august 1944, 
prim pas spre refacerea deplină a 
unității clasei muncitoare.

comuniștii, 
elementele 
s-au aflat

desfășurate

Florian TANASESCU 
cercetător științific 
la Institutul de studii 
istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

Vă informăm despre •*

jiREPTARUl(jiTĂÎENESt"
O valoroasă inițiativă

a Consiliului popular al județului Bihor
Printre scrisorile sosite pe adresa organelor locale de partid și de 

stat, a diferitelor instituții administrative și servicii publice, un număr 
important solicită consultații juridice sau lămuriri și precizări in legă
tură cu actele necesare pentru soluționarea unor probleme personale. 
Cerințe similare sint formulate de unii cetățeni și atunci cind pin la 
audiențe.

— Pentru a econo
misi timpul cetățeanu
lui și pentru mai buna 
sa informare asupra 
instituției sau sectoru
lui in competenta că
rora intră rezolvarea 
diferitelor cereri, sesi
zări și reclamatii pri
vind probleme perso
nale sau obștești — rie 
spune tovarășul Nico
lae Fântână. prim- 
vicepreședinte al Co
mitetului executiv al 
Consiliului popular al 
județului Bihor — noi 
am editat, sub formă 
de broșură, un „în
dreptar cetățenesc", pe 
care l-am pus la dis
poziția oamenilor mun
cii. Este, de fapt, o 
concretizare a preve
derilor articolului 26 
din Legea nr. 1/1978 cu 
privire la activitatea 
de rezolvare a propu
nerilor. sesizărilor, re- 
clamatiilor și cererilor 
oamenilor muncii, po
trivit căruia „Organele 
si organizațiile de stat 
si obștești sint obli
gate să aducă la cu
noștința celor intere
sați condițiile ne care 
trebuie să le indeDli- 
nească cererile a căror 
rezolvare intră in com
petenta lor. indicind si 
actele necesare solu
ționării".

Utilitatea acestui „în
dreptar cetățenesc" 
este atestată de însuși 
evantaiul larg de pro
bleme și domenii pe 
care le cuprinde: con
strucții si sistemati
zare (inclusiv întoc
mirea planurilor pen
tru construcții de case 
familiale) ; gospodărie 
locativă: probleme fis
cale și de notariat ; 
asigurări sociale și 
pensii ; autoritate tu
telară : asistentă so
cială ; aprovizionarea 
populației si altele. 
Sint. de asemenea, cu
prinse indicații si pre
cizări clare, de la cele 
privind modul de eli
berare a diferitelor 
certificate si adeve
rințe. pînă la proble
me de stare civi
lă. de la evidenta 
populației si a autove
hiculelor oină la acti
vitățile din domeniu] 
sănătății si învătămin- 
tului. în același timp, 
în „îndreptarul cetă
țenesc" sînt nominali
zate. cu adresele si 
telefoanele respective, 
toate organele de spe
cialitate iudetene si 
alte instituții care. în 
spiritul legii, organi
zează audiente pentru

cetătenl. precum si 
programul acestor au
diente. Este dat pu
blicității. de aseme
nea. telefonul com
partimentului „Scrisori 
ale oamenilor muncii" 
de la Consiliul popu
lar iudetean. compar
timent care se află la 
dispoziția oricărui pe
tiționar în cursul zi
lei.

După cum ne arăta 
tovarășul prim-vice- 
presedinte Nicolae 
Fântână, prin publi
carea „îndreptarului 
cetățenesc". oamenii 
muncii economisesc 
timp prețios, nu mai 
fac numeroase dru
muri inutile sl chel
tuieli de prisos. Pen
tru ca toti bihorenii să 
beneficieze de acest 
îndreptar, s-a hotărit 
ca informațiile cele 
mai importante si de 
cel mai larg interes 
pe care le cuprin
de să fie afișate, 
pentru consultare, la 
sediile organelor admi
nistrației de stat. în 
întreprinderi, institu
ții si locuri de afișai 
public. Iată încă o mă
sură menită să ducă la 
o cit mai bună infor
mare a cetățeanului. 
(Petre Popa).

Constructorii au hotărit devansarea termenelor
...dar este necesar și sprijinul activ 

al furnizorilor de utilaje
în acest cincinal. întreprinderea 

metalurgică ..Republica" din Reghin 
va cunoaște o dezvoltare fără prece
dent. Aici urmează să intre in pro
ducție, la diferite termene, impor
tante capacități. Intre care o nouă 
secție de prelucrări mecanice, o tur
nătorie de otel, o turnătorie de fontă 
Si o sculărie modernă. în ziarul 
„Scînteia" din 7 februarie a.c. supu
neam atenției următorul aspect : cu 
toate că la Reghin lucrările de con
strucții și montaj s-au desfășurat in 
avans fată de graficele stabilite, de 
la o vreme pe șantier se înregistra o 
scădere de ritm. Cauzele ? Una sin
gură : lipsa unor materiale de con
strucții (agregate sortate de balas
tieră) șl construcții metalice. întru- 
cit în acest an urmează să intre in 
funcțiune două linii de turnare otel 
și fontă si o secție de tamburi si bu
tuci prelucrați, se pune întrebarea : 
ce relevă acum. în trimestrul al doi
lea. analiza stadiului de realizare a 
investițiilor pe acest șantier ?

— La secția de tamburi si butuci 
prelucrați — ne relatează maistrul 
loan Lazăr, șef de lot — lucrările de 
construcții și montai slnt finalizate 
în proporție de 90 la sută. Practic, 
hala propriu-zisă se află în stadiul 
final de execuție. Deosebit de impor
tant este faptul că linia de sculărie 
și mecanic-șef (necesară ambelor ca
pacități planificate în acest an) a in
trat în probele mecanice. Apreciem 
că secția de tamburi si butuci prelu
crați (cu o capacitate anuală de 8 000 
tone) va intra în devans în produc
ție. Cu condiția ca întreprinderea de 
autocamioane Brașov să transfere la 
Reghin, in timp util, liniile de pre
lucrare.

Din păcate nu același lucru se 
poate spune despre cea de-a doua ca
pacitate — liniile de turnare otel și 
fontă.

Este adevărat, prin detașarea unui 
reprezentant al beneficiarului ne 
lîngă balastiera de la Ideciu de Jos, 
vechea problemă a aprovizionării cu 
materiale de construcții (la care ne 
refeream în analiza precedentă) a 
fost soluționată. Dovadă că nu era 
decît o ..problemă" de... mai bună 
organizare a muncii. Nesolutionarea 
însă. în timp util, a altor aspecte de

termină ca înscrierea în graficele de 
execuție să fie in final pusă sub sem
nul întrebării. Despre ce este vorba ?

— Intrarea la termen, sau în de
vans — în producție — ne spunea 
Ing. Ioan Petruș, șeful biroului inves
tiții. este condiționată de soluțio
narea repartiției construcțiilor meta
lice necesare asigurării fronturilor de 
montaj pentru utilaje. Față de șantie
rul din Reghin, I.C.I.M. Brașov are — 
încă din ultimul trimestru al anului 
precedent — o restantă de 1150 tone

Pe șantierul întreprinderii 
metalurgice 

„Republica* 4 din Reghin 
construcții metalice. Nu ne-a livrat, 
în acest an. decît 60 tone. Urmarea ? 
Nu putem asigura front de montai 
la secția de preparare, care condițio
nează punerea în funcțiune. Este, de 
asemenea, imperios necesară — a- 
daugă interlocutorul — asigurarea în 
timp util a cotei de metal pentru 
încă 2100 tone de construcții meta
lice.

îngrijorarea reprezentantului bene
ficiarului este justificată si pentru că 
la ora actuală lipsesc o serie de uti
laje necontractate care condiționează 
punerea in funcțiune. între altele, 
este vorba de asigurarea repartiției 
pentru 376 metri liniari elevatoare 
(furnizor M.I.C.M.). poduri rulante 
pentru turnare de 8 și 12,5 tone forță 
(producător întreprinderea mecanică 
Timișoara) și devansarea livrării a 
două linii de grunduire. contractate 
cu întreprinderea de utilai chimic 
Ploiești (să fie livrate în trimestrul 
al IV-lea — ’79 în loc de trimestrul 
I — ’80). Situația este similară și în 
cazul celor două linii de formare- 
turnare de tip LFM-2.

Cu toate greutățile întîmpinate încă 
pe șantier, muncitorii si specialiștii 
cu care am stat de vorbă au fost de 
părere că sînt condiții pentru res-

Aspect din secția laminoare de la întreprinderea metalurgică Iași 
Foto : S. Cristian

pectarea angajamentelor asumate 
pentru acest an. în rîndul colective
lor de oameni ai muncii există acum 
un singur cuvînt de ordine : devansa
rea intrării in producție a celor două 
capacități prevăzute în acest an. Pe 
ce se bazează acest punct de vedere ? 
în primul rînd. pe buna colaborare 
dintre constructor și beneficiar, in
staurarea unei discipline ferme pe 
întregul șantier si folosirea integrală 
a fondului de timp productiv. în pe
rioada aceasta, aici au fost concen
trate ample forțe tehnice și umane. 
Constructorul are pe șantier (în lucru 
în două schimburi) 276 muncitori : 
dulgheri, zidari, lăcătuși, sudori, be
toniști. instalatori. Folosirea pe scară 
largă a utilajelor mecanice (o ma
cara de 28 tone si altele de pînă la 
10 tone, excavatoare, buldozere etc.) 
a dus la extinderea mecanizării la 
săpături în proporție de 90 la sută și 
la creșterea, în primul trimestru, a 
productivității muncii cu 109 la sută.

începînd cu acest trimestru, con
structorul a extins, cu rezultate bune, 
activitatea în brigăzi complexe, asi- 
gurînd lucrărilor un flux continuu, 
în acest sens — aprecia șeful de lot 
— rezultate meritorii au înregistrat 
brigăzile conduse de maiștrii Aurel 
Bulț, Alexandru Oprea și loan Bl- 
lac. ale căror metode de lucru au 
fost extinse pe întregul perimetru al 
șantierului. La rîndul său, beneficia
rul detașează zilnic, alături de alte 
forțe, o formație de instalatori pentru 
instalațiile de încălzire, 22 de lăcătuși 
pentru montarea construcțiilor meta
lice ; și-a asumat, totodată, montajul 
masinilor-unelte din hala de prelu
crare și sculărie. Au fost, de aseme
nea. fabricate pe plan local utilaje 
în valoare de circa 20 milioane lei, 
care nu au putut fi realizate de unii 
dintre furnizorii solicitați. Un pre
țios sprijin — aprecia C. Pavel, secre
tarul organizației de bază de oe plat
formă — a acordat șantierului din 
Reghin inginerul loan Găvozdea. 
directorul Trustului de construcții chi
mice Cluj-Napoca. care a furnizat nu 
o dată, la fața locului, soluții tehnice 
noi la lucrările de construcții sl 
montaj.

Firește, stadiul actual al lucrărilor 
de construcții si montai de pe șantier 
impune si alte măsuri hotărîte sl 
operative, atît din partea constructo
rilor, cît și a beneficiarului, care să 
asigure organizarea mai bună a 
activității în scopul intensificării rit
mului de lucru. Tot in acest scop este 
necesar să fie luate măsuri si de 
ceilalți factori care concură la reali
zarea acestei importante lucrări de 
investiții.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteli"

Vijelioasa apă a Buzău
lui, care se adună din clina 
estică a Ciucașului, colec- 
tînd în drumul ei o mulți
me de alte rîulețe și 
pîrîuri, intră în întorsura 
Buzăului făcînd un cot de 
peste 90 de grade, atacînd 
gresiile muntelui și tâin- 
du-le în niște chei din 
care țîșnește. mai puter
nică, spre bazinul Nehoia- 
șului.

O energie naturală care 
se consuma inutil va fi 
captată și transformată în 
energie electrică necesară 
industriei moderne în pli
nă dezvoltare a municipiu
lui Buzău. Ordonată prin 
mari lucrări hidrotehnice, 
apa Buzăului va debuta în 
Bărăgan, irigînd o sută 
douăzeci de mii de hecta
re. Prin ridicarea baraju
lui Siriu, în spatele căruia 
se va naște un lac de acu
mulare de 155 de milioane 
de metri cubi de apă, cu o 
lungime de 12 km. se va 
pune capăt ravagiilor inun
dațiilor și se va asigura 
umiditatea constantă a zo
nei de cîmpie de la poalele 
subcarpaților. O operă lumi
noasă, care face parte 
dintr-un sistem extrem de 
complex, gîndit la scara 
întregii țări, în strînsă le
gătură cu dezvoltarea ar
monioasă economico-socială 
a României socialiste.

Constructorii făuresc a- 
cum temeliile acestei lu
crări deosebit de inte
resante. între doi munți, 
printre care Buzăul tre
cea în galop spre Bără
gan, s-a săpat pînă la 
roca dură, vînătă. de gre
sie. Rîului i s-a construit 
pe latura lui stingă, în 
munte, o galerie de fugă 
lungă de 700 de metri, cit 
va avea la bază viitorul 
baraj — albie nouă, sub
terană, prin care el bu

buie ca o sută de trenuri 
în goană. Se distinge ală
turi locul nucleului de ar
gilă — bază de viitor 
con impermeabil, spriji
nit de-o parte și de alta 
de corpul barajului care 
va fi construit din piatra 
masivului pe o înălțime 
de 123 de metri. Pe latura 
stîngă a văii, muntele a 
fost „înțepat", cum se 
exprimă constructorii, în-

cuția corpului barajului 
propriu-zis va intra balast 
lestat cu straturi de anro- 
camente mari, procedeu 
unic în țară. Pe de altă 
parte, disiparea energiei 
apelor care trec prin eva
cuatori se va produce nu 
la ieșirea din galerii, cum 
se făcea înainte, ci în in
teriorul galeriilor. Este o 
soluție foarte modernă, pe 
plan mondial, care duce la

bun sfîrșit cu dîrzenie și 
inteligență. Uneltele aces
tor sculptori ai barajului 
sînt mari excavatoare, zeci 
de buldozere și zeci și zeci 
de basculante cu capacități 
între 17 și 27 tone. Șeful 
șantierului, inginerul Cor- 
neliu Andrei, amintindu-și 
de alte șantiere pe care a 
mai lucrat — hidrocentra
lele de pe valea Bistriței și 
cea de la Poiana Uzului —

SIRIU - un nume nou 
în constelația energetică

I

cepîndu-se galeria care 
va purta apele lacului de 
acumulare spre viitoarea 
hidrocentrală de 40 MW. 
Energia apelor se va con
verti în energie elec
trică, sporită apoi sub
stanțial in perspectiva con
struirii unei salbe de hi
drocentrale pînă în pra
gul orașului Buzău și a 
altor hidrocentrale pînă la 
întorsura Buzăului.

Șeful proiectului, ingi
nerul Gheorghe Flegont, 
remarcînd că viitorul ba
raj se construiește într-o 
zonă caracterizată prin 
seismicitate mai activă, a- 
rată că întreaga construc
ție este proiectată în așa 
fel încit elasticitatea va fi 
virtutea ei de căpetenie. în 
acest sens, cîteva noutăți 
tehnice — premiere în țara 
noastră — vor da un spor 
de siguranță lucrării. De 
pildă, amestecul argilei cu 

balastul în nucleul barajului 
va da și rezistentă și stabi
litate la infiltrații. în exe-

evitarea stricăciunilor pe 
care apele le produceau la 
ieșirea din galerii și pentru 
preîntîmpinarea cărora se 
angajau alte lucrări. O altă 
noutate constă în folosirea 
pâmintului armat la ma
rile bazine de acumulare 
cu căptușeli-ancore încas
trate în diguri, care dau 
economii de 100 la sută la 
beton.

Se construiește, de fapt, 
un baraj care conține ace
leași materiale din care 
sînt alcătuiți munții din 
jur. S-a început deci prin 
Sculptarea munților de-o 
parte și de alta a rîului 
care a dispărut în galeria 
subterană. Această gale
rie, ea însăși un lucru 
dificil de realizat din cau
za instabilității straturilor 
geologice, a fost atacată în- 
tîi în jumătatea ei superi
oară și betonată, iar apoi în 
jumătatea inferioară. O 
muncă de mare răbdare și 
capacitate tehnică, dusă la

tine să remarce că mecani
zarea accentuată este spe
cifică barajului Siriu.

— Lucrează aici mal pu
țin de 1 000 de constructori 
— spune el. Din aceștia, 
cam zece la sută sînt neca- 
lificați. Dar și această zeci
me va fi cuprinsă în școli
le noastre de calificare — 
betoniști, buldozeriști, ma
caragii, electricieni etc. La 
Bicaz scoteam sterilul cu 
calul ; aici lucrăm cu lo
comotive și vagoane. Oa
menii s-au dezobișnuit să 
dea cu lopata. Un alt tip 
de constructor dă asalt 
muntelui. Șantierul, el în
suși, este altceva. L-aș ase
mui unei localități urbane 
itinerante, cu tot ceea ce 
comportă un mic și modern 
oraș : locuințe confortabile 
pentru familiile constructo
rilor. cămine pentru nefa- 
miliști, școală și grădinițe 
pentru copii, cantine-res- 
taurant, sedii pentru acti
vitatea social-culturală.

Cînd vom termina, ne vom 
muta pe alt șantier, dar în 
.urma noastră rămîn în 
Siriu 6 blocuri cu peste 100 
de apartamente, iar în Ne- 
hoiu alte 48.

— Avem un colectiv pu
ternic — îl completează 
Marin Sia, mecanic de în
treținere la utilaje grele. 
Un colectiv sudat, cu tra
diție muncitorească fru
moasă, care s-a făurit 
de-a lungul a peste trei 
decenii.

— Cum așa ? Șantierul 
dumneavoastră nu datează 
decît de cîțiva ani...

— Aveți dreptate, dar nu 
uitați că oamenii lui au 
lucrat la Bicaz, la Argeș, 
la Porțile de Fier, la Po
iana Uzului... Eu, de pildă, 
am fost brigadier voluntar 
la Bicaz. Acolo m-am ca
lificat, la tunel-intrare. La 
3 august 1952 am văzut 
Bicazul...

— Cum de țineți minte 
și ziua ?

— Păi, de la seceră am 
plecat, de pe cîmp. Era 
ziua de 3 august 1952. Eu 
sint dintr-un sat din preaj
ma Romanului. Eram cinci 
frați și cu agricultura de 
atunci... La chemarea 
U.T.C.-ului am lăsat se
cera — și așa eram prea 
mulți acasă — și am intrat 
în rîndul constructorilor 
de hidrocentrale. Mi-am 
serbat cei 25 de ani de 
constructor și, cu mine o 
dată, alți tovarăși de-ai 
mei, așa cum se cuvine. 
A fost un moment de ră
gaz cînd, de fapt, uitîn- 
du-ne unii la alții și jude- 
cîndu-ne munca ne-am dat 
seama că alcătuim o fami
lie puternică, cu aceeași 
viață aspră, dar frumoasă, 
o viață bărbătească.

Dlonisle SINCAN

CU NOUĂ LUNI 
MAI DEVREME

Un succes de prestigiu: 
I.M.A.I.A. Arad a îndeplinit 
planul pe patru ani din 

actualul cincinal
Despre hărnicia colectivului de 

oameni ai muncii de la întreprin
derea mecanică a agriculturii și in
dustriei alimentare din Arad s-a 
vorbit nu o dată și în coloanele zia
rului nostru. Cel mai recent și con
vingător argument il constituie și 
faptul că în urmă cu puțin timp, 
prin decret prezidențial, întreprin
derii i s-a conferit „Ordinul Muncii" 
clasa a doua pentru ocuparea locu
lui II pe țară în întrecerea socia
listă pe anul 1978. Conferirea înaltei 
distincții a constituit un prilej de 
satisfacție pentru întregul colectiv 
și, în același timp, așa cum de altfel 
s-a și întimplat, un prilej de ana
liză atentă a posibilităților între
prinderii pentru a obține în condi
țiile noului mecanism economico- 
financiar și ale autoconducerii mun
citorești succese care să situeze în 
viitor întreprinderea pe un loc bun 
in întrecerea socialistă.

Eforturile colective lși găsesc 
acum concretizarea într-un nou 
succes de prestigiu, care reflectă 
încă o dată spiritul de răspundere al 
oamenilor muncii pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce i-au 
fost încredințate. Este vorba de în
deplinirea cu aproape 9 luni mai 
devreme a sarcinilor de plan pe 
primii patru ani din actualul cinci
nal, fapt care creează condițiile ca 
pinâ la sfîrșitul anului 1979 între
prinderea să realizeze în plus o pro
ducție industrială de circa 500 mi
lioane lei. Adică, echivalentul valo
ric al utilajelor necesare pentru 
mecanizarea completă a lucrărilor 
de alimentare cu hrană din 500 de 
hale pentru creșterea și ingrășarea 
porcinelor sau echivalentul a 7 500 
instalații complete pentru irigații.

La baza acestui frumos succes ob
ținut in cinstea zilei de 1 Mai se 
situează cîteva elemente demne de 
reținut : productivitatea muncii a 
crescut în 1979 față de 1975 cu 68,3 
la sută, în condițiile în care în 
aceeași perioadă producția s-a du
blat ; mai bine de 70 la sută din 
sporul de producție ce se va obține 
pinâ la sfîrșitul anului față de pla
nul cincinal — respectiv 350 mili
oane lei — urmează a se rea
liza pe seama creșterii productivi
tății muncii ; nomenclatorul de 
produse din 1979 cuprinde doar 25 
la sută din cel din anul 1975, restul 
reprezentind produse noi și repro- 
îectate ; consumul de metal la un 
milion lei producție-marfă a fost 
redus în perioada 1975—1979 cu 25 
la sută, iar consumul de energie cu 
30 la sută.

Firește, faptele de muncă Ia care 
ne-am referit reflectă eforturile, 
strădania, priceperea întregului co
lectiv de la I.M.A.I.A. Arad, dar se 
cuvine să amintim aici contribuția 
deosebită adusă de cei peste 90 
de fruntași în întrecerea socia
listă pe anul 1978, precum și a- 
portul unor oameni și comuniști 
de nădejde cum sint frezorul Au
rel Oneț, lăcătușul Teodor Hă- 
răguș, turnătorul Francisc Begov, 
sculerul matrițer Ștefan Schweitzer, 
strungarul Ștefan Costaș, maistrul 
lăcătuș Geza Horvath și alții, care 
de trei ani încoace, consecutiv, și-au 
înscris numele printre fruntașii in 
întrecere, fiecare din ei, la locul lor 
de muncă, constituind adevărate 
exemple de dăruire, pasiune și răs
pundere în muncă pentru colectivul 
întreprinderii.

Constantin SIMION 
corespondentul „Scînteii"
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MAREA ADUNARE POPULARA DIN ORAȘUL MAPUTO
(Urmare din pag. I)
varăși din conducerea de partid și 
de stat a Republicii Populare Mo* * 
zambic.

al P.C.R. Aș dori să vă prezint pe 
tovarășul președinte și să vă pre
zint pe tovarășa sa, tovarășa Elena 
Ceaușescu. (Aplauze puternice).

Vă rog să-mi permiteți să-i cer 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sâ 
se adreseze populației din Maputo 
și, prin populația din Maputo, na
țiunii mozambicane. (Aplauze pu
ternice).

★
în încheierea adunării populare, 

după cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Samora Moi
ses Machel a spus :

Mulțumesc tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele poporului 
Republicii Populare Mozambic, al 
populației din provincia Maputo și 
din județul Matola pentru cuvin
tele calde, pline de dragoste, de 
mare apreciere. Ele reflectă prie
tenia sinceră dintre poporul ro
mân și poporul mozambican, prie
tenia care există între partidul 
FRELIMO și Partidul Comunist 
Român.

Cred că făcînd aceste aprecieri 
sînt interpretul sentimentelor ge
nerale ale poporului mozambican. 
Vă mulțumesc, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru aceste cuvinte 
care pornesc de la un om, un om 
cu o îndelungată experiență de 
luptă, de luptă politică și ideolo
gică, de luptă pentru bunăstarea 
socială a poporului român, pentru 
propășirea omenirii.

Aș dori să subliniez cîteva punc
te pentru toți cei prezenți la aceas
tă adunare, pentru ca atunci cînd 
veți pleca de aici să spuneți și ce
lorlalți că tovarășul Ceaușescu 
ne-a vorbit despre necesitatea fun
damentală de a consolida unitatea 
noastră, de a întări solidaritatea 
poporului mozambican cu popoa
rele din întreaga lume care luptă 
pentru independența lor. Solidari
tatea cu toate popoarele care luptă 
pentru suveranitatea lor; pentru 
a-și consolida națiunea lor. Unita
tea cu forțele care luptă împotriva 
colonialismului, rasismului, împo
triva apartheidului, împotriva im
perialismului care împiedică dez
voltarea lumii, stabilirea păcii și 
progresul. împotriva acelora care 
se opun construirii socialismului, 
care înseamnă și lupta pentru feri
cirea oamenilor, pentru pace, pen
tru bunăstarea omenirii, pentru 
prietenie și respect reciproc între 
popoare. Căci socialismul înseamnă 
bunăstare, lichidarea dominației și 
asupririi, a discriminării rasiale. 
Despre discriminarea care există 
între țările dezvoltate și țările 
subdezvoltate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat aici necesi
tatea folosirii resurselor naturale 
ale fiecărei țări în interesul pro
priului popor — și aceasta înseam
nă instaurarea unei noi ordini eco
nomice în lume. Aceasta presupu
ne, totodată, lichidarea analfabe
tismului în lume, a ignoranței și 
obscurantismului, a superstițiilor, 
presupune dezvoltarea științei. 
Socialismul se poate construi nu
mai dezvoltînd știința. Pentru că 
socialismul înseamnă știință ! (A- 
plauze).

Acompaniați de președintele parti
dului FRELIMO și al Republicii 
Populare Mozambic, tovarășul Samora 
Moises Machel, și de tovarășa Grața 
Machel, inalții soli ai poporului 
român au parcurs un lung tra
seu pe marile bulevarde ale fru
moasei capitale mozambicane și in 
afara ei, pe malul Oceanului Indian. 
Mii și mii de locuitori au venit să 
salute prezența celor doi conducă
tori de partid și de stat. Marea a- 
dunare populară — la care au luat 
parte peste 10 000 de persoane — era 
deja întrunită intr-un frumos parc 
din cartierul Matola. Două mari 
portrete, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și Samora Moises Machel, 
dominau adunarea. întregul parc era 
impinzlt de drapele românești și mo
zambicane, ca și de mari pancarte 
pe care scria : „Trăiască Partidul 
Comunist Român !“, „Trăiască pre
ședintele Nicolae Ceaușescu !“, „Tră
iască prietenia dintre popoarele mo- 
zambican și român !“.

Pe un mare panou, purtat de un 
numeros grup, scria, de asemenea : 
„Muncitorii întreprinderii mecanice 
Curtumes salută pe Excelența Voas
tră, tovarășe președinte Ceaușescu".

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Samora 
Moises Machel, a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a tovarășei Grața Ma
chel a fost întimpinată cu vii urale 
și ovații, marea adunare puțind fi 
asemuită cu o adeyărată pădure de 
brațe ce agitau stegulețe românești 
și mozambicane. Cei peste 10 000 
de participant! scandau : „Ceaușescu 
—- Machel !“, „România — Mo
zambic !“, dînd astfel expresie sen
timentelor de înaltă prețuire față 
de prietenia dintre cele două țări și 
popoare, dintre secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și președintele partidului 
FRELIMO, președintele Republicii 
Populare Mozambic. Locuitorii din 
Matola exprimau, de asemenea, prin 
aceasta, recunoștința lor vie față de 
România, țara care a sprijinit de la 
bun început lupta de eliberare na
țională a poporului mozambican și 

pe care-1 ajută acum în eforturile 
pașnice de reconstrucție națională. 
Totodată, participanții la adunarea 
populară iși exprimau satisfacția 
pentru noul dialog la nivel înalt ro- 
mâno-mozambican, pentru rezulta
tele lui rodnice, care vor da noi di
mensiuni raporturilor dintre cele 
două țări prietene, dintre popoarele 
lor animate de sentimente de stimă 
și prietenie, de dorința de a conlu
cra spre binele lor, în interesul cau
zei progresului și al păcii în lume.

Cei doi conducători de partid și de 
stat, celelalte persoane oficiale româ
ne și mozambicane au luat loc în- 
tr-o tribună special amenajată, îm
brăcată în pinză de mătase pe care 
era imprimată stema Republicii So
cialiste România.

în stilul caracteristic militanților 
partidului FRELIMO, Jose Moiane, 
guvernatorul provinciei Maputo, a 
deschis mitingul salutind prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, a tovarășu
lui Samora Moises Machel, a tovară
șei Grața Machel, prin invitarea 
populației să ovaționeze la chemă
rile : „Trăiască Partidul Comunist 
Român !“, „Trăiască Republica So
cialistă România!", „Trăiască partidul 
FRELIMO !“, „Trăiască președintele 
Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască pre
ședintele Samora Moises Machel !“.

Gazdele au oferit, în continuare, un 
inspirat program artistic, la care 
și-au dat concursul artiștii ansamblu
lui „Victoria Mozambicului", care au 
interpretat scene ilustrative pentru 
preocupările actuale, orientate spre 
îmbinarea luptei pentru păstrarea 
independenței cu munca pașni
că, ' constructivă ale poporului mo
zambican, precum și dansuri și 
cintece tradiționale. Un moment reu
șit al programului l-a constituit cel 
intitulat „Bun venit, frați ai noștri de 
departe", la care s-au alăturat scene 
din dansul „Xiguba" — „Dansul 
bucuriei", specific artei negre mo
zambicane.

în aplauzele asistenței a luat 
cuvîntul tovarășul Samora Moises 
Machel, președintele partidului 
FRELIMO, președintele Republicii 
Populare Mozambic, care a propus 
celor peste zece mii de oameni să 
interpreteze, ca semn de cinstire a 
marelui oaspete al poporului mozam

bican, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, cel 
mai îndrăgit cîntec revoluționar de
dicat partidului care a condus țara 
pe calea libertății și independenței. 
Cu remarcabil talent agitatoric, 
președintele partidului FRELIMO 
a dirijat marea adunare de la 
Matola care, intr-un glas, a ovațio
nat minute în șir pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru prietenia 
româno-mozambicană.

în această atmosferă, de caldă 
prietenie, președintele SAMORA 
MOISES MACHEL a rostit o cu- 
vintare închinată relațiilor frățești 
dintre România și Mozambic, sub
liniind aportul deosebit de însemnat 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, al 
Partidului Comunist Român la ci
mentarea acestei prietenii, în care 
poporul mozambican a găsit un spri
jin de nădejde în anii luptei sale de 
eliberare și in care are un aliat pu
ternic in prezent.

In ovațiile mulțimii a luat, apoi, 
cuvîntul tovarășul NICOLAE- 
CEAUȘESCU, ale cărui aprecieri și 
îndemnuri au mers la inima mulți
mii, care a aplaudat fără intrerupere 
ideile deosebit de valoroase ale secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

„Trăiască președintele Nicolae 
Ceaușescu", „Mulțumesc președinte
lui Nicolae Ceaușescu" — cu aceste 
cuvinte, în aplauzele furtunoase ale 
mulțimii, președintele Samora Moises 
Machel a ținut să cinstească încă o 
dată pe ilustrul oaspete al Republicii 
Populare Mozambic.

Dirijați de președintele partidului 
FRELIMO, cei peste 10 000 de locui
tori ai cartierului Matola din Maputo 
au încheiat — tot cu un cîntec oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu — marea a- 
dunare populară într-o atmosferă de 
deosebită însuflețire, expresie a sen
timentelor calde de stimă reciprocă, 
a legăturilor frățești de solidaritate 
militantă dintre Partidul Comunist 
Român și partidul FRELIMO, dintre 
România și Mozambic, a voinței ță
rilor noastre de a întări și mai mult 
colaborarea dintre ele, spre binele și 
prosperitatea ambelor popoare, pen
tru triumful ideilor păcii și pro
gresului în întreaga lume.

Spectacol de gală in onoarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

Joi seara, în marea sală „Clne- 
Teatro Africa" din Maputo, s-a des
fășurat spectacolul de gală oferit în 
onoarea secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, de președin
tele partidului FRELIMO, președin
tele Republicii Populare Mozambic, 
Samora Moises Machel, și tovarășa 
Grața Machel.

împreună cu secretarul general al 
partidului se aflau tovarășii Virgil 
Cazacu, Virgil Trofin, Ștefan Andrei, 
alte persoane oficiale române.

La spectacolul de gală au parti
cipat membri ai conducerii de partid 
și de stat ai Republicii Populare Mo
zambic, alte oficialități.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Maputo.

La intrarea in sală, inalții soli ai 
poporului român au fost salutați cu 
deosebită căldură, întreaga asistență 
aplaudind indelung, ovaționind pen
tru prietenia româno-mozambicană.

Formațiuni de prestigiu ale vieții 
artistice din această țară au ținut sâ 
omagieze prezența in Republica Popu
lară Mozambic a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 

Ceaușescu. în prima parte a specta
colului, alcătuită din cintece revolu
ționare, artiștii au inclus poezii și 
coruri românești. De un deosebit 
succes s-a bucurat poemul „Patrie 
scumpă, patria mea", interpretat cu 
remarcabilă sensibilitate in limba 
română și reluat, tot în limba română, 
de corul bărbătesc.

Programul interpretat de artiștii 
mozambicani a reflectat atît bogatul 
folclor al acestei țări, cit și preface
rile revoluționare prin care trece 
Mozambicul azi. A produs o deose
bită impresie măiestria cu care an
sambluri de renume au adus pe sce

na teatrului mesajul artei populare 
mozambicane, obiceiurile și tradițiile, 
aspirațiile, dirzenia și curajul cu 
care se angajează la munca pentru 
edificarea unei patrii noi.

La sfîrșitul spectacolului, președin
tele României a oferit artiștilor un 
foarte frumos coș cu flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășul Sa
mora Moises Machel, tovarășa Grața 
Machel s-au fotografiat în mijlocul 
artiștilor, spectacolul constituind un 
nou și relevant moment al strinsei 
prietenii dintre popoarele român și 
mozambican.

Cuvîntarea tovarășului
Samora Moises Machel

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

ÎNTÎLNIRI DE LUCRU

(Urmare din pag- I) Importanța acestei vizite constă 
și în faptul că ea va consolida, în 
domeniile care vor fi stabilite, co
operarea noastră economică, cul
turală, științifică. Ce înseamnă a- 
ceasta ? Aceasta înseamnă con
struirea de fabrici, pentru ca po
porul să se îmbrace mai bine, să 
se hrănească mai bine. Nu se poa
te construi socialismul cu mizerie 
și ignoranță. înseamnă să produ
cem mai mult bumbac, să produ
cem grîul, orezul, porumbul, ana
nasul, mai multe banane, înseam
nă să producem mai mult lapte, 
rtiai multe ouă, să creștem mai 
multe păsări și vite. Aceasta înțe
legem noi prin socialism. înseam
nă să construim tractoare, dru
muri, baraje ; înseamnă utilizarea 
corectă a resurselor naturale, să 
dai case poporului, să construim 
mai multe școli, mai multe spita
le. Aceasta înseamnă socialismul 
pe care noi dorim să-l construim ! 
De aceea, așa cum spunea tovară
șul Nicolae Ceaușescu, FRELIMO 
— partidul de avangardă care con
duce poporul mozambican, care 
conduce societatea, statul — va 
obține victoria în construcția noii 
societăți, așa cum am cîștigat vic
toria asupra colonialismului portu
ghez. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost totdeauna convins că vom 
învinge colonialismul, așa cum 
este convins și acum că vom cîș- 
tiga și această bătălie economică. 
Aceasta înseamnă să ai idei clare, 
nu confuze. Aceasta înseamnă că 
victoria este în mîinile noastre, că 
depinde de hotărîrea noastră, de 
felul cum vom ști să mobilizăm 
întregul popor în vederea dezvol
tării social-economice a țării. Pu
terea stă în mîinile poporului 1 
Trebuie să exerciți bine această 
putere, să lupți îți mod constant 
împotriva ideilor greșite care mai 
există. Cu idei clare, cu o ideolo
gie corectă — cu acestea vom con
strui noi socialismul în Mozambic!

Totul stă în munca noastră, nu 
în minuni ! Nu producem noi ore
zul ? Nu producem noi porumbul ? 
Noi construim marile mașini și in
stalații. De aceea, așa cum spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pu
tem și trebuie să construim socia
lismul. Numai prin socialism vom 
aduce fericirea poporului mozam
bican și, astfel, vom sta pe picior 
de egalitate cu oricare alt popor 
din lume.

Am vrut să spun acestea, tova
răși, spre a-i mulțumi tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru aceste 
cuvinte de mare încurajare pentru 
poporul mozambican. El are certi
tudinea că poporul mozambican 
va construi socialismul și dă o 
mare apreciere luptei pe care po
porul nostru o desfășoară pentru 
construirea socialismului.

Dorim, încă o dată, să-i mulțu
mim și să transmitem poporului 
român, de aici, din această parte a 
continentului african, asigurarea 
noastră că România are prieteni în 
Mozambic, că tot poporul mozam
bican este alături de poporul ro
mân, condus de Partidul Comunist 
Român.

Le mulțumim pentru vizită. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

(Urmare din pag. I)
în cursul vizitei noastre în Mo

zambic am ajuns la concluzii 
comune cu tovarășul Samora 
Machel și alți tovarăși din con
ducerea partidului FRELIMO cu 
privire la colaborarea dintre po
poarele noastre. Dorim să ridicăm 
la un nivel superior solidaritatea 
din trecut. Am conlucrat bine îm
potriva colonialismului și impe
rialismului — și salutăm victoria! 
Să conlucrăm și mai bine pentru 
construcția socialistă, pentru li
bertatea popoarelor, pentru lichi
darea deplină a colonialismului în 
Africa și pretutindeni ! (Aplauze 
puternice). Să conlucrăm tot așa 
de bine în lupta împotriva politicii 
imperialiste de dominație ! Să în
tărim solidaritatea în apărarea in
dependenței popoarelor, să conlu
crăm tot mai bine pentru con
strucția socialismului în Mozam
bic ! (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Sîntem convinși că înțelegerile pe 
care le-am realizat în aceste zile 
vor contribui la întărirea puternică 
a acestei solidarități și colaborări 
în construcția socialismului.

Vizita noastră are o importanța 
istorică prin faptul că am căzut de 
acord să așezăm la temelia colabo
rării noastre viitoare Tratatul de 
prietenie și cooperare dintre Româ
nia și Mozambic. (Vii aplauze). Prin 
acest tratat, partidele și țările 
noastre se angajează să facă totul 
pentru ca cele două popoare, strîns 
unite, să meargă ferm înainte pe 
calea socialismului. Iată de ce vic
toria socialismului în Mozambic, 
bazîndu-se pe o asemenea colabo
rare cu toate țările socialiste, cu 
toate popoarele progresiste, este 
sigură. (Vii aplauze).

Fără îndoială, tovarăși, că tre
buie întărită solidaritatea între ță
rile noastre! Mai cu seamă tre
buie întărită unitatea întregului 
popor mozambican, întărit partidul 
FRELIMO, pentru că numai strîns 
unit, avînd un partid de avangar
dă, poporul mozambican va ob
ține cît mai rapid victoria în con
strucția socialistă, își va asigura 
bunăstarea și fericirea. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Am convenit sâ întărim solidari
tatea cu popoarele din Rhodesia, 
Namibia,’ Africa de Sud. Acordăm 
întregul nostru sprijin mișcărilor 
de eliberare pentru lichidarea de
plină a asupririi și a colonialismu
lui din aceste țări. Sîntem siguri 
că victoria va triumfa! Am con
venit să conlucrăm strîns pentru 
întărirea unității africane, a co
laborării cu toate țările socialiste, 
cu toate țările în curs de dezvolta
re, precum și cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială. 
Vrem un singur lucru : ca relațiile 
cu toate statele să se bazeze pe 
deplina egalitate în drepturi, pe 
respectul independenței și suvera
nității naționale, pe neamestec în 
treburile interne, pe întrajutorare 
și colaborarea activă, pe renun
țarea la forță și la amenințarea cu 
forța. Dorim ca fiecare popor și 
fiecare națiune să nu se mai teamă 
de vreo agresiune, să se poată dez
volta liber, așa cum dorește, fără 
amestec din afară. Noi avem de
plina încredere că popoarele vor 
ști să-și aleagă calea cea justă, 
calea luptei pentru lichidarea asu
pririi și exploatării, pentru o co
laborare egală, pentru socialism. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Vrem să conlucrăm mai strîns 
pentru lichidarea subdezvoltării, 

pentru noua ordine economică, să 
întărim solidaritatea pentru înfăp
tuirea securității în Europa, pen
tru soluționarea tuturor probleme
lor litigioase numai și numai pe 
calea tratativelor.

De asemenea, am convenit să în
tărim colaborarea noastră pentru 
realizarea dezarmării, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare. Desi
gur, tovarăși, vorbind de dezar
mare, noi înțelegem ca aceasta să 
înceapă cu cei care dețin cele mai 
multe și cele mai puternice arma
mente. Desigur, dezarmarea tre
buie să ducă la eliberarea de mij
loace materiale și financiare, pen
tru dezvoltarea economică. Româ
nia a propus, spre exemplu, ca 50 
la sută din economiile realizate 
prin reducerea cheltuielilor milita
re să fie alocate pentru țările în 
curs de dezvoltare. Ne gîndim, de
sigur, ca dezarmarea să se efec- 
tueze în mod controlat și să nu 
pună ' în pericol independența ni
mănui. Dar trebuie să facem totul 
pentru a opri cursa înarmărilor ! 
Socialismul și-a propus dintotdeau- 
na să elibereze omenirea de asu
prire, să asigure egalitatea între 
națiuni și între oameni, dar și să 
lichideze orice dominație imperia
listă și colonialistă, să pună capăt 
războaielor, să asigure o pace trai
nică, o lume a egalității și drep
tății sociale. (Vii aplauze).

Este necesar să întărim conlu
crarea cu toate țările care se pro
nunță pentru o asemenea politică, 
cu toate partidele și mișcările de 
eliberare națională care se ridică 
la această luptă dreaptă. Victoria 
împotriva imperialismului și colo
nialismului, realizarea unei păci 
trainice se pot înfăptui numai prin 
lupta unită a tuturor forțelor 
progresiste, a tuturor popoarelor 
lumii! (Aplauze puternice).

Mai mult ca oricînd, cuvintele 
lui Marx „Proletari din toate ță
rile, uniți-vă !“ trebuie amplificate 
și completate cu lozinca : Popoare 
asuprite de pretutindeni, forțe pro
gresiste de pretutindeni, uniți-vă, 
pentru a lichida imperialismul și 
colonialismul ! Uniți-vă, pentru li
bertate națională și progres social ! 
Uniți-vă, pentru ca fiecare națiune 
să fie liberă și independentă ! 
Uniți-vă, pentru construcția socia
lismului ! (Aplauze îndelungate). 
Uniți-vă, pentru pace în întreaga 
lume ! (Vii aplauze).

Avem impresii foarte bune des
pre ceea ce am văzut în Mozam
bic. Dorim să vă urăm succese tot 
mai mari în grandioasa activitate 
de construcție socialistă ! (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Trăiască poporul mozambican li
ber și independent, constructor al 
socialismului ! (Aplauze, se scan
dează ,,Viva“).

Trăiască Republica Populară 
Mozambic ! (Aplauze, se scandează 
„Viva").

Trăiască partidul FRELIMO ! 
(Aplauze : ,,Viva“).

Trăiască președintele partidului 
FRELIMO și al Republicii Popu
lare Mozambic, tovarășul Samora 
Machel ! (Aplauze : „Viva").

Trăiască prietenia dintre Mo
zambic și România ! (Aplauze: 
„Viva").

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân ! (Aplauze : „Viva").

Victorie ! („Viva").
Pace ! („Viva").
Socialism ! („Viva").
Vă doresc multă sănătate tutu

ror, multă fericire poporului mo
zambican ! (Aplauze puternice, în
delungate).

In cadrul vizitei In Mozambic a 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membrii delega
ției române care il însoțesc au avut 
o serie de întîlniri de lucru cu mem
bri ai Comitetului Politic Permanent 
al C.C. al partidului FRELIMO și ai 
guvernului mozambican.

Tovarășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, viceprim-ministru al 
guvernului, a purtat convorbiri cu 
Marcelino dos Santos, membru al Co
mitetului Politic Permanent al C.C. 
al FRELIMO, ministru și președinte 
al Comisiei Naționale a Planificării, 
și cu Julio Eduardo Zamith Carrilho, 
membru al C.C. al FRELIMO, minis
trul industriei și energiei, cu care a 
examinat căile concrete de promo
vare a colaborării și cooperării eco
nomice dintre România și Mo
zambic.

La adunarea populară din orașul Maputo

în cadrul intîlnirii dintre tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, și Joaquim Alberto 
Chissano, membru al Comitetului 
Politic Permanent, secretar al C.C. 
al partidului FRELIMO, au fost 
abordate probleme ale dezvoltării 
relațiilor de conlucrare dintre Parti
dul Comunist Român și partidul 
FRELIMO. dintre organizațiile de 
masă și obștești din cele două țări, 
cit și ale colaborării româno-mozam- 
bicane în diferite domenii de interes 
reciproc.

Tovarășul Stefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ministrul 
afacerilor externe, a avut întrevederi 
cu Joaquim Alberto Chissano, mem
bru al Comitetului Politic Permanent 
al C.C. al partidului FRELIMO, mi
nistrul afacerilor externe, și cu Ser

gio Vieira, membru al C.C. al parti
dului FRELIMO, guvernatorul Băncii 
Mozambicului. Au fost abordate pro
bleme concrete ale colaborării și con
lucrării pe plan internațional intre 
România și Mozambic în spiritul în
țelegerilor și documentelor convenite 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Samora Machel, 
președintele partidului FRELIMO, 
președintele Republicii Populare Mo
zambic.

Ana Mureșan, membră a Comite
tului Executiv al Consiliului Central 
al U.G.S.R., președinta Consiliului 
Național al Femeilor, și Constantin 
Boștină, secretar al Comitetului Cen
trai al Uniunii Tineretului Comunist, 
președintele Consiliului Național ai 
Organizației Pionierilor, au avut in- 
tilniri de lucru cu reprezentanți ai 
organizațiilor similare din Republica 
Populară Mozambic.
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109 Ml DE EA NAȘTEREA llll VLADIMIR IIICI IEI
Adunarea festivă din Capitală

împlinirea a 109 ani de la nașterea 
lui Vladimir Ilici Lenin, genial gindi- 
tor și militant revoluționar, întemeie
torul și conducătorul Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, de nu
mele căruia sînt legate înfăptuirea 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie și făurirea primului stat socia
list din lume — statul sovietic — a 
fost marcată, vineri după-amiază, 
printr-o adunare festivă organizată 
de Comitetul municipal București al 
P.C.R., la Casa prieteniei româno-so- 
vietice din Capitală.

Cuvintareu tovarășului George Macovescu
Evocînd viața și activitatea emi

nentului ginditor și militant revolu
ționar, vorbitorul a spus : De numele 
lui Vladimir Ilici Lenin sînt legate 
direct și pentru totdeauna crearea 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, înfăptuirea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie care a des
chis o eră nouă în viața omenirii, 
făurirea statului sovietic, primul stat 
al muncitorilor și țăranilor apărut în 
istorie. Lenin a dezvoltat în mod 
creator tezaurul învățăturii marxiste, 
potrivit cerințelor etapei istorice în 
care a trăit și și-a desfășurat activi
tatea, demonstrînd că forța acestei în
vățături, imensa ei capacitate trans
formatoare se află în legătură orga
nică cu viața socială, cu cuceririle 
științei, cu izbînzile cunoașterii uma
ne. Adversar al rigidității in gîndire, 
Lenin a văzut în marxism o călăuză 
vie in acțiune, o confruntare perma
nentă cu practica socială, și nu o co
lecție de dogme și de teze intangi
bile, valabile pentru eternitate.

Activitatea și opera sa științifică 
reprezintă un exemplu de aplicare a 
concepției generale a socialismului la 
condițiile concrete, istorico-sociale 
ale Rusiei din vremea sa, de folosire 
a teoriei revoluționare materialist
dialectice în analiza activității inter
ne și internaționale in care se des
fășura lupta revoluționară pentru 
socialism, în definirea concluziilor ce 
se desprindeau pentru fundamenta
rea strategiei și tacticii revoluționare 
a proletariatului.

Arătind că in deceniile care au ur
mat Revoluției din Octombrie, po
poarele Uniunii Sovietice, punînd în 
aplicare învățăturile leniniste, au ob
ținut succese deosebite în dezvoltarea 
economică, socială și culturală, in 
creșterea nivelului de trai, vorbitorul 
a subliniat că oamenii muncii din 
țara noastră, întregul popor român 
își exprimă marea satisfacție față 
de realizările U.R.S.S. pe calea 
construirii comunismului, realizări 
în care văd o contribuție din 
cele mai importante la întărirea so
cialismului, a forțelor progresului și 
păcii din întreaga lume. Sărbătorirea 
în țara noastră a zilei de naștere a 
lui Lenin a prilejuit și prilejuiește, 
de fiecare dată, trecerea în revistă a 
îndelungatelor tradiții de luptă re
voluționară ale clasei muncitoare din 
România, a solidarității frățești din
tre proletariatul rom in și cel din 
Rusia, dintre comuniștii români și 
sovietici. Vigoarea mișcării muncito
rești și socialiste din România — 
apreciată de Marx și Engels, autori 
ai unor pagini de adîncă analiză a 
condițiilor iin țara noastră — a de
terminat acțiuni de profundă solidari
tate cu mișcarea muncitorească din 
Rusia. Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a avut un puternic ecou 
in rindul clasei muncitoare din Româ
nia aflată ea însăși in acea vreme 
într-o puternică efervescență revolu
ționară, în mari bătălii de clasă, Den- 
tru libertate socială și națională. 
Proletariatul din România, socialiștii 
români, masele muncitoare și alte 
categorii sociale progresiste din țara 
noastră și-au exprimat m ample și 
memorabile manifestații solidaritatea 
cu cauza acestei mari si unice revolu
ții, generatoare de profunde schim
bări în viața popoarelor, solidaritatea 
cu tînărul stat sovietic. Numeroși re
voluționari și miiitanți progresiști 
români au luat parte, cu arma in 
mină, la apărarea noului stat creat 
în urma Revoluției din Octombrie, 
îndeplinind această misiune de soli
daritate revoluționară, unii dintre ei 
au avut fericitul prilej de a se intîlni 
cu Lenin, de a-1 fi cunoscut înde
aproape, de a fi lucrat cu el.

Partidul Comunist Român, creat 
în condițiile avintului revoluționar 
care a cuprins atunci România, ca re
zultat al maturizării mișcării munci
torești, a militat statornic, încă de la 
înființarea sa, pentru solidaritatea și 
colaborarea cu statul sovietic socialist. 
Partidul nostru, militînd cu hotărire, 
cu îndirjtre, folosind o mare varietate 
de forme ale luptei revoluționare 
pentru unirea tuturor forțelor de
mocratice, patriotice din țară în apă
rarea intereselor clasei muncitoare, 
ale poporului român, împotriva ex
ploatării și pericolului dominației 
străine, a acționat, totodată, pentru 
relații de bună vecinătate și priete
nie între România și Uniunea Sovie
tică. Aceasta a făcut ca acum 45 de 
ani să se stabilească relații diploma
tice între cele două țări, eveniment 
politic de o deosebită importanță care 
corespundea intereselor vitale ale 
popoarelor celor două țări, act salutat 
de opinia publică internațională cu 
adîncă satisfacție, întrucit aducea o 
contribuție de Dreț la eforturile de 
pace și securitate în Europa și în 
lume.

După ce a relevat lupta dusă de clasa 
noastră muncitoare, sub conducerea 
P.C.R., Împotriva războiului anti- 
sovietic, vorbitorul a arătat că victoria

IN CURlND, două prestigioase MANIFESTĂRI EXPOZIȚIONALE LA BUCUREȘTI:
• Tîrgul internațional de primăvară
• Salonul al chimiei

în aceste zile. Complexul expozițio- 
nal de la Piața Scînteii cunoaște fe
bra pregătirilor specifice amplelor 
manifestări economice internaționale. 
Aici se vor desfășura, în perioada 
4—12 mai, a Vl-a ediție a Tirgului 
internațional de primăvară și al III- 
lea Salon internațional al chimiei. 
Date cu privire la pregătirile ce le 
fac organizatorii pentru buna des
fășurare a celor două manifestări ex- 
poziționale, alte amănunte legate de 
profilul acestora, precum și despre 
participarea românească și a firme
lor de peste hotare ne-au fost furni
zate de tovarășul ing. Mircea Bădică, 
directorul întreprinderii de tîrguri și 
expoziții din București :

— In primul rînd trebuie precizat 
că prin desfășurarea Tirgului inter
național de primăvară și Salonului 
internațional al chimiei. Capitala de

La adunare au participat activiști 
de partid și de stat, vechi miiitanți 
ai partidului și mișcării muncitorești 
din țara noastră, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, perso
nalități ale vieții noastre științifice 
și culturale, militari, studenți și elevi.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihai Da- 
lea, membru supleant al Comitetului 

insurecției naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste din august 1944, 
care a inaugurat trecerea la făurirea 
unei Românii noi, independente, so
cialiste, a deschis un capitol nou în 
cronica relațiilor româno-sovietice. In 
marile bătălii purtate de armata ro
mână, alături de armata sovietică, pe 
frontul eliberării de sub dominația 
fascistă, s-au pus bazele de nezdrun
cinat ale prieteniei dintre popoarele 
noastre, prietenie cimentată și ridica
tă pe trepte noi în condițiile edificării 
socialismului și comunismului în cele 
două țări. Legăturile de prietenie și 
colaborare româno-sovietice au cu
noscut o continuă dezvoltare și di
versificare pe toate planurile vieții 
economice, sociale, politice și cultu
rale. Raporturile dintre partidele, po
poarele și statele celor două țări so
cialiste vecine șl prietene au crescut 
fără încetare, ele întemeindu-se pe 
principiile respectării egalității, suve
ranității și independenței naționale, 
avantajului reciproc, solidarității in
ternaționale.

Factorul dinamizator, de o impor
tanță excepțională pentru intensifi
carea legăturilor multilaterale româ
no-sovietice l-au constituit intîlniri- 
le dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev. Declarația 
comună semnată la București, in 1976, 
a dat un nou și puternic impuls a- 
cestor relații, întărindu-se colabo
rarea economică, politică, tehnico- 
științifică și culturală în folosul po
poarelor ambelor țări, al păcii și so
cialismului în lume.

Partidul și statul nostru acționea
ză cu consecvență pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie ro
mâno-sovietice, în interesul partide
lor, popoarelor și țărilor noastre, al 
creșterii forței de atracție a socia
lismului în lume, al întăririi uni
tății partidelor comuniste și munci
torești in lupta dusă împotriva im
perialismului, pentru pace și progres 
în lume. „Colaborarea multilatera
lă, relațiile de prietenie și bună ve
cinătate cu Uniunea Sovietică vor 
constitui șl în viitor o preocupare 
deosebită a Partidului Comunist Ro
mân, a Republicii Socialiste Româ
nia", iată ce a declarat secretarul ge
neral al partidului nostru, președin
tele țării — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Aniversarea nașterii lui Lenin, mo
ment sărbătoresc pentru omenirea 
muncitoare, găsește poporul român, 
liber și stăpin pe destinele sale, an
gajat cu toate forțele, cu voință de 
nestrămutat pentru realizarea cu 
succes a celui mai cutezător pro
gram de pînă acum, consacrat bu
năstării și fericirii sale, Programul 
elaborat de Congresul al XI-lea al 
partidului de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. Rememorînd drumul parcurs, 
drum de luptă și victorii pe calea so
cialismului și păcii, avem marea sa
tisfacție de a constata că, după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
ritmul construcției socialismului a 
cunoscut o creștere și mai accentuată. 
Perioada care a urmat, de cînd 
la conducerea partidului și statului 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, patriot și revoluționar 
înflăcărat, personalitate dinamică și 
prestigioasă a epocii noastre, a mar
cat desfășurarea unei etape calitativ 
noi în istoria construcției noastre so
cialiste, cea mai fertilă de pînă 
acum, reflectată în dezvoltarea as
cendentă a vieții economice și a 
creației spirituale, în continua, bună
stare a poporului nostru, în creșterea 
prestigiului internațional al Româ
niei socialiste.

Am acumulat o bogată experiență 
In organizarea și conducerea maselor 
de oameni ai muncii, în aplicarea 
creatoare a - principiilor generale ale 
socialismului la particularitățile con
crete ale României, generalizînd pro
priile rezultate obținute în opera de 
construire a socialismului, preluînd 
din experiența partidelor comuniste 
și muncitorești tot ceea ce corespunde 
necesităților actuale, condițiilor spe
cifice etapelor de dezvoltare socia
listă. Și astfel, partidul nostru și-a 
confirmat rolul său conducător in so
cietate, bucurîndu-se de stima și pre
țuirea maselor, de încredere și ata
șament față de politica și hotăririle 
sale revoluționare. In activitatea sa 
dinamică, de radicale schimbări în
noitoare in viața și conștiința mase
lor, Partidul Comunist Român, secre
tarul său general au stabilit jaloanele 
politice pe baza studierii atente a 
condițiilor economice și sociale, a 
tradițiilor noastre istorice, dovedin- 
du-se receptiv la nou, întreținînd un 
permanent dialog cu masele, identi- 
fieîndu-se cu cerințele lor.

In acest cadru, vorbitorul a infăți- 

internațional
vine din nou un loc de întîlnire 
pentru reprezentanți de seamă ai 
tehnicii mondiale, pentru specialiștii 
și comercianții interesați în schimbul 
de mărfuri reciproc avantajos, ca o 
expresie a dezvoltării continue a 
cooperării și colaborării economice 
internaționale. In cadrul TIBCO ’79 
vor fi expuse mașini, utilaje și insta
lații pentru toate ramurile industriei 
ușoare, mobilier, utilaje și accesorii 
pentru hoteluri, restaurante, unități 
sanitare, utilaje pentru industria po
ligrafică, o gamă largă de bunuri de 
consum.

Cît privește Salonul internațional 
al chimiei, în cadrul acestuia vor fi 
prezentate mașini și utilaje, echipa
mente și instalații complexe pentru 
industria chimică, a maselor plastice 
și a cauciucului, aparataje de măsură, 
reglare și control destinate cercetării 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General
A.R.L.U.S.,  Simion Bughicl, membru 
de partid cu stagiu din ilegalitate, 
George Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Uniunii scrii
torilor, Dumitru Ghișe, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te, Nicolae Croitoru, secretar al C.C. 
al U.T.C., Alexandru Szabo, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., Ni
colae Mihalache, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 

șat realizările oamenilor muncii din 
patria noastră în înfăptuirea Progra
mului partidului de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism.

în continuare, vorbitorul, referin- 
du-se la posibilitățile de pro
gres pe care le creează orîndui- 
rea socialistă omenirii, a spus : 
Succesul activității partidelor co
muniste și muncitorești este strîns 
legat de înțelegerea legilor ge
nerale ale dezvoltării sociale, de a- 
plicarea lor la condițiile țărilor res
pective, fiecare partid adueîndu-și 
contribuția la îmbunătățirea experi
enței revoluționare mondiale. Reali
tatea istorică atestă că diversitatea 
condițiilor social-economice și politi
ce concrete, particularitățile și tradi
țiile istorice ale fiecărei țări vor de
termina o gamă largă a formelor de 
trecere spre socialism, noi și noi mo
dalități concrete, experimente și so
luții de edificare a societății socia
liste.

Fiind pătruns de înaltele răspun
deri față de propria clasă muncitoa
re, față de mișcarea muncitorească, 
al cărei detașament activ este, parti
dul nostru își manifestă din plin res
ponsabilitatea față de destinele socia
lismului și păcii în lume, depunînd 
eforturi susținute pentru întărirea 
solidarității și unității tuturor parti
delor socialiste și muncitorești, a tu
turor forțelor democratice și progre
siste din lume, întregului front an- 
tiimperialist. „Partidul nostru — de
clara tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta Conferință a cadrelor de con
ducere din industrie, construcții, 
transporturi și agricultură — acțio
nează consecvent pentru întărirea le
găturilor cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, militează ferm pen
tru întărirea unității și colaborării lor 
pe baza deplinei egalități în drepturi, 
a stimei și respectului reciproc, a 
dreptului fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica revoluționară, a- 
plicînd creator legitățile generale la 
condițiile economice, sociale și națio
nale concrete din țara în care își des
fășoară activitatea".

In centrul politicii sale Internațio
nale, Partidul Comunist Român si
tuează in mod ferm dezvoltarea con
tinuă a prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, Întărirea uni
tății și conlucrării lor, aceasta servind 
intereselor fiecăruia dintre popoarele 
noastre, socialismului, progresului 
social și păcii. Se intensifică relațiile 
cu țările în curs de dezvoltare, fapt 
ilustrat cu pregnanță în aceste zile 
de vizita efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, într-o serie 
de țări africane. România sprijină 
popoarele care luptă pentru dobîn- 
direa independenței naționale și în
treține relații prietenești cu țările 
nealiniate. Ea dezvoltă, de asemenea, 
relații cu țările capitaliste, partici- 
pînd la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de va
lori materiale și spirituale. Relațiile 
sale internaționale se întemeiază pe 
principiul deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
in treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, 
dreptului fiecărei națiuni de a se dez
volta în mod liber, fără nici un a- 
mestec din afară, așa cum o dorește.

România socialistă este hotărîtă 
să-și aducă și în viitor contribuția sa 
activă la soluționarea marilor pro
bleme cu care se confruntă omenirea. 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la politica internațională a 
partidului și statului nostru, adopta
tă de curînd, atrage atenția asupra 
necesității înfăptuirii securității eu
ropene, realizării dezarmării, făuririi 
unei noi ordini economice care să 
ducă la lichidarea stării de sub
dezvoltare, democratizării relațiilor 
dintre state, care să asigure parti
ciparea egală, responsabilă, nemijlo
cită, a tuturor țărilor la viața inter
națională.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Aniversînd ziua de naștere a lui 
Vladimir Ilici Lenin, comuniștii ro
mâni, clasa muncitoare, oamenii 
muncii din țara noastră, fără deose
bire de naționalitate, aduc un înalt 
omagiu memoriei marelui conducător 
revoluționar al proletariatului, înfăp
tuind neabătut Programul de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, luptînd neobosit pen
tru ca ideile socialismului și comu
nismului să fie atotbiruitoare.

Folosim acest prilej pentru a trans
mite Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, popoarelor Uniunii Sovie
tice calde urări de succese în opera 
de dezvoltare economică și socială, 
de edificare a orînduirii comuniste.

științifice, materii prime și produse 
chimice și petrochimice ș.a.

La apropiatele manifestări eco
nomice din cadrul complexului ex- 
pozițional vor participa peste 500 de 
firme producătoare și exportatoare 
din 31 de țări — exponatele fiind 
prezentate pe o suprafață de 35 700 
mp, amplasate în 24 de pavilioane 
și platforme exterioare. Pe lingă țări 
care participă tradițional, cu pavi
lioane oficiale Ia Tîrgurile de Ia 
București — Austria, Bulgaria, R. P. 
Chineză, Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Italia, 
Iugoslavia, Libia, Polonia, Portuga
lia, Turcia, Ungaria, U.R.S.S. — la 
TIBCO ’79 și Salonul internațional al 
chimiei vor participa, la actualele 
ediții, pentru prima dată Algeria, 
R. P. Congo, Chile, Marocul și Suda
nul.

Dumitru Dumitrescu, muncitor Ia 
întreprinderea de mașini-unelte și 
agregate București, Steluța Popa, vi
cepreședinte al Asociației Studenților 
Comuniști de la Academia de studii 
economice din București.

De asemenea, în prezidiu a luat loc
B.I.  Minakov, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice la 
București.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Nicolae Mihalache.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
George Macovescu, care a evocat per
sonalitatea și activitatea revoluționa
ră a lui Vladimir Ilici Lenin.

★
în încheierea adunării festive a 

fost prezentat filmul documentar 
„Biografia lui Lenin". Participanții au 
vizionat apoi o expoziție de fotogra
fii, deschisă în fiolul Casei prieteniei 
româno-sovietice, care ilustrează 
viața și activitatea lui V.I. Lenin.

ÎNTÎLNIRE 
PRIETENEASCĂ 

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, B. I. 
Minakov, a organizat, vineri seara, 
la sediul ambasadei, o întîlnire prie
tenească cu prilejul celei de-a 109-a 
aniversări a nașterii lui V. I. Lenin.

Au participat tovarășii Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., mem
bri ai C.C. al P.C.R., vechi miiitanți 
ai partidului și ai mișcării muncito
rești din țara noastră, membri ai con
ducerii unor ministere, ai unor insti
tuții centrale, organizații de masă și 
obștești, activiști de partid și de 
stat, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, artă și cultură, 
ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

In încheierea întîlnirii au fost pre
zentate filme documentare consacra
te vieții și activității lui V. I. Lenin.

(Agerpres)

Solemnitatea depunerii 
unor coroane de flori
Cu prilejul celei de-a 109-a aniver

sări a nașterii lui Vladimir Ilici Le
nin, vineri dimineața a avut loc în 
Capitală solemnitatea depunerii unor 
coroane de flori.

La monumentul lui V.I. Lenln au 
fost depuse coroane de flori din par
tea Comitetului municipal București 
al P.C.R. și Consiliului popular mu
nicipal, precum și din partea Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

Lâ Solemnitate au luat parte re
prezentanți ai Comitetului municipal 
București al P.C.R., Consiliului popu
lar municipal, Consiliului General al 
A.R.L.U.S., activiști de partid șl de 
stat, funcționari din Ministerul Afa
cerilor Externe, numeroși oameni al 
muncii.

Au fost prezenți B.I. Minakov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, mem
bri ai ambasadei.

Au depus, de asemenea, jerbe de 
flori un grup de pionieri.

★
Cu prilejul Împlinirii a 109 ani de 

la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, 
la casele prieteniei româno-sovietice 
din țară au fost organizate expuneri, 
prezentări de filme documentare și 
expoziții dedicate marelui gînditor 
și conducător revoluționar, semnifi
cației Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. .

____________J_ 
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Din discuțiile cu factorii de răs
pundere din agricultura județului, 
am reținut în primul rînd măsurile 
•luate pentru accelerarea ritmului lu
crărilor și incheierea însămințării 
porumbului pe întreaga suprafață 
pină cel tîrziu marți, 24 aprilie. în 
acest scop, comitetul județean de 
partid a stabilit :

— Generalizarea schimburilor pre
lungite șl de noapte ;

— Organizarea formațiilor de mun
că pe lucrări, care să acționeze nu
mai grupat, pentru a se putea asi
gura asistența tehnică de specialitate 
și realizarea ritmului stabilit ;

— Semănatul se va face mal la 
suprafață, la o adîncime de sub 6 cm;

— La toate utilajele de erbicidat, 
tuburile vor fi coborîte la suprafața 
solului pentru a se evita imprăștierea 
substanței de către vint ;

— Toate utilajele vor rămîne per
manent în cîmp, unde se va aduce 
și hrana caldă pentru mecanizatori, 
iar aprovizionarea se va face la ca
pătul tarlalelor.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

Foto : Sandu Cristian 

Revista publică în deschidere ar
ticolele „Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in țări din Afri
ca" și „1 Mai — sărbătoarea mun
cii și solidarității internaționale". In 
continuare, sint inserate articolele 
„1 Mai — glorioase tradiții de luptă 
revoluționară", de Florea Dragne și 
Ștefan Lache, „Unitatea*  și frăția 
dintre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare — forță motrice 
a progresului României contempora
ne" (I), de Janos Fazekas, „Atitudi
nea militantă față de tehnica nouă", 
de Laurean Tulai, „Actualitatea e- 
nergeticii", de Vasile M. Popescu, 
„Necesitatea unei noi concepții in 
valorificarea resurselor materiale in 
construcții", de Mihai Florică și 
„Controlul financiar, instrument ac
tiv în aplicarea noului mecanism e- 
conomico-financiar", de Emil Hatos. 
Rubrica „Consultații" cuprinde arti
colele „Utilizarea integrală a capa
cităților de producție și creșterea e- 
ficienței economice", „Programul 
P.C.R. despre libertate șl responsabi
litate în socialism", „Relațiile co
merciale și făurirea noii ordini e- 
conomice internaționale". Revista 
mai cuprinde rubricile : „Din miș
carea comunistă și muncitorească in
ternațională", „Confruntări ideologi
ce", „Viața internațională", „Cărți și 
semnificații", „Revista revistelor", 
„Marginalii" și „Cuvîntul cititorilor".

Pentru a asigura condiții optime de 
expunere tuturor participanților, or
ganizatorii au luat din timp măsuri 
pentru ca fiecare pavilion să dispună 
de dotările necesare. Multe firme 
străine participante, cît și întreprin
derile românești de comerț exterior 
au început să-și aranjeze standurile.

— Ce amănunte ne puteți da refe
ritor la participarea românească ?

— Principalul expozant la Tîrgul 
internațional de primăvară și Salonul 
internațional al chimiei va fi țara 
noastră. Ofertele românești, prezen
tate de 27 de intreprinderi de comerț 
exterior, vor fi expuse pe o suprafață 
de 18 500 mp, în cadrul a cinci pa
vilioane și pe platforme exterioare. 
Vor fi prezentate cu acest prilej cele 
mai recente produse realizate de în
treprinderile din țara noastră, din 
toate ramurile cuprinse in profilul 
TIBCO și Salonului internațional al 
chimiei. Dar caracteristica participă
rii românești o constituie capacitatea 
economiei naționale de a prezenta în 
fiecare domeniu, în fiecare subramu- 
ră industrială produse noi, cu un 
înalt grad de tehnicitate și competiti
vitate.

Dan CONSTANTIN

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

Semănatul porumbului avansează, 
dar ritmul de lucru nu este 

pe măsura posibilităților 
-----------------------REPORTERII „SCÎNTEII" TRANSMIT:---------------------

SITUAȚIA „LA ZI“
• Pînă la 20 aprilie, din cele 183 450 de

hectare destinate porumbului, au fost însă- 
mînfate 103 800 hectare — adică 57 la sută 
din plan. •

• Semănatul este mai avansat în coopera
tivele agricole, care au pus sciminfa sub 
brazdă pe 67 la sută din suprafețele destinate 
porumbului.
• Pînă vineri, 22 cooperative agricole 

au încheiat semănatul porumbului. Există 
condiții ca pînă sîmbătâ seara această lucrare 
să se termine în alte 20 de cooperative agri
cole.

A LUCRĂRILOR
• Restanțe mari sînt în 38 de cooperative 

agricole.
• Necorespunzătoare este situația pe an

samblul întreprinderilor agricole de stat, care 
înregistrează serioase rămîneri în urmă față 
de cooperativele agricole, porumbul fiind în- 
sâmînțat doar pe 43 la sută din suprafețele 
prevăzute.

• Cele mai mici suprafețe — între 20 și 40 
la sută din plan — au fost semănate în între
prinderile agricole de stat Cogealac, Amza- 
cea, Topraisar și Săcele.

Ziua buna se cunoaște 
de la 6 dimineața

Datorită bunei organizări, aprovizio
nării din timp cu semințe, erbicide 
și carburanți, la cooperativa agrico
lă Ciobanu, județul Constanța, se
mănatul Începe zilnic la ora 6 di

mineața

Cum merge semănatul în curtea cooperativei?

La sediul cooperativei agricole Tichilești, județul Constanța, la ora 12, pe 
un timp însorit, se fâceau „ultimele" pregătiri — alimentarea cu carburanți 
și cu semințe — pentru trimiterea „urgentă" in cimp a tractorului cu 

semănătoarea

Cînd lipsește carburantul... organizării

Nici la 3—4 ore după răsăritul soarelui, pe terenurile I.A.S. Hîrșova, ju
dețul Constanța, 13 tractoare nu începuseră lucrul. Cauza: alimentarea 
cu carburanți nu se face 6eara sau dis-de-dimineață, cum ar fi normal

MODURI DIFERITE

DE ORGANIZARE -

VITEZE DIFERITE

LA SEMĂNAT
Marți și vineri, singurele zile din 

săptămîna aceasta în care s-a putut 
lucra din plin, ritmul zilnic la insă- 
mințat a fost depășit cu cite 1 400— 
1 700 ha. Dar aceasta se datorește in 
special realizărilor din unitățile agri
cole fruntașe, care au acționat cu 
toată răspunderea pentru folosirea 
la maximum a oricărei ore bune de 
lucru. In principal, restanțele la se
mănat din unitățile agricole amintite 
se datoresc neasigurării frontului de 
lucru în avans cu cel puțin una-două 
zile. Singura explicație realistă con
stă în modul diferit de organizare 
a lucrărilor. Iată două situații con
cludente în acest sens. La I.A.S. 
Poarta Albă au fost lnsămințate, 
pînă acum, cu aproape 600 ha de po
rumb mai mult decit la I.A.S. Co
gealac, cu toate că ultima unitate are 
cu 8 semănători în plus ; de aici 
reiese un decalaj de aproape 60 la 
sută în ceea ce privește randamentul 
pe mașină. Un ritm inadmisibil de 
scăzut s-a înregistrat in această cam
panie și la I.A.S. Hîrșova, unde nici 
măcar nu se poate invoca vremea ne
prielnică. De aceasta ne-am convins 
la fața locului, într-una din zilele 
trecute, cînd la 3—4 ore după răsă
ritul soarelui, una din secțiile de me
canizare care deservește I.A.S.-ul 
Hîrșova era plină cu tractoare, în 
timp ce în cîmp, la două puncte de 
lucru, erau în brazdă doar două din 
cele 15 tractoare aflate aici. Cît pri
vește schimburile de noapte, acestea 
figurează doar pe... hîrtie. Și nu este 
un caz izolat.

Problema care se ridică este: de 
ce organele agricole județene nu iau 
măsuri hotărite pentru organizarea 
efectivă a schimbului doi la pregă
tirea terenului și la erbicidat cereale 
păioase. Posibilități există. Dovadă : 
sectorul de mecanizare care deser
vește I.A.S. Hîrșova ar putea să 

pună la dispoziția secțiilor de meca
nizare cel puțin 40 de mecanici da 
atelier și combineri pentru a lucra 
în schimbul doi pe tractoare. Pe an
samblul județului, rezerva de meca
nizatori pentru schimbul doi se ridi
că la cel puțin 2 000 de oameni.

ÎNTRAJUTORARE 

FĂRĂ EFORT 

PROPRIU?
Comandamentul județean a hotărît 

ca, din unitățile agricole care termi
nă semănatul porumbului, cea mai 
mare parte a forței mecanice să fie 
trimisă pentru ajutorarea unităților 
agricole din consiliile agroindustriale 
Adamclisi, Chirnogeni, Băneasa și 
Ostrov, unde însămînțarea porumbu
lui și soiei este întîrziată. Spre aces
te unități au și plecat primele 125 de 
semănători, cu formațiile complete de 
discuri și comblnatoare, care vor pu
tea pregăti și însămînța cel puțin 
1 200 ha pe zi.

In prezent, acțiunea de întrajuto
rare se desfășoară mal ales între 
unitățile agricole din cadrul aceluiași 
consiliu agroindustrial și vizează, in 
special, sprijinirea întreprinderilor 
agricole de stat. Problema care se 
pune acum este ca acest sprijin să 
fie folosit din plin și să ducă la în
cheierea grabnică a semănatului în 
aceste unități. Subliniem aceasta, In- 
trucît din sondajele și analizele efec
tuate rezultă că, tocmai în consiliile 
agroindustriale rămase în urmă, 
agregatele de semănat au fost folo
site doar în proporție de 50—60 la 
sută din capacitatea prevăzută, cum 
se întîmplă la Adamclisi, Chirnogeni, 
Băneasa.

PE ADRESA

UNOR FURNIZORI 

DE ÎNGRĂȘĂMINTE 

CHIMICE
Unitățile agricole din județul Con

stanța și-au propus să realizeze în 
acest an o producție medie de 6 000 
kilograme porumb boabe la hectar. 
Pentru aceasta este nevoie ca toate 
condițiile cerute de tehnologia aces
tei culturi să fie asigurate întocmai 
și la timp. Agricultorii constănțenl 
sint insă ingrijorați de faptul că o 
mare parte din îngrășămintele chi
mice care trebuie administrate acum 
nu sint asigurate. Din partea com
binatelor de îngrășăminte chimice 
din Slobozia și Turnu Măgurele se 
așteaptă livrarea grabnică a celor 
circa 9 000 tone de îngrășăminte chi
mice substanță activă.

UN ANGAJAMENT

FERM:

LA 24 APRILIE 

INSĂMINȚĂRILE 

VOR FI ÎNCHEIATE
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Primire la Consiliul de 
Miniștri. Tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim vlceprim-mintstru al gu
vernului, a primit, vineri dimineața, 
pe Vasil Hubcev, ministrul electro
nicii și electrotehnicii din R.P. Bul
garia, care face o vizită în țara noas
tră.

In spiritul hotărlrilor și Înțelegeri
lor convenite între conducătorii de 
partid și de stat din cele două țări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov, In timpul între
vederii au fost abordate probleme 
privind extinderea și adîncirea în 
continuare a colaborării și cooperării 
industriale și tehnice româno-bulga- 
re în domeniile electronicii și elec
trotehnicii, al tehnicii de calcul, par
ticiparea celor două industrii la dez
voltarea unor obiective economice.

La întrevedere au participat Ion 
Avram, ministrul Industriei construc
țiilor de mașini, Alexandru Necuia, 
adjunct al ministrului.

A luat parte Petăr Danailov, am
basadorul R.P. Bulgaria la București.

★
In aceeași zi, ministrul bulgar a 

fost primit de tovarășul Leonte 
Răutu, președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală româ- 
no-bulgară de colaborare economică 
și tehnico-științifică. Au fost exami
nate, cu acest prilej, aspecte ale con
lucrării dintre cele două țări pentru 
realizarea în comun a obiectivelor 
convenite.

Vizita vicepreședintelui 
guvernului Luxemburgului. 
S- ; perioada 16—21 aprilie a.c., 
Bernard Berg, vicepreședinte al Gu
vernului Marelui Ducat al Luxem
burgului, ministrul muncii și secu
rității sociale, a făcut o vizită în 
țara noastră, la invitația Guvernu
lui Republicii Socialiste România.

în timpul vizitei, demnitarul lu
xemburghez a fost primit de tova
rășul Gheorghe Oprea, prim-viceprim 
ministru al guvernului.

De asemenea, Bernard Berg a a- 
vut întilniri de lucru cu tovarășul 
Emil Bobu, ministrul muncii, precum 
și discuții cu tovarășul Emil Drăgă- 
nescu, ministru al turismului și spor
tului, și la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale.

Convorbirile purtate au prilejuit un 
schimb de vederi in legătură cu e- 
voluția pozitivă a bunelor relații ro- 
mâno-luxemburgheze, ca și asupra 
posibilităților de lărgire și diversifi
care a acestora, în interesul celor 
două țări și popoare, în spiritul 
colaborării reciproc avantajoase, al 
păcii și înțelegerii în Europa și în 
întreaga lume.

In timpul șederii în țara noastră, 
demnitarul luxemburghez a vizitat 
unele obiective economice, culturale 
și turistice din județele Prahova și 
Brașov.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE
Ieri, la Palatul sporturilor din Ca

pitală, s-au disputat întilniri la toate 
cele zece categorii de greutate.

Dintre luptătorii români aflați în 
concurs, cele mai bune evoluții le-au 
avut Aurel Neagu și Vasile Pușcașu, 
care au obținut victorii in turul III 
menținîndu-se neînvinși și păstrind 
în continuare șanse la una din me
dalii. La categoria 57 kg, Aurel 
Neagu l-a întîlnit pe redutabilul cam
pion bulgar Ivan Tocev, în fața 
căruia a ciștigat la puncte după un 
meci de mare spectaculozitate.

în limita categoriei 100 kg, Vasiie 
Pușcașu l-a învins prin descalifi
care pe Istvan Robotka (Ungaria), in 
timp ce, tot în turul III, au mai ob
ținut victorii Aurelian Rențea (categ. 
48 kg), cîștigător prin abandon in 
fața cehoslovacului Jan Zidzik, și 
Lajos Sandor (categ. 68 kg), care l-a 
întrecut la puncte pe Racz (Un
garia).

In primul tur, Dumitru Ignat (categ. 
52 kg) a pierdut la Sugaev (U.R.S.S.), 
Gigei Anghel (categ. 62 kg) a fost

În cîteva rînduri
• Echipa de fotbal a Argentinei, cu- 

prinzînd doar 5 jucători din formația 
campioană mondială (Passarella, Ol
guin, Gallegos, Houseman și Ortiz), 
a susținut un meci de verificare la 
Mendoza, cu o selecționată provin
cială, pe care a învins-o cu scorul de 
5—2 (4—1). Săptămîna viitoare, la 
Buenos Aires, naționala argentiniană 
va întilni reprezentativa Bulgariei, 
după care va pleca într-un lung tur
neu în Europa.

In optimile de finală ale „Cupei 
Spaniei" la fotbal, echipa C.F. Bar
celona a fost eliminată de formația 
Valencia, care a cîștigat meciul retur 
cu scorul de 4—0. în primul joc, fot
baliștii de la C.F. Barcelona obținu
seră victoria cu... (4—1).

La Tirana, în meci contînd pentru 
„Cupa Balcanică" intercluburi la fot

• CIMENT - CU UN 
CONSUM MAI SCĂZUT 
DE ENERGIE. Cercetători 
sovietici de Ia Institutul pentru 
materiale de construcții din 
Tașkent și de la Institutul de 
cristalografie al Academiei de 
științe a U.R.S.S. au făcut o Im
portantă descoperire în dome
niul tehnologiei cimentului. 
Prin adăugirea unui liant, 
temperatura de ardere a clin
chetului poate fi scăzută la 
1 000—1 100 grade, redueîndu- 
se prin aceasta cu aproa
pe 30 la sută consumul de com
bustibil și de energie. Economia 
realizată pe această cale este 
considerabilă dacă ținem seama 
de faptul câ, anual, în U.R.S.S. 
se produce o cantitate de apro
ximativ 130 milioane de tone de 
ciment.

• „ELMOBUS" este un 
nou tip de mașină electrică ex
perimentală, realizată în cadrul 
Institutului de moto-electrocare 
din Sofia. De proporțiile unui 
microbus, prototipul, care se de
plasează cu o viteză de 45 kilo
metri pe oră, reprezintă încă o 
variantă din seria modelelor de 
autobuze electrice asimilate in 
producție de uzinele combi
natului „Balkankar". Noile mo- 
tocare și microbuze electrice sînt 
destinate înzestrării parcului de 
vehicule din sfera comercială și 
de servicii, precum și transpor
tului de pasageri în stațiunile 
de odihnă.

Cronica zilei tv
Primire la Consiliul de 

Stat. Tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a primit, vineri dimineața, 
delegația Procuraturii Republicii 
Populare Bulgaria, condusă de Ivan 
Ganeev Vacikov, procurorul general 
al republicii, care a efectuat o vizită 
in țara noastră.

In timpul întrevederii, au fost rele
vate bunele relații de prietenie și 
colaborare statornicite între țările și 
popoarele noastre vecine, subliniin- 
du-se contribuția pe care o pot aduce 
vizitele reciproce de delegații la dez
voltarea și consolidarea acestor re
lații.

A participat Gheorghe Bobocea, 
procurorul general al Republicii So
cialiste România.

★
In timpul șederii în țara noastră, 

oaspeții bulgari au avut întrevederi 
la Procuratura Generală, Ministerul 
Justiției și Tribunalul Suprem, au 
făcut vizite în județele Cluj și Alba, 
unde s-au întîlnit cu organe locale 
de stat, precum și cu juriști.

Vineri după-amiază, delegația Pro
curaturii Republicii Populare Bulga
ria a părăsit Capitala.

0 expoziție de artă plas
tică din Republica Popu
lară Angola, deschlsă vineri la 
amiază în sala de expoziții de la 
Teatrul Național, oferă publicului 
bucureștean posibilitatea de a cu
noaște mărturii ale interesantei cul
turi angoleze, cu sensurile ei pro
funde și durabile. Sînt expuse admi
rabile obiecte ce aparțin artel care a 
înflorit în trecut pe teritoriul Ango- 
lei — vase de teracotă, sculpturi în 
piatră, statuete din lemn, măști etc., 
precum și lucrări de pictură, grafică, 
ceramică, realizate de artiști contem
porani.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
criticul de artă Grigore Arbore și 
Joao Filipe Martins, ambasadorul 
R. P. Angola în R.S.F. Iugoslavia, 
care au relevat că prezenta expoziție 
ilustrează grăitor dorința reciprocă a 
popoarelor român și angolez de a se 
cunoaște mai bine, de a extinde tot 
mai mult cooperarea in diferite do
menii, printre care și cel cultural. 
Cronica relațiilor dintre cele două 
țâri a cunoscut — au subliniat vor
bitorii — un moment semnificativ 
prin vizita făcută recent în Angola 
de președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Au luat parte Aurel Duca, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Uniunii 
artiștilor plastici, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

întrecut de Absaidov (U.R.S.S.), iar 
Cristian Emilian a fost învins de po
lonezul Scigalski.

în gala de aseară, sportivul român 
Cristian Emilian (categoria 74 kg) 
l-a învins îri turul III, prin tuș, pe 
cehoslovacul Fabrik. Au mai obținut 
victorii, în meciuri contînd pentru 
turul II, Dumitru Ignat (categ. 
52 kg), care l-a întrecut la puncte 
pe Kapolka (Cehoslovacia), și Gigei 
Anghel, învingător la categoria 62 
kg in fața elvețianului Neyer.

In turul IV, la categoria 48 kg, 
Aurelian Rențea a pierdut la puncte 
în fața campionului bulgar Stoianov, 
iar Aurel Neagu (categ. 57 kg), a 
fost învins de favoritul categoriei, 
luptătorul sovietic Beloglazov, dar 
se menține în disputa pentru un loc 
fruntaș in clasamentul categoriei.

Campionatele continuă astăzi. 
După-amiază, de la ora 17,30, se vor 
decerna titlurile de campioni la 
categoriile 48 kg, 57 kg, 68 kg, 82 kg 
și 100 kg.

bal, echipa locală Partizan a întrecut 
cu scorul de 4—1 (2—1) formația 
iugoslavă Rijeka:

• • Partidele disputate în ziua-a tre
ia a turneului feminin de baschet de 
la Szekesfehervar (Ungaria) s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
R.S.S. Lituaniană — România 89—73 
(46—35); Italia — R.D. Germană
83— 65 (49—29); Bulgaria — Franța
84— 71 (38—34); Ungaria — Cuba 
91—74 (47—36).
• In turneul internațional de polo 

pe apă pentru echipe de tineret (ju
cători pină in 20 de ani) care se des
fășoară la Sofia, selecționata Româ
niei a terminat la egalitate : 8—8 
(2—2, 2—3, 1—2, 3—1) cu formația 
Iugoslaviei și ă pierdut cu 1—6 (0—0, 
0—1, 1—2, 0—3) în fața reprezentati
vei Ungariei.

• CEL MAI MARE 
DIG DIN LUME se a£lâ în 
curs de construcție în Japonia. 
El va avea 1 669 metri lungime, 
25 metri lățime și este destinat 
să protejeze orașul și portul 
Kamaisi, din nordul țării, împo
triva valurilor uriașe denumite 
țunami. Constructorii vor utiliza 
69 de chesoane din beton, de 
dimensiuni comparabile cu o 
clădire de nouă etaje. Presa ni
ponă relatează că in ultimul se
col orașul Kamaisi a fost asaltat 
în trei rinduri de valurile dis
trugătoare ale Oceanului Pacific: 
în 1896, 1933 și 1960, cînd cala
mitatea a fost provocată de un 
seism cu epicentrul în apropie
rea litoralului chilian.

• ÎN LOC DE RAZE X. 
Cercetători de la Universitatea 
din Siena (Italia) au pus la 
punct o nouă metodă de exami
nare a plămînilor, cu ajutorul 
microundelor electromagnetice. 
Pe lingă înlăturarea efectelor se
cundare pe care le prezintă tra
diționalele raze X, această nouă 
metodă prezintă avantajul de a 
oferi o imagine mai precisă a 
plămînilor.

® DINȚI DIN TITANIU. 
Prețul tot mai ridicat al auru
lui i-a îndemnat pe stomatologi 
să găsească un alt material den
tar. Un grup de specialiști ame
ricani a propus și experimentat

Erau de față membri ai corpului 
diplomatic.

întîlnire de lucru. La Bucu* 
rești a avut loc o întîlnire de lucru 
între Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, și Vasil 
Hubcev, ministrul electronicii și elec
trotehnicii din R.P. Bulgaria. Cei doi 
miniștri au analizat un larg cerc de 
probleme legate de extinderea în 
continuare a colaborării și cooperării 
româno-bulgare în domeniul electro
tehnicii și electronicii. în acest con
text, vineri a avut loc semnarea unui 
aide-memoire, care prevede, printre 
altele, dezvoltarea livrărilor reciproce 
în anii 1981—1985, precum și noi căi 
de lărgire a cooperării în producția 
de echipamente de tehnică de calcul, 
aparate de măsură și control electro
nice ș.a.

condițiilor de schimbare a relațiilor 
de proprietate.

In continuare, raportul se ocupă 
de politica P.C.I. tn perioada postbe
lică. Bizuindu-se pe entuziasmul re
voluționar al oamenilor muncii, P.C.I. 
a mobilizat masele largi populare la 
refacerea țării, iar apoi la Îndepli
nirea amplelor sarcini de construcție 
prevăzute in primul plan cincinal.

In această perioadă, Partidul Co
munist din Iugoslavia s-a opus încer
cărilor lui Stalin de a Instaura con
trolul asupra Iugoslaviei, iar cînd a 
intervenit rezoluția Cominformului 1 
s-a opus cu fermitate și a continuat 
să reziste In ciuda campaniei care a 
durat mai mulți ani, in ciuda bloca
dei economice, a presiunilor militare 
și de altă natură.

Partidul Comunist din Iugoslavia, 
se arată mai departe în raport, a 
elaborat bazele teoretice ale luptei 
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor sociale socialiste din Iugosla
via pe baza autoconduceril. In același 
timp, el și-a afirmat pozițiile in 
lupta pentru pace, pentru colaborare, 
bazată pe egalitate în drepturi și 
pentru noi relații internaționale po
litice și economice, ceea ce și-a gă
sit ulterior o puternică expresie în 
politica nealinierii.

In 1950, cînd întreprinderile au fost 
încredințate colectivelor de oameni ai 
muncii pentru a fi conduse, s-a fă
cut un pas hotărîtor în defrișarea 
căii pentru o dezvoltare liberă a re
lațiilor economico-sociale socialiste. 
Totodată, se poate afirma — se arată 
in raport — că n-a fost găsită întot
deauna forma justă in aplicarea 
funcțiilor economice ale statului in 
sectoarele unde asemenea funcții sint 
necesare în mod real. De la centru 
nu s-a acordat întotdeauna suficien
tă atenție egalității în drepturi pe 
plan economic între republici și pro
vincii în ce privește condițiile spe
cifice și interesele diferite ale aces
tora. Concomitent s-au manifestat cu
noscutele fenomene de tehnocratism, 
birocratism, liberalism, naționalism și 
altele de acest gen. Ulterior, prin a- 
doptarea Constituției din 1974 și a le
gii cu privire la munca asociată, s-a 
conturat definitiv sistemul de relații 
politice și social-economice socialiste, 
bazate pe autoconducere și s-a creat 
perspectiva clară a dezvoltării în con
tinuare a acestor relații. Din ce in ce 
mai mult o serie de probleme aflate 
în competența administrației de stat 
au fost trecute în competența oame
nilor muncii ; nu s-a pierdut însă 
din vedere necesitatea ca în perioada 
de trecere statul să acționeze încă un 
timp ca o putere organizată în rezol
varea anumitor treburi sociale.

Ocupîndu-se In continuare de pro
blema raporturilor dintre republici șl 
provincii și Federația iugoslavă, ra
portul subliniază că egalitatea în 
drepturi intre națiuni a fost și ră- 
mine baza și condiția unității socie
tății iugoslave. Firește, aceasta nu 
este o problemă care se soluționează 
odată pentru totdeauna ; aceste rela
ții trebuie perfecționate continuu. 
Nu vom face concesii nici centralis
mului, dar nici particularismului — 
se subliniază în raport

In continuare, raportul relevă 
realizările obținute de popoarele Iu
goslaviei sub conducerea U.C.I. in 
perioada care a trecut de la elibe
rare și menționează principalele sar
cini de viitor. Cu o rată medie a- 
nuală de creștere a produsului so
cial de 6,2 la sută, obținută în pe
rioada 1947—1978, Iugoslavia figu
rează printre țările cu cel mai rapid 
ritm de creștere economică. Produc
ția industrială este de 15 ori mai 
mare decît în 1947 ; în comparație 
cu media pe 5 ani realizată la mij
locul anilor ’50, producția agricolă 
s-a dublat. Pentru creșterea nivelu
lui de trai este semnificativ că în 
ultimii 25 de ani cheltuielile indi
viduale au crescut în mod real de 
peste patru ori.

Intre problemele care se pun in 
prezent cu acuitate, raportul enume-

Vineri a avut locConvenție.
la Ministerul Afacerilor Externe
semnarea convenției între Republica 
Socialistă România și R.D. Germa
nă privind soluționarea și prevenirea 
cazurilor de dublă cetățenie.

Documentul a fost semnat de Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și de prof. dr. 
Siegfried Bock, ambasadorul R.D. 
Germane la București.

Au participat reprezentanți al Mi
nisterului Justiției, Procuraturii Ge
nerale, Ministerului de Interne, 
membri ai Ambasadei R.D. Germane 
la București și personal superior din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Cu prilejul aniversării Zi
lei Armatei Populare Coree
ne Vineri, la Muzeul militar central, 
a avut loc vernisajul unei expoziții de 
fotografii consacrate celei de-a 47-a 
aniversări a Zilei Armatei Populare 
Coreene. Cu acest prilej, au rostit 
alocuțiuni generalul-maior Constan
tin Antip și locotenent-colonelul Pak 
Zi Săk, atașatul militar, aero și na
val al R.P.D. Coreene la București.

Au luat parte generali și ofițeri 
superiori din garnizoana București.

Au fost, de-asemenea, prezențl Sin 
In Ha, ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene în țara noas
tră, și membri ai ambasadei.

Conferință de presă. La 
Ambasada Republicii Socialiste Viet
nam a atfut loc, vineri după-amiază. 
o conferință de presă în cadrul că
reia ambasadorul Tran Thuan a 
expus propunerile Guvernului Re
publicii Socialiste Vietnam la prima 
întîlnire plenară între delegațiile 
guvernamentale ale R. S. Vietnam 
și R. P. Chineze cu privire la regle
mentarea problemelor din relațiile 
dintre cele două țări.

cinema
• Un om tn loden : SCALA — 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, FAVORIT
— 9,15; 11.15; 13,30; 16; 18; 20, CAPI
TOL — 9,30; 11.30; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Omul cu masca de fier: FEST1*-  
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
PATRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Inspectorul Harry : BUCUREȘTI
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, LUCEAFĂ
RUL — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30. FE
ROVIAR — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Prinț și cerșetor î EXCELSIOR —
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, MO
DERN — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry — 
9.30; 11; 12.30; 14; 15,30, Călcîiul lui 
Achile — 17,30; 19,30 : DOINA.
• O simplă problemă de timp î CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
• împușcături in stepă : DACIA — 
15; 17,30; 20.
• Ciocolată cu alune î GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
O Napoli se revoltă : AURORA — 
15.30; 18; 20, CENTRAL — 1'5; 17;
19; 21.
• Hans, Rockle și diavolul : AURO
RA — 9; 11; 13.
• Profetul, aurul și ardelenii : CEN
TRAL — 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.
• Cantemir î MIORIȚA — 9; 11; 13.
• Clipa : GIULEȘTI — 9,30; 12; 15,30;
19, TOMIS — 9.15; 12.30; 15,45; 19,
VOLGA — 9; 12; 15,30; 19.
• Nu sînt demn de tine — 11.45,
Cartierul veseliei (ambele serii) — 14, 
Adevărul neverosimil — 18,30, Cei
1 000 de ochi ai doctorului Mabuse —
20,30 : CINEMATECA.
• Cuibul iluziilor : FLACĂRA — 
15.30; 19.
• Cadoul vrăjitorului negru î PRO
GRESUL — 16; 18; 20, BUCEGI — 9,30;
11,30.
• Incredibila Sarah : BUCEGI — 15; 
17 30 ’ 19,45.
• Sonată pe malul lacului î COTRO- 
CENI — 15; 17.30; 20.
• Brațele Afroditei : FLAMURA — 
9; 11,15; 13.30; 1'5.45; 18; 20.15, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,15; 15,15; 17,30; 20.

cu succes dinți confecționați 
dintr-un aliaj de titaniu cu o 
temperatură scăzută de topire. 
Aliajul folosit va avea aceeași 
compoziție ca și acela folosit în 
industria navelor cosmice...

• NOUA EXPEDIȚIE 
A LUI J. COUSTEAU. 
Cunoscutul explorator al mări
lor, J. Cousteau a plecat într-o 
nouă expediție care va dura pa
tru ani, avind la bordul vasului 
„Calipso" un grup de savanți. 
„Calinso" se îndreaptă acum 
spre insula Noua Guinee și spre 
țărmurile Asiei de sud-est, 
unde savanții vor studia proble
me legate de resursele mărilor 
și oceanelor. Apoi, la cererea 
guvernului Venezuelan, expedi
ția condusă de J. Cousteau va 
cerceta, timp de trei luni, albia 
fluviului Orinoco pentru a putea 
face recomandări privitoare la 
dezvoltarea faunei și florei.

® DISPARIȚIA INCU- 
NABILELOR. Biblioteca re
gală din Copenhaga era cunos
cută pentru colecțiile ei de cărți 
vechi și rare. O comisie de con
trol a descoperit însă că din fon
dul vestitei biblioteci au dispă
rut incunabile de valoare ines
timabilă. Aceste dispariții, se 
afirmă în concluziile comisiei, se 
datoresc unor grave neglijențe 
și lipsei de măsuri menite să 
Împiedice înstrăinarea valorosu

PROGRAMUL 1

12.30 Telex
12.35 Curs de Umba spaniolă
12,55 Curs de limba franceză
13.15 Concert de prinz
14.15 Corespondenții județeni transmit...
14.35 Muzică populară
15,00 Documentare primite de la alte 

televiziuni
16,05 Cintece patriotice șl muncitorești
16,25 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
16.45 Muzică distractivă
17.15 Agenda culturală
17.45 Clubul tineretului
18.35 Săptămîna politică internă șl In

ternațională
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • 1 Mal — Fapte din 

întrecerea socialistă
19.30 Teleenclclopedla
20,00 Film serial : In spatele ușilor în

chise — episodul 7
30.50 Intîlnirea de simbătă seara — 

„Pe-ale... glumei valuri" — emi
siune muzical-dlstractlvă pe texte 
de Tudor Mușatescu

21.45 Telejurnal • Sport

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 șl 24 aprilie. In țară t Vreme in 
curs de Încălzire treptată. Cerul va fi 
variabil, cu innorări mai pronunțate in 
nordul țării, unde local va ploua. In 
rest, ploi izolate. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat. Dimineața, local, se 
va produce ceață. Temperaturile mi
nime vor ti cuprinse intre minus 1 și 
9 grade, mal coborite la Începutul in
tervalului, cînd pe alocuri se va pro
duce brumă, iar cele maxime intre 9 
șl 19 grade, local mal ridicate tn sudul 
țării. In București : Vremea se va În
călzi treptat. Cerul va fi variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Vtnt in 
general slab. Dimineața, ceață locală.

în atenția 
pescarilor amatori

Asociația generală a vînătorilor și 
pescarilor sportivi anunță membrii 
săi că, în perioada 20 aprilie — 18 
iunie 1979, se interzice pescuitul 
sportiv in toate apele colinare și de 
șes ale țării noastre. Incepînd cu 
ziua de 1 Mai se redeschide pescui
tul păstrăvului în apele de munte.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 20 APRILIE 1979

Extragerea I : 1 42 51 73 25 28
65 38 31

Extragerea a Il-a: 74 59 84 56 62 
61 23 78 70

Fond total de clștigurl: 916 535 lei, 
din care: 126 914 lei report cate
goria 1.

• Lanțul amintirilor i VICTORIA — 
14; 17; 20.
• Police Python 357 : ARTA — 15;
17,30; 20, FLOREASCA — 14,30;
17,15; 20.
• Un om de zăpadă pentru Africa : 
FLOREASCA — 9; 11; 13.
• Expresul de Buftea : LIRA — 14; 
16; 18; 20, MUNCA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Leac împotriva fricii : POPULAR 
— 16; 18; 20.
• Veronica — 9; 11, în viitoare — 
16; 18; 20 : DRUMUL SĂRII.
• Speriați-1 pe compozitor : PACEA 
— 15; 17,30; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche —
19,30, (sala Atelier) : Aventură în 
banal —- 19.
• Opera Română : Olandezul zbură
tor — 19.
• Teatrul de operetă : Eternele iubiri
— 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Menajeria 
de sticlă — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic ; Pluralul englezesc — 
15, Efectul razelor gamma asupra a- 
nemonelor — 19,30.
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Adio, Charlie — 19,30, (sala Studio) : 
Hamlet — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Giulești) ; 
Rochia și Autograful — 19,30, (sala 
Majestic) : O familie îndoliată — 15, 
Serenadă tîrzie — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîntațl 
cu mine un cîntec — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care aduce 
rîsul —• 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Siciliana
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână “ (la Sala Palatului) : Spectacol 
folcloric extraordinar — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Recreația 
mare — 17.
• Circul București : Năzdrăvăniile 
urșilor — 16; 19,30.
• Ansamblul de estradă al Armatei 
(la sala C.C.A.) : Inimi de primăvară
— 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Egor Bulîciov și alții — 19.

lui fond al bibliotecii. Ziarele 
daneze numesc situația creată la 
Biblioteca regală din Copenhaga 
drept „cel mai mare scandal 
cultural al secolului".

• ZECE ANI CU O 
INIMĂ STRĂINĂ. Dorothy 
Fisher, în vîrstă de 48 de ani, 
a sărbătorit marți cea de-a ze
cea aniversare de cînd are o altă 
inimă, participînd la o întruni
re cu personalul spitalului 
„Groote Schuur", unde a fost e- 
fectuată grefa. Decana acestor 
transplanturi cardiace din Afri
ca de Sud a primit un mesaj de 
felicitări din partea lui Christian 
Barnard.

• PEDEPSE DRASTI
CE ÎMPOTRIVA TRAFI- 
CANȚILOR DE HEROI
NĂ. îngrijorarea autorități
lor tailandeze față de creșterea 
traficului (și implicit a consu
mului) de stupefiante se traduce 
prin adoptarea unei legislații 
deosebit de severe față de cei 
vinovați. In baza unui articol 
special din constituția țării, or
ganele polițienești au fost împu
ternicite să pronunțe sentințe, 
fără judecată, în cazul unor de
licte deosebit de grave. Recent, 
postul de radio din Bangkok a 
anunțat că acest articol a și fost 
aplicat. Doi polițiști — un ser
gent și un căpitan — implicați 
într-o afacere tenebroasă cu he
roină, au primit o pedeapsă 
exemplară : 40 de ani de pri
vare de libertate.

„60 de ani de luptă revoluționară 
a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia"

Raport prezentat de tovarășul losip Broz Tito 

la ședința solemnă consacrată împlinirii a șase decenii 

de la crearea Partidului Comunist din Iugoslavia
înființarea Partidului Comunist din 

Iugoslavia, in anul 1919 — se arată In 
introducerea raportului — reprezintă 
o cotitură istorică in lupta seculară 
a maselor populare din această țară 
împotriva asupririi naționale și so
ciale, pentru o viață mai bună și mai 
fericită a oamenilor muncii. în cele 
șase decenii care au trecut de atunci, 
prin acțiunea revoluționară a Parti
dului Comunist, respectiv a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, s-au În
făptuit prefaceri sociale de Însem
nătate epocală. Dintr-o țară înapoia
tă din toate punctele de vedere, cum 
a fost Iugoslavia antebelică, s-a năs
cut o țară dezvoltată din punct de 
vedere industrial și agrar — Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia 
— comunitate liberă și de autocon- 
ducere a popoarelor și naționalită
ților egale in drepturi.

In continuare, referindu-se pe larg 
la drumul de luptă străbătut de 
P.C.I. în cele șase decenii de exis
tență, raportul s-a oprit mai întii 
asupra perioadei ilegalității, clnd ac
tivitatea partidului, prin „legea apă
rării statului", a fost declarată drept o 
crimă, iar comuniștii au fost condam
nați la ani grei de temniță, iar unii 
au fost chiar uciși mișelește.

Desfășurindu-și activitatea in aces
te condiții, maturizarea ideologică a 
Partidului Comunist din Iugoslavia 
și găsirea unor căi juste de luptă 
revoluționară au reprezentat un pri
ces anevoios și de lungă durată — 
se arată în raport. Această maturi
zare a fost împiedicată nu numai de 
rămășițele ideologice ale reformis
mului social-democrat, ci și de dog
matismul care- împovărase de tim
puriu și virfurile conducătoare ale 
mișcării comuniste mondiale — Co- 
minternul.

Procesul de maturizare Ideo
logică și politică a P.C.I. și de 
elaborare a programului său revolu
ționar — se subliniază în raport — 
s-a desfășurat in mai multe faze. In 
perioada 1921—1924 erau puse deja 
bazele partidului revoluționar, dar 
în practică s-a mers înainte cu înce
tineală. Cele mai mari prejudicii au 
fost aduse de cunoscutele lupte frac- 
ționlste din vîrfurile partidului — 
lupte care, mai ales în perioada din
tre Congresele al II-lea și al IV-lea, 
aproape că au paralizat activitatea 
politică a partidului, aducîndu-1 la 
marginea sciziunii. Opoziția față de 
fracțiuni a fost inspirată de năzuința 
ca P.C.I. să se orienteze mai ferm 
spre clasa muncitoare și spre alte pă
turi muncitoare, să abandoneze me
todele complotiste șl sectare practi
cate pînă atunci, să transfere acti
vitatea sa în mijlocul maselor mun
citoare, să le organizeze și să le mo
bilizeze la acțiuni pentru revendică
rile lor zilnice.

In continuare, In raport se arată 
că în perioada dictaturii instaurate la 
6 ianuarie 1929 partidul a fost dezor
ganizat și a rămas cu o conducere 
ciuntită, care a plecat in străinătate, 
de unde nu a putut să îndrume în 
mod eficient activitatea de refacere 
a organizațiilor de partid și activita
tea lor politică. Dar, în ciuda tuturor 
greutăților și piedicilor, partidul și-a 
continuat lupta pentru adoptarea li
niei noi datorită organizațiilor comu
niste din centrele muncitorești. La 
lărgirea platformei politice a partidu
lui a contribuit, mai ales, orientarea 
spre crearea Frontului Popular adop
tată de Congresul al VII-lea al Com- 
internului din 1935.

Arătînd în continuare că năzuința 
spre consolidarea partidului și-a gă
sit expresie în formularea tot mai 
insistentă a revendicării de a se în
lătura discordanța, existentă de mai 
mulți ani, între organizațiile din țară 
și conducerea din străinătate, rapor
tul relevă că prima cotitură radicală 
in această privință s-a înfăptuit prin 
hotărîrea consfătuirii activului de 
conducere al P.C.I., ținută in 1936, 
Ia Moscova, cu privire la transferarea 
conducerii in țară și prin măsurile 
care au fost adoptate în acest scop. 
După aceasta a urmat o perioadă 
in care P.C.I. a reușit să formuleze 
in mod clar concepțiile și pozițiile 
in toate problemele existente în viața 
socială a țării și să mobilizeze ma
sele in lupta pentru soluționarea 
problemelor respective. P.C.I. s-a 
adresat partidelor burgheze de opo
ziție, propunindu-le colaborarea, res
pinsă de vîrfurile lor, stimulind ast
fel rezistența împotriva politicii reac
ționare a regimului aflat la putere. 
Pe această bază, in jurul P.C.I. s-a 
făurit o mișcare democrat-revoluțio- 
nară antifascistă din ce în ce mai 
largă.

Arătînd în continuare că în centrul 
atenției P.C.I. s-a ridicat problema 
consolidării sale interne, în raport 
se subliniază că P.C.I. a rezistat și 
a desfășurat, în cadrul Cominternului, 
o luptă complexă pentru lichidarea 
situației de criză șl pentru lichidarea 
pericolului de dizolvare a partidului 
în perioada epurărilor staliniste.

In continuare, In raport se arată 
că in anii din ajunul și de la înce
putul celui de-al doilea război mon
dial, paralel cu adîncirea crizei po
litice a sistemului burghez, Partidul 
Comunist din Iugoslavia a elaborat 
propriul său program de luptă pen
tru democratizarea și pentru apă
rarea independenței țării. Ținînd 
seama de comportarea capitu
lardă a cercurilor guvernante, P.C.I. 
nu a nutrit iluzii in ceea ce privește 
capacitatea de apărare a vechii ar
mate iugoslave ; iar după ce agre
siunea forțelor fasciste s-a produs și 
această armată s-a destrămat, P.C.I. 
a accelerat și mai mult organizarea 
luptei împotriva cotropitorilor și a 
trădătorilor interni.

Potrivit platformei de luptă împo
triva cotropitorilor, pentru elibera
rea țării și transformarea revoluțio
nară a societății, paralel cu primele 
acțiuni armate reușite, în locul ve
chilor organe ale puterii, care s-au 
pus în slujba cotropitorului, au fost 
create organe ale puterii poporului 
înarmat, comitetele populare de eli
berare. încă în cursul verii anului 
1941, lupta armată de eliberare din 

întreaga țară a luat amploarea insu
recției populare generale, oferind In 
această privință un exemplu unic In 
Europa cotropită. Cotropitorii au In- 
tîmpinat în Iugoslavia rezistența unui 
front de război la care nu s-au 
așteptat. încercarea burgheziei inter
ne de a izola P.C.I. de popor prin 
provocarea războiului civil a suferit 
un eșec. De aceea, victoria asupra co
tropitorilor a însemnat și victoria de
cisivă asupra burgheziei interne, vic
toria revoluției socialiste.

La sfirșitul anului 1942 a fost creat 
Consiliul antifascist de eliberare na
țională a Iugoslaviei, ca for politic 
general al mișcării de eliberare na
țională. Marile bătălii de la Neretva 
și Sutieska, precum și alte victorii 
obținute in cursul anului 1943, au 
marcat o cotitură In desfășurarea 
războiului și a revoluției din Iugosla
via. Armata națională de eliberare a 
fost recunoscută ca aliată.

In desfășurarea luptei de elibera
re și a revoluției, se arată in conti
nuare in raport, hotărîrile Istorice 
ale celei de-a doua sesiuni a Consi
liului antifascist de eliberare națio
nală a Iugoslaviei, ținută la 29 no
iembrie 1943 la Ialțe, au marcat 
schimbarea In mod revoluționar a 
futerii și nașterea Iugoslaviei noi. 
n etapa finală a războiului, una din 

problemele cele mai complexe pe 
care a trebuit s-o soluționeze P.C.I. 
a fost aceea a recunoașterii interna
ționale a Iugoslaviei noi și a asigu
rării viitorului ei ; aceasta mai ales 
dacă se are în vedere înțelegerea 
dintre Churchill și Stalin privind îm
părțirea Iugoslaviei în sfere de In
fluență.

In aceeași perioadă centrul de 
greutate al revoluției a fost mutat în 
domeniul economic, pentru crearea

Text prescurtat 

ră consumul exagerat, insuficienta 
capacitate de reproducție a econo
miei, ambiții pentru investiții exa
gerate, creșterea prețurilor, defi
citul in balanța de comerț exte
rior. Pentru a soluționa aceste pro
bleme — se subliniază in raport — 
nu trebuie diminuată importanța 
realizărilor obținute in sfera nivelu
lui de trai, dar nici nu trebuie ri
dicat nivelul de trai peste posibili
tăți, independent de creșterea produc
tivității muncii.

Cu referire la unele sarcini ale 
Uniunii Comuniștilor șl ale celorlalte 
forțe socialiste organizate, in actua
la perioadă, în raport se subliniază 
că dezvoltarea autoconduceril pre
supune întărirea rolului Uniunii Co
muniștilor ca forță politico-conducă- 
toare a societății. Faptul că numă
ră astăzi 1 700 000 de membri și că, 
după media de vîrstă, ei sint tineri, 
face necesar să se depună eforturi 
speciale pentru pregătirga lor polltl- 
co-ideologică.

Raportul subliniază că unitatea par
tidului trebuie păstrată ca ochii din 
cap, deoarece mai există diverși duș
mani care încearcă s-o zdruncine. 
Nu trebuie pierdut niciodată din ve
dere faptul că Uniunea Comuniștilor 
poartă răspunderea politică și mo
rală pentru funcționarea cu succes 
a autoconduceril socialiste, pentru 
unitatea și dezvoltarea in ansamblu 
a Iugoslaviei.

Făurirea unul sistem de apărare a 
constituit una din problemele strate
gice foarte Importante ale societății 
socialiste iugoslave bazate pe auto
conducere. A fost edificat un sistem 
de apărare general-națională și de 
autoapărare socială. In caz de agre
siune asupra țării noastre — sublinia
ză raportul — agresorului i-ar opune 
rezistență ctteva milioane de oameni 
cu arma in mină, in timp ce restul 
populației apte va fi inclusă in ac
tivitatea de organizare a rezistenței 
armate.

Referindu-se in continuare la pro
blemele de politică externă, raportul 
relevă că Iugoslavia și Uniunea Co
muniștilor se află de decenii In pri
mele rinduri ale luptei pentru pace. 
Înțelegere și colaborare internaționa
lă, pentru relații economice și poli
tice democratice In lume. Politica in
dependentă șl nealiniată promovată 
de Iugoslavia și de U.C.I. a pornit 
și pornește de la tendințele istorice 
fundamentale ale epocii noastre — 
de la interesele luptei popoarelor șl 
ale forțelor sociale progresiste pen
tru eliberarea de dependență politică 
șl economică, pentru progres social.

Cu privire la fenomenele negative 
care se manifestă în prezent în re
lațiile internaționale, raportul consi
deră că principalele cauze ale aces
tora rezidă în faptul că forțele impe
rialismului, colonialismului și toate 
celelalte forme de dominație și sub
jugare atacă independența țărilor șl 
pun sub semnul întrebării pacea tn 
lume. Un pericol social il constituie 
recurgerea la acțiuni militare, pre
cum și încercările de a obține u- 
nele poziții prin forță, prin ames
tec și intervenție din afară. In ca
zul în care o asemenea practică s-ar 
legaliza, popoarele ar fi cu totul 
la discreția celui mal puternic, iar 
lumea s-ar afla în pragul unei ca
tastrofe.

Âfirmînd că relațiile internațio
nale trebuie schimbate într-o direc
ție care să contribuie la consolidarea 
independenței și egalității în drep
turi a popoarelor, raportul subliniază 
că este necesar să se asigure res
pectarea strictă a independenței au
tentice a tuturor popoarelor, a su
veranității lor, a integrității terito
riale, a tuturor drepturilor care 
decurg din Carta O.N.U.

Menționînd că mișcarea țărilor 
nealiniate a devenit un factor de 
neînlocuit in asigurarea păcii mon
diale și dezvoltarea colaborării in
ternaționale, raportul arată că tre
buie făcut totul pentru a împiedi
ca încercările de dezbinare în ca
drul acestei mișcări pe baze Ideo
logice sau pe orice alte baze străine 
politicii reale a nealiniaților.

Pronunțindu-se pentru dezvoltarea 
in continuare a destinderii, în raport 
se evidențiază că unii au înțeles pro
cesul de destindere ca un prilej fa
vorabil pentru extinderea sferelor lor 
de influență și a intereselor lor. De 
aceea, este necesar să se depună noi 
eforturi pentru relansarea procesu
lui de destindere a încordării in
ternaționale și pentru transformarea 
lui într-un proces mondial, univer
sal.

Subliniind că principiile Cartel 
O.N.U. trebuie respectate și in re
lațiile dintre țările socialiste, rapor
tul consideră că a impune popoare
lor o voință străină, mai ales 
prin forța armată, aduce un 
prejudiciu inestimabil cauzei so
cialismului. Războiul care nu are un 
caracter defensiv și intervenția mi
litară nu trebuie să constituie mij
loace de care să se servească ță
rile socialiste. Ne pronunțăm cu 
ardoare pentru ca relațiile dintre 
partidele comuniste să se bazeze pe 
principiile egalității, neamestecului, 
respectului reciproc șl colaborării, 
indiferent de deosebirile existente. 
Respectarea acestor principii consti
tuie premisa necesară a progresu
lui socialismului in lume — subli
niază raportul.

Arătînd că Iugoslavia militează 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor cu toate țările din lume, 
raportul se ocupă de evoluția și 
stadiul relațiilor cu țările vecine, 
menționînd câ în colaborarea cu u- 
nele din aceste țări au fost obținute 
asemenea rezultate incit ele pot servi 
drept exemplu.

în încheierea raportului, prezentat 
de tovarășul I. B. Tito, se subli
niază hotărirea Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia de a acționa și 
în viitor astfel incit să-și îndepli
nească cu cinste îndatorirea istori
că față de clasa muncitoare, de oa
menii muncii, față de popoarele și 
naționalitățile din Iugoslavia, față de 
forțele socialiste, democratice și 
progresiste din lume.
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„Pentru noi, vizita președintelui 
Nicolae Ceausescu constituie 

un eveniment de semnificație istorică44 
Presa și oficialitățile din Republica Burundi elogiază personalitatea 

președintelui României, primul șef de stat european 
care vizitează această țară

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 109 ANI

DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN

Vizita in Republica Burundi a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, este considerată aici, la 
Bujumbura, un eveniment de pro
fundă semnificație politică, aștep
tat cu interesul cel mai viu. Bu
jumbura, frumoasa capitală burun- 
deză, al cărei progres economic și 
edilitar rezumă simbolic calea pe 
care o parcurge țara prietenă, an
gajată cu toată hotărîrea pe dru
mul dezvoltării libere, de sine stă
tătoare, a îmbrăcat haine de săr
bătoare. De-a lungul marilor artere, 
în piețele centrale sint arborate 
drapelele de stat ale celor două 
țări. Fațadele clădirilor publice sînt 
împodobite cu ghirlande de flori și 
verdeață, încadrînd portretele pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Jean Baptiste Bagaza, precum și ale 
tovarășei Elena Ceaușescu. Lozinci 
înscrise pe mari pancarte dau ex
presie sentimentelor de stimă și 
prețuire cu care populația burun
deză întîmpină pe solii poporului 
român. ,

Atît presa, dt șl radiodifuziunea 
din Republica Burundi subliniază 
că acest eveniment marchează un 
moment cu adevărat istoric în e- 
voluția relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări și 
popoare. In acest sens, cotidianul 
„LE RENOUVEAU", care publică 
pe toată lățimea primei pagini por
tretele înalților oaspeți, scrie : „Re
lațiile de prietenie și cooperare din
tre România și Burundi devin de 
la un an la altul tot mai strinse. 
Ele au început odată cu dobindirea 
independenței și suveranității de 
către țara noastră. De atunci, ra
porturile româno-burundeze nu au 
încetat să se lărgească. Republica 
Socialistă România ne ajută în mai 
multe domenii importante, dar mai 
ales in sectoarele geologic, minier 
și agricol. Nu vom uita niciodată 
rolul deosebit pe care îl au specia
liștii români în cercetările miniere 
care se amplifică in țara noastră, 
ca și in dezvoltarea agriculturii, ra

Prioritate dezarmării 
nucleare

LUCRĂRILE COMITETULUI DE DEZARMARE DE LA GENEVA

„Țara lacului 
de argint" 
se trezește 

la viața
• „Unitate, muncă, progres“ — sinteză a 
preocupărilor actuale ale poporului burundez
• Izvoare de lumină pe lacul Tanganika ® Noi 
repere pe harta geologică a țării • Sub semnul

colaborării prietenești

mură de bază a întregii economii 
naționale. Zăcămintele de nichel 
descoperite de români la Musongati 
și marele proiect de hidroamelio
rații înfăptuit tot de ei la Nyanza- 
Lac sint o dovadă in acest sens. 
Cu siguranță, vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a doamnei 
Elena Ceaușescu în țara noastră, 
care demonstrează încă o dată cit 
de solide sint bazele prieteniei 
româno-burundeze, va impulsiona 
și mai mult colaborarea și coope
rarea dintre cele două țări și po
poare prietene".

CORESPONDENȚA 
DIN BUJUMBURA

Pe aceeași linie a interesului opi
niei publice pentru această vizită, 
în emisiunile radiodifuziunii burun- 
deze au fost prezentate date bio
grafice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, reliefindu-se, totodată, 
rolul său proeminent în viața in
ternațională. în același timp, au 
fost înfățișate date semnificative 
pentru dezvoltarea continuă a re
lațiilor dintre România și Burundi.

Din discuțiile avute cu diferite 
personalități burundeze am reținut 
cuvinte elogioase la adresa țării 
noastre și a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, primul șef de stat euro
pean care vizitează Burundi.

„întreaga populație burundeză va 
întîmpină pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe doamna Elena 
Ceaușescu cu cea mai mare căldură 
și prietenie, a ținut să releve 
EDVARD NZAMBIMANA, membru 
al Consiliului Suprem Revoluționar, 
ministrul afacerilor externe. Pre
ședintele Ceaușescu este bine cu
noscut la noi in Burundi, ca și pre
tutindeni în lume, pentru pozițiile 
sale în favoarea țărilor în curs de 
dezvoltare, a popoarelor care luptă 
pentru eliberare și independență, 

cierilor pe această temă, care să se 
desfășoare pe etape, cu luarea in con
siderare a intereselor și punctelor de 
vedere ale tuturor părților, fără pre
judicierea securității vreunui stat,

în sprijinul inițiativei U.R.S.S. 
s-au pronunțat și delegațiile Mexicu
lui, Algeriei, Pakistanului, Poloniei șl 
Cubei.

în intervenția sa, reprezentantul 
U.R.S.S., ambasadorul V. I. Israelian, 
a exprimat mulțumiri pentru spriji
nul acordat inițiativei sovietice de 
diverse state membre ale comitetului, 
inclusiv de România. Referindu-se la 
modalitățile practice de pregătire a 
negocierilor, el a arătat că U.R.S.S. 
sprijină propunerea pe care a formu- 
lat-o delegația română ca, în paralel 
cu negocierile pentru încetarea pro
ducției de arme nucleare, să se ac
ționeze pentru interzicerea definitivă 
a utilizării armelor nucleare și re
nunțarea de către toate statele la 
utilizarea forței și amenințarea cu 
forța în viața internațională.

tul direct al dominației coloniale. în 
secolul trecut, Burundi a constituit 
obiect de dispută a colonialiștilor ; 
mai întii colonie germană, teritoriul 
a fost atribuit, în 1919, Belgiei, iar 
în 1922 trecut sub mandatul Ligii 
Națiunilor. După al doilea război 
mondial, sub numele de Ruanda- 
Urundi a revenit sub tutelă Bel
giei. La 1 iulie 1962, Burundi a de
venit regat independent, iar în 1966, 
după abolirea monarhiei, tînărul stat 
s-a proclamat republică.

Ca urmare a spolierii resurselor 
sale naturale si umane. Burundi a 
fost redus in timpul dominației bel
giene la o simplă anexă producă
toare de legume proaspete, lapte si 
carne pentru administrația colonială 
din fostul Congo belgian si un rezer
vor de mină de lucru pentru minele 
din Katanga. Defrișări masive au 
provocat dispariția pădurilor tropi
cale. din care nu au mai rămas decît 
petice răzlețe de falnici eucalipți 
de-a lungul fluviilor si in zonele 
înalte, iar eroziunea. antrenată de 
despăduriri a degradat întinse supra
fețe. Croită după cerințele metropo
lei. economia burundeză s-a caracte
rizat prin monocultura cafelei, pro
dus care asigură, de altfel, și în pre
zent peste 80 la sută din exporturile 
tării, fiind principala sursă de devize.

Asemenea altor tinere state afri

pentru progres, pace și colaborare. 
La prețuirea pe care poporul bu
rundez o are față de președintele 
Nicolae Ceaușescu, ca o figură po
litică de anvergură internațională, 
trebuie adăugată prețuirea pe care 
poporul nostru o manifestă față de 
poporul român harnic și curajos, 
față de colaborarea și cooperarea 
dintre țările noastre in diferite do
menii. Pentru o țară ca Burundi, 
care a cunoscut dificultățile perioa
dei coloniale, este dc mare impor
tanță cooperarea cu România în 
dezvoltarea noastră de sine stătă
toare".

„Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a doamnei Elena 
Ceaușescu in Burundi este de o im
portanță deosebită, s-ar putea spune 
chiar istorică pentru prezentul și 
viitorul tinărului nostru stat, ne-a 
declarat, la rîndul său, GASPARD 
EMERY KARENZO, ministrul geo
logiei și minelor, președintele 
părții burundeze în Comisia mixtă 
guvernamentală de cooperare eco
nomică și tehnică. Noi apreciem 
profund activitatea multilaterală și 
eforturile președintelui Ceaușescu, 
în sprijinul edificării unei lumi noi, 
în care toate popoarele, indiferent 
de mărime, să se poată dezvolta li
ber, să-și afirme plenar, in condiții 
de deplină egalitate suverană, 
personalitatea proprie".

„Am rămas cu impresii de neuitat 
din timpul șederii mele in Româ
nia", a continuat interlocutorul, 
care a fost primul ambasador al 
Republicii Burundi cu reședința la 
București. Pentru noi, progresele 
uimitoare ale țarii dumneavoastră 
în direcția dezvoltării multilaterale 
constituie un exemplu de ceea ce 
poate realiza un popor devenit cu 
adevărat stăpin pe soarta proprie". 
în încheiere, ministrul burundez a 
ținut să spună în limba română : 
„Salut poporul român și pe condu
cătorul său. Trăiască in veci prie
tenia dintre România și Burundi !“.

Mircea S. IONESCU

CAIRO

Rezultatele referendumului 
din R. A. Egipt

CAIRO 20 (Agerpres). — Ministrul 
egiptean de interne. Nabawi tsmael, 
a dat publicității, vineri, rezultatele 
oficiale definitive ale referendumului 
organizat la 19 aprilie in Republica 
Arabă Egipt asupra Tratatului de 
pace egipteano-israelian și a unor 
proiecte de reorganizare a vieții po
litice și sociale a țării — informează 
agenția M.E.N.

După cum menționează agenția ci
tată, Tratatul de pace egipteano- 
israelian a obținut aprobarea cvasi
unanimă a ^lectoratului : 99.95 la
sută din numărul total al partici- 
panților la vot s-au pronunțat în fa
voarea tratatului.

Proiectele de reorganizare a vieții 
politice și sociale au fost, de aseme
nea, aprobate de 99,9 la sută dintre 
participanții la scrutin.

Realități noi in REPUBLICA BURUNDI

cane. Republica Burundi depune 
eforturi susținute pentru înlăturarea 
consecintejor dominației coloniale, 
pentru accelerarea dezvoltării eco- 
nomico-sociale. în 1966. cînd a fost 
proclamată republică. Burundi si-a 
propus ca deviză ..Unitate, muncă, 
progres".

Varietatea regiunilor si a zonelor 
climatice, văile fertile si pășunile 
oferă posibilități pentru cele mai 
diverse culturi agricole, ca și pentru 
creșterea animalelor. Măsurile între
prinse in acest sector vital al econo
miei, In care lucrează 97 la sută din 
populația țării, au vizat cu precădere 
creșterea si diversificarea producției. 
Reforma agrară, una din principalele 
măsuri adoptate după proclamarea 
republicii, a creat condiții pentru 
modernizarea agriculturii. pentru 
creșterea producției agrare.

Cooperativele agricole înființate 
in ultimii ani au început să cultive, 
în afară de cafea si cacao, tutun, i 
bumbac, cereale, ceai. Totodată, gu- ; 
vernul acordă țăranilor grupați în 
cooperative aiutoare în utilai agricol 
și tehnicieni.

în elaborarea programului de dez
voltare a tării, autoritățile burundeze 
au avut în vedere faptul că. pentru 
asigurarea unei reale independente 
economice, este indispensabilă crea
rea unei industrii naționale. In acest

Secretarul general al C. C. al P. C. Mexican 
a primit delegația P.C.R.

CIUDAD DE MEXICO 20 (De la 
trimisul nostru, V. Păunescu). — De
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de _ tovarășul Vasile Potop, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Buzău al P.C.R., care se află in 
vizită in Mexic, la invitația C.C. al 
P.C. Mexican, a fost primită de to
varășul Arnoldo Martinez Verdugo, 
secretar general al C.C. al P.C. Me
xican.

Cu acest prilej au fost relevate cu 
satisfacție bunele relații dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Mexican, subliniindu-se im

Comentarii ale presei pakistaneze evidențiază :

Caracterul constructiv al politicii 
externe promovate de România

ISLAMABAD 20 (Agerpres). — 
Cotidianul pakistanez de limbă 
urdu „NOWA-I-WAGT" consacră 
țării noastre un amplu editorial în 
care, după ce prezintă cititorilor 
săi principalele evenimente din is
toria poporului român, evidențiază 
consecvența și caracterul construc
tiv ale politicii externe promovate 
de România, la baza căreia stau 
principiile neamestecului în trebu
rile interne, respectării indepen
denței, suveranității și integrității 
teritoriale a fiecărui stat, nefolo- 
sirii forței in relațiile interstatale.

Un capitol separat este rezervat 
evoluției ascendente a relațiilor po
litice, de colaborare și cooperare 
economică dintre România și Pa
kistan, care este ilustrată prin 
prezentarea principalelor obiective 
industriale realizate sau în curs de 
realizare in Pakistan, prin coope
rarea dintre cele două țări. „Un rol 
hotărîtor în dezvoltarea relațiilor 
româno-pakistaneze — subliniază

agențiile de presă transmit:
Primire la Moscova. Pre_ 

ședințele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Aleksei Kosîghin, a primit 
vineri delegația Camerei Reprezen
tanților a Congresului S.U.A., con
dusă de John Bradimas, care se află 
în vizită oficială în Uniunea Sovie
tică. Au fost abordate probleme ale 
relațiilor sovieto-americane și ale si
tuației internaționale.

TurnOU. Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, va pleca la 
22 aprilie într-un turneu printr-o se
rie de state asiatice, printre care 
R.S. Vietnam, R.P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, Japonia, Filipine, Indone
zia, Singapore și Thailanda. Cii pri
lejul prezenței sale în Filipine, Kurt 
Waldheim va participa la deschi
derea lucrărilor celei de-a cincea 
sesiuni a Conferinței Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvoltare.

Președintele Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia a fost 
autorizat de acest organism să În
ceapă consultări în vederea reluării 
sesiunii Adunării Generale asupra 
problemei Namibiei. Hotărîrea inter
vine după declarațiile premierului 
sud-african, Pieter Botha, care ex
clud posibilitatea organizării în Na
mibia a unor afegeri libere, sub su
pravegherea personalului civil și mi
litar al O.N.U.

Direcțiunea P.C. Italian 
a analizat in cadrul unei reuniuni si
tuația economică a Italiei, precum și 
problema pregătirilor pentru alege

scop, se prevede construirea unor în
treprinderi de stat pentru valorifi
carea superioară a produselor agri
cole. a unor unități industriale pro
filate ne extragerea si prelucrarea 
bogățiilor subsolului : aur. argint, 
wolfram, columbit. nichel. De ase
menea. se preconizează construirea 
unor hidrocentrale care să furnizeze 
energia necesară noilor fabrici ce 
urmează să fie instalate in diferite 
provincii ale țării. Desigur, toate 
acestea nu constituie o treabă ușoară, 
întrucît în cele mai multe cazuri, 
practic, se pornește de la zero, dar 
poporul burundez este hotărit să de
pună toate eforturile pentru a depăși 
greutățile considerabile, dacă nu 
chiar uriașe, ale începutului.

■în ultimii ani; guvernul a declan
șat o amplă acțiune de identificare 
a unor noi zăcăminte minerale. în 
cadrul acestei acțiuni, la care și-au 
dat. concursul și specialiștii români, 
au fost descoperite noi zăcăminte de 
minereu, mai ales in sudul țării. De 
o deosebită importanță este identifi

carea unui zăcământ de nichel, con
siderat a fi dintre cele mai mari din 
lume (rezervele sînt estimate la 180 
milioane de tone).

Principalul centru industrial bu
rundez se află la Bujumbura, capi
tala țării (100 00,0 locuitori), port la 
lacul Tanganika. în capitală se con
turează începutul unei platforme 
industriale, cuprinzînd o uzină de 
construcții metalice și navale, o 
uzină de fibrociment, o întreprin
dere de unelte agricole și alta 
textilă. Bujumbura este, totodată, 
principala poartă comercială a ță
rii. Lipsită deocamdată de căi fe
roviare, Republica Burundi bene
ficiază de navigația pe lacul Tan- 
§anika, aceasta permițîndu-i să iasă 

in izolarea geografică.
Capitala țării a devenit nu numai 

un centru industrial, ci și de cultură, 
aici aflîndu-se universitatea națio
nală. Dacă in 1973 știau să scrie și să 
citească doar 10 la sută din locuitori, 
prin gratuitatea invățămîntului ele
mentar și mediu au fost create con
dițiile în vederea pregătirii unor -a- 
dre calificate, necesare transpunerii 
în viață a programelor de dezvolta
re a țării.

Pe plan extern, Burundi promo
vează, ca membru al „Grupului ce
lor 77“ și al mișcării de nealiniere. 

portanța deosebită a întilnirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., și tovarășul Arnol
do Martinez Verdugo, secretar gene
ral al C.C. al P.C.M., pentru continua 
dezvoltare și aprofundare a raportu
rilor dintre cele două partide. în ca
drul lntîlnirilor au fost discutate pro
bleme de interes comun, privind ac
tivitatea P.C.R. și P.C.M.

La întilnire au luat parte Marcos 
Leonel Posadas, membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. Mexican, și Du
mitru Mihail, ambasadorul țârii noas
tre la Ciudad de Mexico.

ziarul — il are președintele Nicolae 
Ceaușescu, cele două vizite efec
tuate de șeful statului român în 
1973 și 1975, în Pakistan, contri
buind substanțial la întărirea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări".

Articolul este însoțit de o foto
grafie ce reprezintă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu in orașul Lahore, 
in timpul vizitei întreprinse aici în 
1973.

Un alt cotidian pakistanez de 
largă circulație — „MAGHRABI 
PAKISTAN" — publică pe spațiul a 
două coloane un articol în care face 
o prezentare istorică succintă a 
condițiilor de formare a poporului 
și limbii române. Sînt relevate, de 
asemenea, principiile promovate de 
România în domeniul relațiilor in
ternaționale, ca și dezvoltarea per
manentă a raporturilor de conlu
crare româno-pakistaneze pe mul
tiple planuri.

rile parlamentare anticipate. A fost 
adoptat un document privind pro
blemele economice și sociale ale țării, 
subliniindu-se între altele necesitatea 
combaterii inflației. Partidul comu
nist, se arată în document, sprijină 
lupta diferitelor categorii de oameni 
ai muncii italieni, în primul rînd a 
metalurgiștilor și a celor din indus
tria construcțiilor de mașini, pentru 
încheierea noilor contracte colective 
de muncă.

Protocol comercial chi
no—egiptean. La Beiiins a 
semnat protocolul cu privire la 
schimburile comerciale pe anul 1979 
între guvernele R. P. Chineze și 
R. A. Egipt.

Reuniune economică in
ternațională. DuPă cum infor- 
mează agenția Kyodo, aproximativ 
150 de savanți, economiști și indus
triași din America de Nord, Europa 
de vest și Japonia vor participa în
tre 22—24 aprilie la o reuniune, ale 
cărei lucrări se vor desfășura la To
kio. Dezbaterile vor avea ca teme 
dezechilibrele majore ale balanțelor 
de plăți și instabilitatea pe piețele 
monetare occidentale ; politica indus
trială și noile evoluții economice și 
energetice pe plan internațional.

Comunicat cehoslovaco- 
yOmOnit. Comunicatuî comun dat 
publicității la Încheierea vizitei efec
tuate in R.S. Cehoslovacă de Aii 
Nasser Mohammad Hasani, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti- 

o politică de pace, destindere, coope
rare. în același timp, Republica Bu
rundi se manifestă ca un factor activ 
în spațiul african, miiitînd pentru 
întărirea unității statelor continentu
lui. întemeierea, în 1976, împreună 
cu Zairul și Ruanda, a Comunității 
Economice a Marilor Lacuri se în
scrie tocmai pe această linie.

Pacea este socotită în Burundi 
drept bunul cel mai de preț. Și nu 
întimplător cel mai des cuvînt fo
losit de burundezi este „amahoro", 
care în limba națională kirundi în
seamnă „pace", „să trăim in pace", 
fiind formula de salut a oamenilor 
de pe aceste meleaguri.

Eforturile poporului burundez pe 
calea consolidării independenței eco
nomice sînt urmărite cu simpatie de 
poporul român, de partidul și statul 
nostru. între România și Burundi s-au 
dezvoltat relații prietenești. bazate 
pe încredere și stimă reciprocă. S-au 
extins în ultimii ani acțiunile de co
laborare economică, un rol stimulativ 
în acest sens avînd Acordul general 
de cooperare, semnat în 1977, ca și 
activitatea societăților mixte „Somi- 
burom", in domeniul minier și in
dustrial și „Agriburom" în domeniul 
agricol. în luna martie a acestui an 
au fost inaugurate lucrările de ame
najare a zonei agricole de la Nyan- 
za-Lac, ce se execută sub îndruma
rea specialiștilor români, cu utilaje 
furnizate de țara noastră. Pe străzile 
capitalei burundeze autoturismele 
„Dacia-1300", precum și camioane și 
autobuze fabricate la Pitești, Brașov 
și București au devenit o componen
tă nelipsită a peisajului cotidian, 
după cum pe ogoare lucrează, din 
decembrie trecut, zeci de tractoare de 
fabricație românească „U-800-B". O 
rodnică colaborare se desfășoară și în 
domeniul formării de cadre, atît de 
important pentru o țară care și-a do- 
bîndit recent independența, cum este 
Burundi. Numeroși sint specialiștii 
burundezi care s-au calificat în 
România, in prezent învățînd în uni
versitățile românești alți 200 studenți 
din Burundi.

Nu încape îndoială că vizita pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu o 
întreprinde, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Bu
rundi, incepînd de azi, va ridica 
pe noi trepte colaborarea dintre 
cele două țări prietene, aceasta 
fiind în interesul reciproc, al 
edificării unei noi ordini politice 
și economice internaționale, al cauzei 
independenței și progresului tuturor 
națiunilor.

Ioana BĂRBAT

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Vi
neri, la Kremlin a avut loc o adu
nare solemnă consacrată împlinirii a 
109 ani de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin.

în prezidiul adunării au luat loc 
conducători ai P.C.U.S. și ai statului 
sovietic, veterani ai partidului, frun
tași in producție, oameni de știință 
și cultură.

Conferința Uniunii Interparlamentare

Pentru afirmarea dreptului imprescriptibil 
al tuturor popoarelor la dezvoltare 

de sine stătătoare
PRAGA 20 (Agerpres). — Lucrările 

Conferinței de primăvară a Uniunii 
Interparlamentare continuă cu dez
baterile în cadrul comisiilor de spe
cialitate. în legătură cu punctul de 
pe ordinea de zi privind „Punerea in 
aplicare a recomandărilor Națiunilor 
Unite in problema decolonizării", 
deputata Margareta Hausser a rele
vat hotărîrea și consecvența cu care 
țara noastră se pronunță pentru era
dicarea ultimelor vestigii ale colonia
lismului, lichidarea politicii de apart
heid și discriminare rasială, pentru 
afirmarea dreptului imprescriptibil 
al tuturor popoarelor la libertate și 
dezvoltare de sine stătătoare. Refe
rindu-se la sprijinul politic, diploma
tic și moral, acordat de România 
mișcărilor de eliberare națională și 
condamnînd actele de agresiune ale 
regimurilor rasiste împotriva unor 
țări africane, reprezentanta română 
a evidențiat semnificația numeroase
lor întilniri avute de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu conducători ai 
mișcărilor de eliberare națională, cu 
șefi de state și guverne din Africa. 
Delegata română a cerut ca Uni
unea Interparlamentară să se pro- 

dului Socialist Yemenit, prim-minis- 
tru al R.D.P. Yemen, exprimă satis
facția părților față de dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, hotărîrea lor de 
a extinde colaborarea în domeniile 
economic și comercial.

In vederea alegerilor 
parlamentare din Canada. 
Partidul Comunist din Canada se 
pronunță pentru naționalizarea bo
gățiilor naturale și pentru eliminarea 
dominației concernelor transnaționa
le în principalele sectoare ale econo
miei canadiene, a arătat secretarul 
general al partidului, William Kash- 
tan, intr-o conferință de presă orga
nizată la Hamilton (provincia Onta
rio), în vederea alegerilor parlamen
tare de la 22 mai. El a precizat că 
partidul comunist a cerut guvernului 
o reducere a cheltuielilor militare 
ale Canadei. Comuniștii canadieni 
au desemnat 75 de candidați pentru 
viitoarele alegeri.

Arestări în Chile. Posturile 
de radio chiliene au anunțat că Ma
tilde Urrutia, soția poetului chilian 
Pablo Neruda, laureat al Premiului 
Nobel pentru literatură, a fost ares
tată, împreună cu alte 50 de persoa
ne acuzate că au violat „Legea secu
rității interne a statului", participînd 
la o demonstrație. Manifestanții ce
reau respectarea normelor democra
tice, inclusiv eliberarea deținuților 
politici.

Experiențe științifice la bordul 
complexului orbital sovietic

MOSCOVA 20 (Agerpres}. — Pro
gramul de vineri al echipajului 
complexului orbital de cercetări 
științifice „Saliut-6“ — „Soiuz-32“ a 
inclus o serie de explorări medi
cale. Se urmărește obținerea de in
formații privind starea sistemului 
cardiovascular al cosmonauților.

Pe de altă parte, la bordul com
plexului au continuat experiențele

In diverse puncte ale capitalei nicaraguaiene, Managua, au avut loc noi 
lupte intre Frontul Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) și Garda Na
țională somozistă, după ce autoritățile dictatoriale au dispus pcrcheziționări 
masive în cartierele populare. Totodată, în partea de nord a țării, F.S.L.N. 
continuă să organizeze ambuscade împotriva patrulelor militare și să atace 
garnizoane ale Gărzii Naționale. Fotografia înfățișează un grup de combatanți 

ai Frontului Sandinist în timpul unor recente lupte

„NU - PRESCRIERII CRIMELOR NAZISMULUI"
BONN 20 (Agerpres). — Achitarea, 

de către tribunalul de land din Diis- 
seldorf, a trei foști gardieni din la
gărul de concentrare de la Maidanele 
și a medicului SS al lagărului a stîr- 
nit un val de proteste in rîndul opi
niei publice democratice din R.F. 
Germania. în fața clădirii tribunalu
lui a avut loc o demonstrație, la 
care au participat comuniști, social- 
democrați, reprezentanți ai Uniunii 
antifasciștilor, ai Uniunii germane a 
păcii, ai unor organizații de tineret. 
Demonstranții purtau pancarte pe 
care scria : „Cerem pedepsirea călăi
lor", „Nu — prescrierii crimelor na
ziste", „Rușine protectorilor asasini
lor fasciști".

Vicepreședintele Partidului Comu
nist German, Hermann Gautier, a 
declarat că achitarea celor trei gar
dieni și a medicului de la Maidanek

Dl IA MOSCOVA
Raportul la adunarea solemnă ■ 

fost prezentat de Ivan Kapitanov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S. în raport 
au fost relevate semnificațiile ani
versării, activitatea desfășurată de 
poporul sovietic in vederea transpu
nerii în viață a hotărîrilor Congresu
lui al XXV-lea al P.C.U.S., a pre
vederilor celui de-al zecelea plan 
cincinal.

nunțe ferm pentru sprijinirea luptei 
juste a popoarelor namibian și Zim
babwe, a populației majoritare din 
Africa australă.

în intervenția sa, în Comisia pen
tru educație, știință și cultură, depu
tatul Al. Ionescu a prezentat poziția 
României privind promovarea înțe
legerii, cooperării și păcii internațio
nale in domeniile educației, informa
țiilor și comunicațiilor. Referindu-se 
la sprijinul acordat de țara noastră 
pe linia pregătirii cadrelor din țările 
în curs de dezvoltare, reprezentantul 
român a relevat necesitatea lărgirii 
cooperării internaționale în paralel 
cu elaborarea de programe națior de 
atotcuprinzătoare. El s-a pronunț’ 1 
pentru promovarea unei noi ordini 
mondiale în domeniile informațiilor 
și comunicațiilor, în scopul consoli
dării păcii și înțelegerii internațio
nale, pentru eliminarea decalajelor 
existente în prezent, pentru crearea 
și dezvoltarea unor mijloace de co
municare proprii de către țările în 
curs de dezvoltare.

în acest scop, parlamentele și par
lamentarii trebuie să ia atitudine 
împotriva oricăror forme de propa
gandă fascistă, rasistă, a tuturor ma
nifestărilor care propagă învrăjbirea 
popoarelor, cultivă ura și ostilitatea 
față de alte țări, aduc grave daune 
colaborării dintre popoare.

Relevînd importanța subordonării 
activităților în spațiul cosmic intere
selor menținerii păcii și securității 
internaționale, reprezentantul român,
C. Teodorescu, s-a referit la perico
lul potențial al extinderii cursei înar
mărilor în spațiul cosmic și a subli
niat urgența adoptării unor măsuri 
hotârite pentru a preveni militariza
rea spațiului cosmic, pentru dezvol
tarea cooperării echitabile in acest 
domeniu de mare perspectivă, bazată 
pe principiile noi de relații inter
statale.

Convorbiri 
între președintele Franței 

și liderii partidelor 
majorității

PARIS 20 (Agerpres) — Președin
tele Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
l-a primit vineri, la Palatul Elysee, 
pe Jacques Chirac, președintele Par
tidului Adunarea pentru Republică 
(R.P.R.) și primar al Parisului.

La sfîrșitul convorbirilor, Chirac 
a declarat că i-a prezentat șefului 
statului dn memorandum în legătură 
cu neliniștea manifestată în rîndurile 
partidului gaullist asupra situației din 
Franța, precum și în legătură cu re
zervele pe care R.P.R. le formulează 
în ce privește politica socială, econo
mică și comunitară a guvernului.

După cum informează agenția 
France Presse, președintele Giscard 
d’Estaing a inaugurat vineri, odată 
cu primirea lui Chirac, o rundă de 
convorbiri cu liderii partidelor ma
jorității parlamentare.

biologice și tehnologice. Acestea din 
urmă au vizat obținerea unui nou 
material semiconductor.

Agenția T.A.S.S. precizează că 
membrii echipajului' — Vladimir 
Liahov și Valeri Riumin — se simt 
bine, iar sistemele de bord ale com
plexului orbital funcționează nor
mal.

reprezintă o sfidare a memoriei vic
timelor fascismului.

BONN 20 (Agerpres). — Aproxima
tiv 100 de organizații ale luptătorilor 
din Rezistență, victimelor nazismului 
și foștilor prizonieri din lagărele <Je 
concentrare naziste din diferite țâri 
au răspuns la apelul Comitetului „Ini
țiativa internațională — împotriva 
reabilitării nazismului" de a partici
pa, la 21 aprilie, la Strasbourg, la o 
manifestație împotriva tuturor for
melor de neonazism în Europa occi
dentală. Manifestația se va desfășura 
sub lozinci ca „Să fie dizolvate orga
nizațiile foștilor SS-iști !“, „Să se 
pună capăt oricărei propagande na
ziste", „Nici un fel de termen de 
prescriptibilitate pentru crimele de 
război și pentru crimele împotriva 
umanității !“.
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GENEVA 20 (Agerpres). — Comi
tetul pentru dezarmare de Ia Geneva 
a început examinarea punctului în
scris pe ordinea de zi a actualei se
siuni la inițiativa U.R.S.S., privind 
Începerea de negocieri pentru înceta
rea fabricărji tuturor tipurilor de 
arme nucleare și reducerea graduală 
a stocurilor existente pînă la elimi
narea lor completă.

După cum este cunoscut, la această 
Inițiativă s-a alăturat. în calitate de 
coautor, și țara noastră.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor asupra acestui punct, reprezen
tantul țării noastre. ambasadorul 
Constantin Ene, a subliniat că Româ
nia a sțisținut cu consecvență ca in 
negocierile de dezarmare trebuie să 
se asigure cea mai înaltă prioritate 
dezarmării nucleare. Reprezentantul 
român a subliniat că in concepția 
țării noastre Comitetul pentru dezar
mare trebuie să se angajeze intr-o 
acțiune fermă de pregătire a nego

Situat in inima Africii ecuatoriale, 
Burundi, unul din cele mai mici state 
ale continentului (suprafața 87 834 
kmp). se distinge ușor pe hartă. în 
ciuda dimensiunilor reduse, tocmai 
datorită conturului său. care aduce 
foarte mult' cu o inimă. în această 
inimă a continentului negru isi are 
izvoarele maiestuoasa cale de apă a1 
Nilului. Un alt important reper geo
grafic îl constituie albastrul lacului 
Tanganika. ..crocodilul de argint", 
cum ii spun localnicii.- o adevărată 
mare, a cărei suprafață este cit cea 
a Belgiei. Lacul este tivit de o fișie 
de cimpie mănoasă, lată de 30 km, 
in afara căreia relieful tării este 
foarte accidentat : munți înalti de 
peste 2 600 m alternează cu văi 
adinei, lacuri si mlaștini.

Populația relativ numeroasă — 3,5 
milioane — în comparație cu supra
fața redusă, face ca densitatea demo
grafică medie, de 133 de locuitori pe 
kmp. să fie una din cele mai ridicate 
din Africa. In rîndul burundezilor 
există trei mari grupări etnice : 
batutsi. oameni ce se remarcă pr.n 
talia lor deosebit de înaltă (circa 2 
metri), bahuti. agricultori iscusiți, 
proveniți din grupurile etnice bantu 
și batawa, și in fine pigmeii, cei 
mai scunzi oameni ce populează pă
durile ecuatoriale.

în ciuda climei prielnice, a văilor 
și pășunilor fertile, tara se numără, 
potrivit statisticilor O.N.U.. printre 
cele 25 de state considerate a fi cele 
mai sărace din lume, venitul anual al 
locuitorilor ridicindu-se doar la 90 de 
dolari. Această situație este rezulta-


