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0 strălucită afirmare a solidarității militante 

a României socialiste cu statele africane 

în lupta împotriva imperialismului, 

colonialismului și neocolonialismului, 

pentru dezvoltare liberă, pe calea progresului

i

încheierea vizitei 
în Republica Populara Mozambic 
Convorbirile care s-au desfășurat, importantele documente încheiate 
deschid bogate perspective conlucrării prietenești româno-mozambi- 
cane pe plan politic, economic, în multiple alte domenii de activitate

Sosirea
în Republica Burundi

Entuziastele manifestări de bun venit —elocventă mărturie a înaltei 
considerații și prețuiri pentru președintele României, primul șef 

de stat din Europa care vizitează această țară

PLECAREA 
DIN MAPUTO

CEREMONIA SEMNĂRII Șl ADOPTĂRII

Simbătă, 21 aprilie 1979. Mo
ment de referință, cu profunde 
semnificații, în cronica relații
lor de prietenie, colaborare si 
solidaritate militantă dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Burundi. In această zi, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit la Bujum
bura, capitala tînăyului stat afri
can, intr-o vizită oficială de 
prietenie, la invitația șefului 
statului burundez, colonel Jean 
Baptiste Bagaza, și a doamnei 
Fausta Bagaza.

După ce survolează Zairul, 
aeronava prezidențială intră în 
spațiul aerian al Republicii Bu
rundi, situată in partea centrală 
a continentului african, intre 
Ruanda. Tanzania și Zair, pe 
malul lacului Tanganika — o a- 
devărată mare cu apă dulce in 
mijlocul continentului african. 
De la inălțimea aeronavei, in 
partea orientală a țării se văd 
valurile ..Crocodilului de argint" 
— denumire in limba șwahili a 
lacului Tanganika. La extremita
tea nord-estică a acestui lac 
apare Bujumbura, care trăiește 
jp această ,zi atmosfera eferves
centă a marilor sărbători.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-a fost rezervată și in Repu
blica Burundi o primire deose
bit de entuziastă, poporul bu
rundez intimpinindu-i pe solii 
poporului român cu bucurie, cu

sentimente de profundă stimă, 
considerație și respect.

Vizita in Burundi a președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, a cărui prodigioasă activita
te pusă în slujba marilor idea
luri ale independenței, libertă
ții, păcii, prieteniei și colaboră
rii între popoare este cunoscută 
pretutindeni, a fost așteptată cu 
profund interes de întregul po
por al acestei țări, care vede in 
această solie o expresie a bune
lor relații de colaborare și so
lidaritate militantă ce se dez
voltă continuu intre țările și 
popoarele noastre și, totodată, un 
nou prilej de a impulsiona conlu
crarea rodnică româno-burun- 
deză, spre binele și in interesul 
celor două țări, al cauzei păcii 
și progresului.

La ora 13,15 (ora locală, aceeași 
ca și la București), aeronava pre
zidențială, la bordul căreia se 
află președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, aterizează pe aero
portul internațional de la Bu
jumbura. împodobit sărbătorește 
cu drapelele de stat ale Româ
niei și Republicii Burundi.

în intimpinarea inalților oas
peți români, pe aeroport au ve
nit mii de locuitori ai ca
pitalei burundeze, care, pur- • 
tind portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Jean Bap
tiste Bagaza. aclamă și ovațio
nează îndelung, adresează tova
rășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu pri-

mele mesaje de prietenie și 
caldă prețuire, de bun venit pe 
meleagurile ospitaliere ale aces
tei țări. Pe uriașe pancarte se 
puteau citi urările : „Bun venit 
înalților soli ai poporului ro
mân !“, „Ceaușescu, România — 
pacea și prietenia !“, „Trăiască 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Baptiste Bagaza !“.

La inițiativa medicului bu
rundez Gratien Mugege, care a 
studiat Ia București, tinerii din 
cartierul Okaf — în care locuieș
te el — au venit în intimpinarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
cu lozinci scrise în limba româ
nă : „Ceaușescu — pace și prie
tenie intre popoare!“, „Ceaușescu
— prieten al lumii a treia !“, 
„Ceaușescu și destinderea in
ternațională!", „Ceaușescu și 
susținerea mișcărilor de elibe
rare națională!", „U.T.C. și J.R.R.
— (Tineretul Revoluționar Rwa- 
gasore) lupta împotriva imperia
lismului !“, „Solidaritate între 
U.G.S.R. și U.T.B. (Uniunea 
Muncitorilor Burundezi) !“.

Grupuri folclorice de dansatori 
întregesc atmosfera entuziastă 
de pe aeroport.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sint 
salutați, la scara avionului, de 
președintele Jean Baptiste Ba
gaza și doamna Fausta Bagaza.

Cei doi președinți iși string 
mîinile îndelung, se salută cu 
prietenie.

De asemenea, tovarășa Elena

Ceaușescu și doamna 
Bagaza își string cu 
mîinile.

Președintele Jean Baptiste 
Bagaza prezintă apoi înalților 
oaspeți români persoanele ofi
ciale burundeze venite in in- 
timpinare : Edouard Nzambima
na, membru al Consiliului Su
prem Revoluționar, ministrul 
afacerilor externe, Gaspard 
Emery Karenzo, ministrul geo
logiei și minelor, Dominique 
Shiramanga. mjnistrul agricultu
rii. creșterii animalelor și dez
voltării rurale, Emil Mworoha, 
secretarul permanent al partidu
lui Uniunea pentru Progres Na
țional din Burundi (UPRONA), 
Tharcisse Ruhwikira, secretar 
general la președinția republicii, 
membri ai Consiliului Suprem 
Revoluționar și ai guvernului, 
ai Secretariatului permanent al 
partidului UPRONA, guverna- 
iorul regiunii Bujumbura, Saku- 
bu Lucien, inalte personalități 
civile și militare.

Le sint prezentați, de aseme
nea, șefii misiunilor diplomatice 
acreditați in Republica Burundi.

La ceremonia primirii sint 
prezenți Însărcinatul cu afaceri 
ad-interim a! României Ia Bu
jumbura, Gheorghe Barbu, și 
ambasadorul Republicii Burundi 
la București, Libere Ndabak- 
waje.

La rindul său, șeful statului 
român prezintă gazdelor pe to-

Fausta 
căldură
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convorbirilor oficiale intre
Nicolae Ceaușescu și

președinții
Jean Baptiste Bagaza

Sîmbătă s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie pe care to
varășul 
Secretarul general al Partidului 
Comunist ~ 
Republicii 
a efectuat-o, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, in Repu
blica Populară Mozambic, la 
invitația tovarășului Samora 
Moises Machel, președintele 
partidului FRELIMO, președin
tele Republicii Populare Mozam
bic, și a tovarășei Graca Machel.

Realizată in condițiile in care 
poporul mozambican construieș
te cu succes noua sa viață, pri
ma vizită in Mozambic a pre
ședintelui României, intîlnirile 
și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Samora 
Moises Machel, ințelegerile con
venite și documentele semnate 
au o profundă și inaltă semnifi
cație politică, dind expresie 
profundei solidarități militante 
dintre cele două partide, țări și 
popoare.

Poporul nostru și-a manifestat 
deplina solidaritate cu poporul 
mozambican, acordindu-i între
gul său sprijin material, politic 
și diplomatic in anii grei ai . 
luptei pentru abolirea domina
ției coloniale, iar acum ii ajută 
în eforturile sale de dezvoltare 
de sine stătătoare, pentru conso
lidarea independenței și suvera
nității naționale. Sprijinul Româ
niei a găsit o inaltă apreciere 
din partea poporului mozambi
can, care i-a înconjurat pretu
tindeni pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu vii și deosebit de 
calde manifestări de stimă și 
prietenie, exprimindu-și in felul 
acesta sentimentele sale de res
pect și prețuire față de politica 
de solidaritate militantă a Româ
niei socialiste.

Noua întîlnire dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Samora Moises Machel, Tra
tatul de prietenie și cooperare 
între Republica Socialistă Româ- 

♦nia și Republica Populară Mo
zambic, Comunicatul comun, 
precum și celelalte documente 
semnate exprimă hotărirea ță
rilor noastre de a dezvolta și 
adinei colaborarea bilaterală pe 
toate planurile, oferind un 
exemplu de relații intre state 
libere, independente și suverane, 
animate de inaltele idealuri de 
a contribui la cauza justă a po
poarelor, la progresul economic

Nicolae Ceaușescu,

Român, președintele 
Socialiste România,

(Continuare in pag. a III-a)

DOCUMENTELOR OFICIALE
Vizita oficială de prietenie a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu în 
Republica Populară Mozambic 
s-a încheiat, simbătă, 21 aprilie

1979, prin semnarea și adoptarea 
unor documente de cea mai 
mare importanță pentru adinei- 
rea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-

mozambicane, in folosul ambe
lor popoare, al cauzei păcii 
socialismului, al înțelegerii 
cooperării internaționale.

(Continuare în pag. a III-a)

T R A T

și 
Și

Sîmbătă, 21 aprilie, la Bujum
bura au început convorbirile 
oficiale între președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, -și pre
ședintele Republicii Burundi, 
colonel Jean Baptiste Bagaza.

Convorbirile dintre cei doi 
șefi de stat au continuat apoi 
in plenul delegațiilor română și 
burundeză.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovară

șa Elena Ceaușescu, membru al

si Republica Populară Mozambic
Republica Socialistă România și Republica Populară 

Mozambic.
BAZlNDU-SE pe relațiile de prietenie, solidaritate in

ternațională și cooperare tradițională dintre cele două 
popoare, dintre Partidul Comunist Român și FRELIMO, 
făurite in lupta armată pentru eliberare națională a po
porului mozambican,

PORNIND de Ia concepția științifică a materialismului 
dialectic și istoric, de Ia principiile marxism-leninismului,

FERM HOTARITE să aprofundeze și să extindă în 
permanență cooperarea dintre ele și să se sprijine 
reciproc in eforturile pentru dezvoltarea lor economică și 
socială, in interesul celor două popoare prietene, al cauzei 
păcii, socialismului și cooperării internaționale,

CONVINSE că întărirea raporturilor de prietenie si 
cooperare dintre ele constituie o importantă contribuție Ia 
consolidarea solidarității și a unității de acțiune a tuturor 
țărilor socialiste, a statelor nealiniate, a mișcărilor de 
eliberare națională, a tuturor forțelor antiimperialistc și 
progresiste din lume în lupta lor comună pentru pace, 
independență națională, democrație și progres social,

DIN DORINȚA de a contribui din plin la consolidarea 
păcii și securității în lume, Ia promovarea unei politici 
active, de largă cooperare intre toate statele, bazată pe 
principiile inalienabile ale respectului absolut pentru 
independența și suveranitatea națională, integritatea teri
torială, deplina egalitate în drepturi, neamestec in trebu
rile interne și avantajului reciproc,

SOLIDARE in lupta comună împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului, rasismului și apart
heidului și REAFIRMIND solidaritatea lor militantă și 
sprijinul activ acordat mișcărilor de eliberare națională.

REAFIRMIND dreptul tuturor popoarelor de a-și alege

liber sistemul lor politie și calea dezvoltării economice, 
sociale și culturale, in conformitate cu interesele și aspi
rațiile lor legitime,

REITERIND adeziunea lor fermă 
obiectivele Cartei Națiunilor Unite, au 
prezentul tratat și, in acest scop, au 
solemn asupra celor ce urmează :

Articolul I
înaltele părți contractante proclamă hotărirea lor 

solemnă de a dezvolta și aprofunda relațiile de prietenie, 
solidaritate militantă și cooperare pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural intre popoarele, 
partidele și statele lor, in eforturile pentru consolidarea 
și dezvoltarea cuceririlor economice și sociale din cele 
două țări, ferm angajate pe calea construirii societății 
socialiste. Ele vor promova dezvoltarea cooperării intre 
Partidul Comunist Român și partidul FRELIMO, intre 
organizațiile de masă și obștești din cele două

Articolul II
înaltele părți contractante vor depune 

in vederea extinderii cooperării economice 
avantajoase și a schimbului de experiență în domeniile 
industriei, agriculturii, transporturilor, comunicațiilor, 
comerțului și în alte domenii de 
scop, ele

la principiile și 
hotărit să încheie 
convenit in mod

țări.

eforturi 
reciproc

alComitetului Politic Executiv 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român ; tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român ; 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, viceprim-mi- 
nistru al guvernului ; Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al

mintului, pregătirii de cadre, sănătății publice, presei, 
radioului, cinematografului, ca și in alte domenii, pentru 
o mai bună cunoaștere reciprocă a vieții și a realizărilor 
celor două popoare.

Articolul IV
înaltele părți contractante vor respecta, în relațiile 

dintre ele și în raporturile lor cu celelalte state, princi
piile universal recunoscute ale respectului absolut pentru 
suveranitatea și independența națională, integritatea 
teritorială, neamestecul in treburile interne, egalitatea in 
drepturi și avantajul reciproc.

Ele vor acționa pentru rezolvarea conflictelor dintre 
state pe calea negocierilor și prin alte mijloace politice 
care împiedică recurgerea ia forță sau la amenințarea 
cu folosirea forței, în conformitate cu prex’ederilc Cartei 
Națiunilor Unite.

înaltele 
domeniile

interes comun. In acest 
specifice.

III
dezvolta cooperarea m

vor încheia acorduri

Articolul
părți contractante vor 
științei și tehnicii, artelor, literaturii, învăță-

Articolul V
înaltele părți contractante, care duc o politică de pace 

și de cooperare, vor acționa pentru dezvoltarea relațiilor 
lor cu țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, 
cu statele nealiniate, cu celelalte țări, in scopul promo
vării destinderii, păcii și securității în întreaga lume, în 
spiritul coexistenței pașnice. Ele vor depune toate efor
turile pentru adincirea procesului destinderii interna
ționale, pentru ca acesta să cuprindă toate regiunile 
lumii și să devină ireversibil.

înaltele părți contractante vor sprijini lupta justă a
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Pentru Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Pentru Republica Populară Mozambic

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, ministrul 
afacerilor externe ; Constantin 
Niță, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice 
Internaționale ; Marin Enache, 
șeful Cancelariei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român ; Constantin Mitea, con
silier al secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintelui Republicii Socia
liste România, redactor-șef al 
ziarului „Scinteia" ; Ion M. Ni
colae, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale ; Ion Popescu, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului 
și geologiei : Ludovic Păun, ad
junct al ministrului sănătății ; 
Constantin Boștină, secretar a! 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, președin
te al Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor ; Ana Mu- 
reșan, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, precum și 
Gheorghe Barbu, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al României 
in Republica Burundi.

Din partea burundeză —• Emil 
Mworoha, secretarul permanent 
al partidului UPRONA, Edouard 
Nzambimana, ministrul afaceri
lor externe și al cooperării, 
Dominique Shiramanga. minis
trul agriculturii, creșterii anima
lelor și dezvoltării rurale, Gas
pard Emery Karenzo, ministrul 
geologiei și minelor, Albert Mu- 
ganga, ministrul comerțului și 
industriei, Ladislas Barutwa- 
nayo, ministrul- transporturilor 
și aeronauticii, Tharcisse Ruh- 
wikira, secretar general la pre
ședinția republicii, Libere Nda- 
bakwaje, ambasadorul Republi
cii Burundi in România, Andrei 
Bibwa, consilier la președinție, 
Felix Magenge, director gene
ral a.i. la Ministerul Afacerilor 
Externe și al Cooperării, Eupha- 
sie Kahdeke, secretară generală 
a Uniunii Femeilor Burundeze, 
Munongo Anselme, director ge
neral al planului.

în cadrul convorbirilor, pre
ședintele Jean Baptiste Bagaza 
a mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru faptul că au 
acceptat să viziteze Republica 
Burundi în cadrul relațiilor -de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare. El a 
subliniat că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu constituie un 
moment de cea mai mare im
portanță pentru dezvoltarea și 
mai puternică a raporturilor 
româno- burundeze.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat vii mulțumiri pentru 
primirea ospitalieră de care de
legația română s-a bucurat din 
primul moment al sosirii sale

in capitala Republicii Burundi. 
Adresind un cald salut poporului 
burundez, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat, de ase
menea, convingerea că vizita, 
convorbirile și ințelegerile la 
care se va ajunge vor da un 
impuls și mai puternic dezvol
tării, pe multiple planuri, a re
lațiilor dintre România și Bu
rundi.

în continuare, președintele 
Republicii Burundi a prezentat 
principalele preocupări ale gu
vernului și poporului burundez 
privind dezvoltarea sa econo
mică și socială. Referindu-se la 
schimburile economice și coope
rarea dintre România și Bu
rundi, el a subliniat existența 
unor largi posibilități de a in
tensifica această colaborare, în
deosebi într-o serie de domenii 
legate de punerea în valoare a 
unor însemnate resurse naturale, 
minerale și agricole. în legătură 
cu politica externă a Republicii 
Burundi, președintele Bagaza 
s-a referit pe larg la situația de 
pe continentul african. îndeo
sebi la lupta pentru eliberare 
națională a popoarelor din Rho
desia, Namibia și Africa de Sud. 
El a expus apoi pozițiile țării 
sale, ca țară în curs de dezvol
tare și țară nealiniată In 
principalele probleme interna
ționale — dezarmarea, înfăptui
rea securității și colaborării in 
Europa, soluționarea probleme
lor pe calea tratativelor, instau
rarea noii ordini economice in
ternaționale, Ne pronunțăm — a 
spus președintele Republicii Bu
rundi — pentru o largă colabo
rare internațională cu toate ță
rile care doresc pacea, progre
sul și înțelegerea, iar România 
face parte dintre aceste țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a prezentat, la rindul său, reali
zările și preocupările României 
socialiste, care sărbătorește in 
acest an împlinirea a 35 de ani 
de la eliberarea sa de sub domi
nația fascistă. Au fost prezen
tate principalele obiective ale 
politicii economice și sociale ale 
partidului și statului privind 
construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate in Româ
nia. Președintele României a 
subliniat preocuparea constantă 
a partidului și statului nostru 
pentru asigurarea participării 
largi și nemijlocite a întregului 
popor Ia conducerea societății. 
In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a referit 
la participarea României la co
laborarea și cooperarea inter
națională. Subliniind accentul 
pe care il punem pe dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările socialis
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu

(Continuare in pag. a III-*)
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA POPULARĂ MOZAMBIC
COMUNICAT COMUN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general a1 Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Populară Mozambic, în pe
rioada 18—21 aprilie 1979, la in
vitația tovarășului Samora Moises 
Machel, președintele partidului 
FRELIMO. președintele Republicii 
Populare Mozambic. și a tovarășei 
Gi-aca Machel.

Iluștrii oaspeți români au fost pri
mi® la Maputo cu un deosebit en
tuziasm și căldură de către popu
lație, ceea ce demonstrează senti
mentele de mare prietenie și solida
ritate care unesc poporul român și 
poporul mozambican, respectul de 
care se bucură tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Mozambic, expresie fi
delă a legăturilor strinse, tradițio
nale, statornicite intre Partidul Co
munist Român și partidul FRELIMO, 
între România și Mozambic.

In cursul vizitei, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor mozambicani, 
a participat la o mare adunare 
populară in cartierul Matola din Ma
puto, a vizitat Muzeul Revoluției, 
unele obiective economice din țară 
și a. asistat la o manifestare cultu
rală, luind astfel cunoștință de. viața, 
cultura și activitatea revoluționară 
ale poporului mozambican. de efor
turile pe care le depune pentru con
solidarea independenței politice și 
economice și construirea societății 
socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Samora Moises Machel au 
procedat la un schimb de informa
ții și de experiență cu privire la pro
cesul dezvoltării politice, economice 
și sociale in țările lor. Ei au avut 
convorbiri referitoare la întărirea și 
dezvoltarea raporturilor de strînsă 
prietenie dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Mo
zambic, pe baza principiilor socialis
mului științific și solidarității inter
naționale, ale deplinei egalități in 
drepturi, respectului suveranității și 
independenței naționale, neamestecu
lui in treburile interne și avantaju
lui reciproc. Cei doi șefi de stat și de 
partid au procedat, de asemenea, la 
un amplu schimb de vederi in legă
tură cu situația internațională ac
tuală.

Convorbirile oficiale dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Samora 
Moises Machel s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, de 
stimă și deplină înțelegere. La con
vorbiri au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
și tovarășii : Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Rplitic Executiv, se
cretar al Comitetului'Central ăl Par
tidului Comunist Român ; Virgil Tro- 
fin. membru al Comitetului Politic 
Executiv al Cortlitufuțuî Central al 
Partidului Comunist Român, vi'ce- 
prim-ministru al guvernului ; Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, ministrul afacerilor externe ; 
Constantin Niță, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale ; Marin Enache, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, șeful Cancelariei 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român ; Constantin Mitea, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, consi
lier al secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintelui 
Republicii Socialiste România : Ion 
M. Nicolae, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale : Mircea Zara, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia in Republica Populară Mozam- 
Lic ; Constantin Vasiliu, adjunct al 
șefului secției relații externe a Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român : Eugen Florescu, adjunct 
al șefului secției de presă a Comite
tului Central al Partidului Comunist 

Român ; Ion Popescu, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și geo
logiei ; Ludovic Păun, adjunct al mi
nistrului sănătății ; Ana Mureșan, 
președinta Consiliului Național al Fe
meilor ; Constantin Boștină, secretar 
al Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, președintele Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor ; Petre Tănăsie, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

l)in partea mozambicană, la convor
biri au luat parte : Marcelino dos 
Santos, membru al Comitetului Po
litic Permanent al Comitetului Cen
tral al partidului FRELIMO, secre
tar al Comitetului Central pentru po
litica economică, membru al Comisiei 
permanente a Adunării Populare, se
cretar al Comisiei permanente a A- 
dunării Populare, ministrul pla
nului. Joaquim Alberto Chissano. 
membru al Comitetului Politic Per
manent al Comitetului Central al 
partidului FRELIMO, secretar pen
tru relații externe al Comitetului 
Central, membru al Comisiei perma
nente a Adunării Populare, ministrul 
afacerilor externe ; Julio Eduardo 
Zamith Carrilho, membru al Comite
tului Central al partidului FRELIMO, 
deputat în Adunarea Populară, mi
nistrul industriei și energiei ; Sergio 
Vieira, membru al Comitetului Cen
tral al partidului FRELIMO, șef de 
departament al Comitetului Central 
al partidului FRELIMO, deputat in 
Adunarea Populară, membru al Con
siliului de Miniștri, guvernator al 
Băncii Mozambicului : Rui Baltazar 
dos Santos Alves, membru al Comi
siei permanente a Adunării-Populare, 
ministrul finanțelor ; Salomao Mun- 
guambe, membru al Comisiei per
manente a Adunării Populare, mi
nistrul comerțului exterior; Jose Ju
lio Andrade, director al Cabinetului 
președintelui partidului FRELIMO, 
șef al Departamentului de cadre al 
partidului FRELIMO, deputat in A- 
dunarea Populară ; Luis Bernardo 
Honwana, deputat în Adunarea Popu
lară, director al Cabinetului preșe
dintelui republicii ; Valeriano Ferrao, 
deputat in Adunarea Populară, secre
tar general al Ministerului Afacerilor 
Externe ; Janet Rae Mondlane, de
putată în Adunarea Populară, direc
tor național al cooperării internațio
nale in Comisia Națională, a Planu
lui ; Salome Moiane, deputată in A- 
dunarea Populară, secretar general 
al Organizației Femeilor Mozambi- 
cane ; Zacarias Kupela, deputat in 
Adunarea . Populară, secretar general 
al Organizației Tineretului Mozam
bican ; Fernando do Rosario Vaz, de
putat in Adunarea Populară, directo
rul Spitalului central din Maputo ; 
Joaquim Ventura Leite, director al 
serviciului de industrie din Ministe
rul Industriei și Energiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre-, 
zentat activitatea desfășurată' de pti- 
porul român. strins unit in jurul’ 
Partidului. Comunist Român.,, pentru 
realizarea obiectivelor înscrise in 
P/ogramul de edificare a 'societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
iiiamtăre-' a României spre epmu-. 
ntsm. arfbptat de cel de-al XI-tea 
Congres, ca și pentru îndeplinirea 
hotăririlor Conferinței Naționale a 
partidului. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat succe
sele importante obținute de poporul 
român in dezvoltarea multilaterală 
a economiei, științei și culturii, in a- 
dînctrea democrației socialiste și creș
terea permanentă a nivelului de trai 
al întregii populații. Președintele 
României a făcut, totodată, o prezen
tare a politicii externe a țării sale, 
orientată spre realizarea înțelegerii 
și securității internaționale, promo
varea unor raporturi de prietenie și 
conlucrare cu tcate țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
statele nealiniate, cu toate celelalte 
țări, in spiritul coexistenței pașnice a 
statelor cu orinduiri sociale diferite, 
colaborarea internațională. pentru 
triumful cauzei păcii, libertății, inde
pendenței naționale și progresului e- 
conomic și social al tuturor țârilor.

Tovarășul Samora Moises Machel 
l-a informat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu asupra succeselor poporu
lui mozambican, sub conducerea 
partidului FRELIMO, în lichidarea 
rămășițelor dominației coloniale, in 
transformarea vieții sociale și eco

nomice a țării. în vederea organi
zării structurii statului democrat- 
popular și a dezvoltării sale eco
nomice și sociale, in conformitate cu 
hotăririle celui de-al III-lea Congres 
al FRELIMO prin care sînt definite 
principiile edificării societății so
cialiste în Republica Populară Mo
zambic. Tovarășul Samora Moises 
Machel a informat, totodată, despre 
hotărîrea fermă a poporului mozam
bican de a-și îndeplini datoria sa in- 
ternaționalistă față de lupta justă de 
eliberare a popoarelor, cu deosebire 
in Africa australă. El a subliniat po
litica de pace urmată de țara sa, ba
zată pe întărirea continuă a rapor
turilor cu toate țările socialiste, cu 
statele africane, cu țările nealiniate, 
eu toate celelalte state, în interesul 
luptei comune pentru pace, indepen
dență națională și progres social.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Samora Moises Machel au constatat 
cu mare satisfacție că relațiile de 
prietenie și colaborare stabilite între 
Partidul Comunist Român și Frontul 
de Eliberare al Mozambicului incă 
din perioada anilor dificili ai luptei 
armate pentru eliberarea națională a 
poporului mozambican împotriva co
lonialismului portughez s-au conso
lidat și au cunoscut o nouă dezvol
tare după proclamarea independen
ței și crearea Republicii Populare 
Mozambic. în spiritul Declarației 
solemne comune semnate la Bucu
rești de cei doi șefi de partid la 20 
decembrie 1974. Ei au scos in evi
dență rolul deosebit de important al 
dezvoltării relațiilor dintre cele două 
partide pentru întărirea și adincirea 
raporturilor strinse dintre țările și 
popoarele lor.

Tovarășul Samora Moises Machel, 
în numele partidului FRELIMO și al 
poporului mozambican, și-a expri
mat satisfacția față de sprijinul po
litic, diplomatic, moral și material 
acordat de Partidul Comunist Ro
mân și de poporul român luptei pen
tru consolidarea independenței na
ționale a Mozambicului. împotriva 
colonialismului și imperialismului, 
contra actelor de agresiune ale regi
murilor rasiste din Africa australă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
asigurat pe tovarășul Samorâ Moises 
Machel că, în realizarea programelor 
sale de dezvoltare socialistă, po
porul mozambican poate să conteze 
și in viitor pe solidaritatea și spri
jinul. poporului român. Partidul Co
munist Român și poporul român sînt 
gata să împărtășească partidului 
FRELIMO și poporului mozambican 
propria lor experiență în construirea 
socialismului în România.

în acest context, cele două părți 
au subliniat marea importanță a în- 
tilnirilor dintre cei doi șefi de partid 
și de stat, că și la alte niveluri, pen
tru întărirea importurilor de priete- 
pie și epopertffie frățească intre cele 
CKrtjă țări.
. .Ferm hotăritt să dea noi dimen
siuni raportudtbr de prietenie, so
lidaritate și cojpborar^ intre popoare
le,., partidele șj®țărilealor. in. interesul 
lyr reciproc, ,ci* și iiț interesul; cau
zei păcii, socialismului 'și' cbl'aborăi'H 
internaționale, conducătorii celor 
două țări au semnat Tratatul de 
prietenie și cooperare intre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Mozambic.

Pornind de la solidaritatea mili
tantă tradițională dintre Partidul Co
munist Român și partidul FRELIMO 
și din dorința (ie a o aprofunda și 
mai mult în etapa actuală a con
strucției social-economice din cele 
două țări, ’ conducătorii celor două 
partide au convenit asupra unui 
acord de colaborare între Partidul 
Comunist Român și partidul 
FRELIMO.

Cei doi șefi de partid și de stat au 
apreciat că in domeniile cooperării 
economice și tehnico-științifice bila
terale, au fost obținute rezultate po
zitive. aceasta reprezentînd, în ace
lași timp, o importantă contribuție la 
dezvoltarea țărilor lor. Ei au hotărit 
să aprofundeze cooperarea economi
că reciproc avantajoasă în domeniile 
industriei, agriculturii, mineritului, 
transporturilor, al comerțului, ca și 
în alte donjenii de interes comun și 
au stabilit ca instituțiile de speciali
tate din cele două țări să acționeze 
cu fermitate pentru realizarea obiec
tivelor și programelor comune de 

cooperare convenite. A fost relevat 
rolul important care revine Comisiei 
mixte de cooperare româno-mozam- 
bicană pentru înfăptuirea acestor 
obiective.

Șefii de stat român și mozambican 
au hotărît, in același timp, intensifi
carea relațiilor in domeniile educa
ției și învățămîntului, în formarea 
și perfecționarea cadrelor, ca și în 
domeniul științei și culțurii, în ve
derea unei mai bune cunoașteri re
ciproce a valorilor materiale și cul
turale create de cele două popoare.

Ei au convenit, de asemenea, să 
extindă colaborarea între organiza
țiile de femei, tineret și alte organi
zații de masă și profesionale.

In afara documentelor menționate, 
în cursul vizitei au fost semnate ur
mătoarele acorduri și înțelegeri : 
Programul de cooperare economică 
pînă în anul 1990 între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Mozambic ; Acord de credit 
între Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Mozambic ; Acord între Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Populare 
Mozambic privind transporturile ae
riene civile ; Acord de cooperare e- 
conomică și tehnică în domeniul cul
tivării și egrenării bumbacului între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Populare 
Mozambic ; Memorandum privind co-, 
laborarea in domeniul gazelor și căr
bunilor ; Program de colaborare in
tre Uniunea Tineretului Comunist și 
Organizația Pionierilor din Republi
ca Socialistă România și Organizația 
Tineretului din Republica Populară 
Mozambic pe perioada 1979—1980 ; 
înțelegere de colaborare in dome
niul radiodifuziunii între Radiotele-- 
viziunea română și Radio Mozam
bic ; Acord intre Agenția română de 
presă și Agenția de informații a 
Mozambicului — A.I.M.

Analizind situația internațională 
actuală, cei doi șefi de partid și de 
stat au constatat cu mare satisfacție 
identitatea sau similitudinea poziții
lor țărilor lor cu privire la proble
mele fundamentale discutate.

Cele două p.ărți au subliniat im
portanța hotărîtoare pe care o are in 
viața contemporană consolidarea u- 
nității de acțiune a tuturor țărilor 
socialiste, a statelor nealiniate, a 
mișcărilor de eliberare națională, a 
tuturor forțelor democratice și pro
gresiste, care au misiunea istorică de 
a edifica o lume a păcii, indepen
denței naționale, democrației și pro
gresului social.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Samora Moises Machel au 
reafirmat necesitatea ca relațiile din
tre toate statele să fie întemeiate pe 
principiile universal recunoscute ale 
deplinei egalități in drepturi, res
pectului absolut al independenței și 
suveranității naționale, integrității te
ritoriale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc și nere-' 
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu forța. A fost subliniat faptul că 

^respectarea acestor principii repfe-, 
zintă calea fundamentală pentru 
asigurarea unor raporturi de priete
nie și colaborare intre toate națiu
nile. pentru Întărirea securității și 
păcii in lume.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
partidului FRELIMO. președintele 
Republicii Populare Mozambic, Sa
mora Moises Machel, au examinat în 
profunzime situația existentă in 
Africa și au exprimat profunda lor 
îngrijorare față de acțiunile agresive 
ale forțelor imperialiste, colonialiste, 
neocolonialiste și rasiste indreptate 
împotriva unor state africane inde
pendente și suverane, ca și pentru 
a împiedica avansarea procesului de 
eliberare totală și completă a acestui 
continent.

In acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat solidaritatea 
militantă a Partidului Comunist Ro
mân, a RepubliciiJSocialiste Roma
nia și poporului român cu lupta po
porului prieten al Republicii Popu
lare Mozambic, a celorlalte state afri
cane situate pe linia de confruntare 
directă cu regimurile rasiste de la 
Pretoria și Salisbury, țări care luptă 

cu fermitate pentru apărarea su
veranității naționale și a integrită
ții lor teritoriale și susțin lupta de 
eliberare națională impotriva aces
tor regimuri.

Cele două părți s-au pronunțat îm
potriva încercărilor de a impune so
luții neocolonialiste in Zimbabwe, cu 
scopul de a împiedica poporul aces
tei țări să-și cucerească adevărata 
independență. In acest cadru, părțile 
au respins pretinsul acord intern, ca 
și așa-zisele alegeri care au loc în 
prezent și pe care ele le consideră 
nule și neavenite. Ele au reafirmat 
solidaritatea militantă și sprijinul lor 
ferm pentru poporul din Zimbabwe, 
pentru lupta sa justă, inclusiv lupta 
armată, sub conducerea Frontului Pa
triotic, singurul său reprezentant le
gitim, pentru independență naționa
lă, impotriva opresiunii coloniale și 
a regimului rasist ilegal de la Sa
lisbury. Părțile au apreciat că sanc
țiunile economice stabilite de O.N.U. 
împotriva regimului de la Salisbury 
constituie un important sprijin pen
tru lupta de eliberare națională dusă 
de poporul Zimbabwe și s-au pro
nunțat cu hotărîre pentru menține
rea și aplicarea integrală a acestora.

Cele două părți au exprimat spri
jinul lor ferm și solidaritatea mili
tantă cu lupta justă pentru inde
pendență națională a poporului na- 
mibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
unicul său reprezentant legitim. Au 
fost condamnate manevrele regimu
lui rasist de la Pretoria, care, cu 
sprijinul imperialist, se opune acor
dării unei independențe reale Nami
biei și asigurării integrității terito
riului său, din care Walvis Bay face 
parte integrantă. A fost, totodată, 
condamnată cu fermitate folosirea te
ritoriului Namibiei de către forțele 
sud-africane de ocupație ilegală ca 
o platformă pentru lansarea con
stantă de provocări, de acte de agre
siune și de acțiuni subversive indrep
tate împotriva suveranității și inte
grității teritoriale a Republicii Popu
lare Angola.

Ambele părți au condamnat ferm 
politica de „bantustanizare" dusă de 
autoritățile rasiste ale regimului de 
la Pretoria și au cerut să se pună 
capăt apartheidului și terorii prac
ticate de guvernul rasist sud-african. 
A fost reafirmat sprijinul celor două 
părți pentru lupta pe care Congresul 
Național African din Africa de Sud 
o duce împotriva apartheidului și 
discriminării rasiale, pentru liberta
te, egalitate și democrație.

Cele două părți și-au exprimat 
profunda lor preocupare în legătură 
cu multiplicarea conflictelor armate 
între statele africane, care servesc 
intereselor forțelor imperialiste și 
reacționare. A fost reafirmată con
vingerea ambelor părți că numai 
prin respectarea integrală a preve
derilor și principiilor Cartei O.N.U. 
și a Cartei O.U.A., respectarea inte
grității teritoriale a fiecărui stat, a 
dreptului la autodeterminare și in
dependență națională al popoarelor, a 
dreptului fiecărui popor de a alege 
liber calea sa de dezvoltare politică, 
economică și socială se poate ajunge 
la întărirea unității popoarelor și 
statelor africane în lupta lor comu
nă pentru pace, prosperitate și pro
gres, la eliberarea completă a aces
tui continent de orice formă de do
minație și opresiune. Cele două părți 
s-au pronunțat cu fermitate pentru 
reglementarea pașnică a problemelor 
existente intre statele africane pe 
calea tratativelor directe, pentru edi
ficarea unui climat de pace, bună 
vecinătate și cooperare intre ele.

în cadrul schimbului de păreri a- 
supra procesului de edificare a secu
rității și cooperării in Europa, cei doi 
șefi de partid și de stat au eviden
țiat necesitatea intensificării efortu
rilor în direcția traducerii în viață a 
tuturor principiilor și prevederilor 
Actului final de la Helsinki, pentru 
adoptarea de măsuri concrete, efici
ente de dezangajare militară și dezar
mare, de natură să conducă la asi
gurarea păcii și la înfăptuirea secu
rității europene, la extinderea colabo
rării multilaterale in domeniile e- 
conomic, tehnico-științific și cultural 
între toate statele continentului. Por
nind de la faptul că pacea și securi
tatea lumii sînt indivizibile, ambele 
părți au subliniat, totodată, că întă
rirea securității și intensificarea co- 

operărili în Europa vor exercita o 
influență pozitivă asupra climatului 
politic internațional, asupra păcii și 
securității în întreaga lume.

Cei doi șefi de partid și de stat au 
subliniat că una din problemele fun
damentale ale umanității, esențială 
pentru consolidarea păcii și securită
ții, o constituie edificarea unei noi 
ordini economice internaționale, ba
zată pe egalitate, echitate și justiție, 
pe dreptul națiunilor de a beneficia 
ele însele de resursele lor naturale, 
de a avea acces deplin la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne, pen
tru a se asigura dezvoltarea rapidă 
a tuturor țărilor, și în special a celor 
mai puțin, avansate. în acest context 
a fost exprimată speranța că cea 
de-a V-a Conferință a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.). care va avea loc in 
curînd la Manila, va permite luarea 
de măsuri eficace pe calea edificării 
unei noi ordini economice internațio
nale și a fost subliniată importanța 
sesiunii speciale din 1980 a Adunării 
Generale a O.N.U. dedicată acestei 
probleme.

Cei doi șefi de partid și de stat 
au apreciat că eforturile popoarelor 
lumii pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale con
stituie o parte integrantă a luptei 
antiimperialiste, anticolonialiste și 
antineocolonialiste.

Cei doi șefi de partid și de stat, 
apreciind că dezarmarea constituie 
una din problemele cele mai impor
tante ale lumii contemporane, s-au 
pronunțat hotărît pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru adoptarea 
de măsuri concrete și eficiente care 
să conducă la realizarea dezarmării 
generale, și în primul rînd a de
zarmării nucleare. S-a apreciat câ 
la sesiunea specială a O.N.U. con
sacrată problemelor dezarmării au 
fost obținute unele rezultate pozitive, 
creîndu-se un cadru instituțional mai 
lărg și mai democratic pentru dez
baterea și reglementarea probleme
lor in acest domeniu. Părțile s-au 
pronunțat pentru sporirea eforturi
lor pe plan internațional în vederea 
realizării dezarmării și, în acest ca
dru, au reafirmat importanța deo
sebită a creării in diferite părți ale 
lumii de zone ale păcii, libere de 
arme nucleare. A fost subliniat fap
tul că accesul regimului rasist din 
Africa de Sud Ia armele nucleare 
constituie un mare pericol pentru 
popoarele africane, pentru pacea și 
securitatea internațională.

Șefii de partid și de stat ai Româ
niei și Mozambicului și-au. exprimat 
îngrijorarea lor profundă cu privire 
la situațiile conflictuale apărute în 
diferite părți ale lumii, atrăgînd a- 
tenția asupra marelui pericol pe care 
acestea îl prezintă pentru pace. Cele 
două părți s-au pronunțat ferm pen
tru soluționarea conflictelor inter
naționale pe cale pașnică, prin ne
gocieri între părțile direct interesa
te. pentru a se ajunge la reglemen
tări durabile și a se contribui astfel 
la procesul destinderii, la promova
rea principiilor coexistenței pașnice, 
la succesul luptei juste a popoarelor 
pentru independența națională, pace, 
democrație și progres social.

Subliniind îngrijorarea lor cu pri
vire la menținerea focarului de în
cordare din Orientul Mijlociu, cei 
doi președinți au reafirmat pozițiile 
țărilor lor potrivit cărora realizarea 
unei păci globale, trainice și juste in 
această regiune trebuie să se bazeze 
pe retragerea Israelului din toate te
ritoriile arabe ocupate în 1967, pe 
restabilirea drepturilor naționale ina
lienabile ale poporului palestinian, 
inclusiv a dreptului său la autodeter
minare și la constituirea unui stat 
propriu independent, pe garantarea 
independenței și securității tuturor 
statelor și popoarelor din zonă. în 
acest scop, ei au considerat că tre
buie să se depună în continuare efor
turi în vederea organizării unei con
ferințe internaționale, cu participa
rea tuturor părților interesate, inclu
siv a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, în calitate de reprezentant 
legitim și autentic al poporului pa
lestinian, precum șl cu participarea 
activă a Organizației Națiunilor U- 
nite.

Cele două părți au apreciat că este 
necesară creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite, îndeosebi in 

actualele' condiții internaționale, ast
fel incit aceasta-să-și poată aduce o 
contribuție tot mai importantă ia 
cauza păcii, securității și stabilității, 
pentru apărarea independenței și su
veranității naționale, intr-o lume ba
zată pe egalitate și dreptate.

Cei doi președinți au subliniat ro
lul important al mișcării țărilor nea
liniate — în cadrul căreia Republica 
Populară Mozambic este un mem
bru activ — în lupta contra impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru afirmarea principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, pentru pace și securitate în 
lume. Ei și-au exprimat speranța că 
viitoarea conferință la nivel înalt 
de la Havana a țărilor nealiniate 
va contribui la consolidarea solidari
tății și a unității de acțiune a aces
tor țări, pentru realizarea obiective
lor fundamentale ale nealinierii.

Exprimînd satisfacția lor pentru 
cooperarea existentă intre cele două 
țări pe arena internațională, pre
ședinții României și Mozambicului 
au hotărît să fie întărită această coo
perare și să se procedeze la consul
tări sistematice în legătură cu activi
tatea O.N.U., a „Grupului celor 77“ 
și a altor foruri internaționale.

Conducătorii celor două partide au 
reafirmat hotărîrea Partidului Co
munist Român și a partidului 
FRELIMO de a acționa în conti
nuare, cu consecvență, pentru întă
rirea colaborării și solidarității cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, pe baza principiilor deplinei 
egalități în drepturi, încrederii și în
trajutorării reciproce, a dreptului fie
cărui partid de a-și stabili în mod 
independent politica internă și ex
ternă, în conformitate cu interesele 
și condițiile concrete din țările res
pective.

Cele două partide vor milita și în 
viitor pentru întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești, pen
tru sporirea rolului acesteia în trans
formarea revoluționară, democratică 
a societății, in dezvoltarea vieții in
ternaționale actuale.

Totodată, ei au reafirmat necesi
tatea ca Partidul Comunist Român 
și partidul FRELIMO să acționeze 
pentru întărirea solidarității cu miș
cările de eliberare națională, pentru 
colaborarea cu alte forțe ale clasei 
muncitoare, cu toate forțele demo
cratice și progresiste in l'ipia im
potriva imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului, discrimi
nării rasiale, pentru progres econo
mic și social, pentru edificarea unei 
lumi mai drepte, pentru pace, in
dependență națională și cooperare 
internațională.

Ambele părți au dat o înaltă apre
ciere convorbirilor avute și au sub
liniat că vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Republica Populară 
Mozambic constituie un eveniment 
de o importanță cu totul deosebită 
pentru consolidarea și dezvoltarea re
lațiilor frățești de prietenie și cola
borare dintre Partidul Comunist Ro
mân și partidul FRELIMO, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Mozambic, dintre 
cele două popoare, constituind în 
același timp o contribuție importan
tă la cauza păcii, socialismului și 
cooperării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au exprimat tovarășului 
Samora Moises Machel și tovarășei 
Grasa Machel, Comitetului Central 
al partidului FRELIMO, guvernului 
și poporului mozambican mulțumiri 
pentru calda prietenie și aleasa os
pitalitate de care s-au bucurat, îm
preună cu colaboratorii care i-au în
soțit in timpul vizitei, în Republica 
Populară Mozambic.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au adresat președin
telui partidului FRELIMO, președin
tele Republicii Populare Mozambic, 
Samora Moises Machel, și tovarășei 
Geaca Machel invitația de a efectua 
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Socialistă România. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

1 MAI-ZI DE LUPTĂ PROLETARĂ,

DE SOLIDARITA TE INTERNA ȚIONALĂ
în urmă cu nouă decenii, primul 

ținut la Paris — la care lua parte și 
socialiști — hotăra ca in ziua de 1 Mai 
toate țările, ample și energice acțiuni 
reducerea zilei de muncă la 11 ore. De

Congres al Internaționalei a H-a, 
o delegație română formată din 5 

1890 să se organizeze simultan, în 
de luptă ale proletariatului pentru 
atunci, pentru clasa muncitoare de

pretutindeni, prima zi a lui Florar a devenit o zi de puternică afirmare a 
conștiinței sal^ de clasă, o zi de luptă împotriva exploatării și asupririi 
capitaliste, pentru o lume mai bună și mai dreaptă, o zi a solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc. Sînt adevăruri pe care le pune cu putere 
în relief sărbătorirea zilei de 1 Mai în România.

1890. „Partidul muncito
rilor are adinei rădăcini
împlîntate în inima po
porului". Intr-adevăr, incepind
chiar din 1890 clasa muncitoare din
România a sărbătorit — printre pri
mele in lume — ziua de 1 Mai. Pri
mul 1 Mai s-a desfășurat in țara 
noastră sub semnul eforturilor de 
Organizare politică și profesională a 
proletariatului. Muncitorii din Capi
tală, în număr de peste 5 000, cu 
muzica în frunte, intonînd imnurile 
„Deșteaptă-te române" și „Marseil- 
leza", au purtat pe străzile Bucureș
tilor drapele roșii și pancarte pe 
care erau înscrise revendicările lor 
arzătoare. Manifestația de la Bucu
rești, precum și întrunirile din alte 
centre ale țării arătau, așa cum scria 
ziarul „Munca", că „partidul munci
torilor are temeinice baze și adinei 
rădăcini în inima poporului". 

Pe măsura dezvoltării mișcării 
muncitorești, a maturizării sale po
litice, demonstrațiile organizate cu 
prilejul zilei de 1 Mai au dobindit un 
caracter din ce in ce mai angajat, 
mai combativ, au exprimat tot mai 
limpede înaltul țel al muncitorimii 
organizate : înlăturarea orînduirii 
bazate pe exploatare și construirea 
societății socialiste. Un asemenea 
caracter a fost imprimat marilor 
demonstrații și întruniri muncito-

rești din anii primului război mon
dial. în perioada avîntului revolu
ționar din anii 1918—1921. de
monstrațiile de 1. Mai au adus in 
stradă mase uriașe de oameni — in 
1920, de pildă, numai la București au 
manifestat 80 000 de muncitori.

Sub semnul luptei pen
tru unitate muncitorească. 
Făurirea Partidului Comunist Ro
mân avea să confere demonstrațiilor 
de 1 Mai din România o amploare și 
combativitate necunoscute pină 
atunci, să le accentueze caracterul de 
luptă pentru apărarea drepturilor 
fundamentale ale celor mulți și asu
priți. Strins legat de masele largi 
populare, identificindu-se cu năzuin
țele și interesele lor de zi cu zi, 
Partidul Comunist Român a stabilit 
în fiecare etapă principalele obiec
tive de luptă, obiective care aveau 
să se regăsească și în lozincile de
monstrațiilor de 1 Mai. între acestea 
s-au înscris la loc de frunte refa
cerea unității clasei muncitoare, fău
rirea frontului unic muncitoresc. 
Poate că nici o altă acțiune sau 
moment de luptă nu a incorporat in 
forme atit de înalte dorința reali
zării unității de acțiune muncito
rească precum manifestațiile de 1 
Mai. In permanență, în perioada 
interbelică, pe stindardele purtate 
în acea zi, umăr la umăr, de mun
citorii comuniști, socialiști, social- 

democrați sau neorganizați s-au 
aflat la loc principal chemări de 
solidaritate și unitate.

în deceniul al patrulea, pe măsura 
creșterii primejdiei fasciste, trăsă
tura principală a sărbătoririi zilei 
de 1 Mai a devenit manifestarea 
voinței ferme a clasei muncitoare 

Bogatele tradiții ale luptei pentru unitate 
în mișcarea muncitorească din România
de a lupta impotriva fascismului și 
revizionismului, pentru apărarea de
mocrației, a independenței și inte
grității teritoriale a patriei. Este 
meritul Partidului Comunist Român 
de a fi găsit in acele împrejurări 
formele adecvate și mijloacele prac
tice de a mobiliza la demonstrațiile- 
de 1 Mai, ca și in alte nenumărate 
acțiuni antifasciste, întreaga clasă 
muncitoare și alături de ea și alte 
forțe sociale înaintate, democratice și 
progresiste in cadrul unui front 
larg de luptă, spre a stăvili ascen
siunea fascismului la putere în 
România. Pe această linie, deosebit 
de semnificative au fost marile 
manifestații antifasciste și anti
războinice prilejuite de sărbătorirea 
zilei de 1 Mai 1939.

1939. „Adînca indignare 
a poporului contra fascis
mului" Reg’mul dictaturii regale 
preconizase sărbătorirea zilei ție 1 
Mai 1939 intr-un cadru oficial, fes
tiv, care să pună în evidență „uni

tatea de interese" dintre regim și 
masele populare, „armonia" dintre 
exploatați și exploatatori, realizate 
chipurile prin politica regelui Carol 
al II-Iea. In acest scop fuseseră 
convocate pentru acea zi primul 
Congres general al breslelor, alte 
întruniri muncitorești, o serbare 
cîmpenească etc. Desfășurînd o 
susținută muncă politico-organizato- 
rică, P.C.R. a reușit să transforme 
aceste manifestații în viguroase ac
țiuni de protest contra regimului, 
impotriva fascismului și războiului, 
pentru apărarea independenței și 
integrității teritoriale a țării.

Din inițiativa P.C.R. s-a consti
tuit o comisie conspirativă, însărci
nată cu organizarea sărbătoririi zi
lei de 1 Mai 1939, care număra prin

tre cadrele sale de frunte comuniști 
încercați ca Ilie Pintilie, Nicolae 
Ceaușescu, Constantin David, Alexan
dru Iliescu, Teohari Georgescu. Tot
odată, din inițiativa P.C.R., s-au pur
tat tratative cu P.S.D. in vederea rea
lizării colaborării dintre cele două 
partide, un rol însemnat în acest con

text revenind lui Ștefan Voitec, Va- 
sile Bigu și altor militanți socialiști 
și antifasciști. O contribuție deosebit 
de importantă în acest sens a adus-o 
și tineretul comunist și antifascist sub 
conducerea unor tineri militanți ca 
Nicolae Ceaușescu, Elena Petrescu 
(Ceaușescu), Miron Constantinescu, 
Constanța Crăciun ș.a.

în dimineața zilei de 1 Mai, capi
tala României trăia momentele unei 
ample mobilizări a forțelor popu
lare, din toate părțile orașului 
imense coloane de oameni îndrep- 
tîndu-se spre sălile de întruniie. 
La ora 9 dimineața, sala și grăd.na 
cinematografului „Tomis" deveni
seră cu totul neîncăpătoare. Mul
țimea entuziastă înălța pancarte pe 
care erau înscrise deopotrivă re

vendicări economice și politice : 
„Vrem 8 ore de muncă !“, „Cerem 
mărirea salariilor !“, „Trăiască inde
pendența națională a țării !“, „Să 
apărăm granițele împotriva agreso
rului hitlerist!“, „Jos fascismul 
„Vrem front patriotic !“, „Unire cu 
toate popoarele democratice „Tră
iască pacea !“. Erau chemări ce s-au 
făcut auzite răspicat și în cursul 
adunării.

După terminarea întrunirii, miile 
de oameni ai muncii, încolonați, au 
pornit către cea mai mare sală de 
cinematograf a orașului, „Aro“ (azi 
„Patria"), unde își desfășura lucră
rile Congresul breslelor. Uniți apoi 
intr-un singur șuvoi, participanții 
Ia Congresul breslelor și la întruni
rile muncitorești s-au îndreptat spre 
Parcul Carol (Parcul Libertății de azi). 
Pe străzile Capitalei au defilat astfel 
20 000 de oameni ai muncii, din piep
turile cărora au răsunat din nou, 
cu aceeași putere, lozinci antifas
ciste și antirevizioniste ca : „Tră
iască democrația !“, „Vrem România 
liberă și independentă !“, „Vrem res
pectarea granițelor !“, „Trăiască 
muncitorimea unificată !“, „Jos Gar
da de fier!“, „Jos agenții hitle- 
riști !", „Să ținem piept agresoru
lui !“, „Trăiască integritatea teri
torială a României !“, „Trăiască 
frontul popular antifascist !“.

Manifestanții au depus apoi, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm pa
triotic, coroane de flori la Mormîn- 
tul Eroului Necunoscut, mărturie 
vie a prețuirii pe care muncitori
mea, poporul român o dădeau eroi
lor neamului, celor care dăduseră 
suprema jertfă pe altarul unității 
și independenței naționale.

Din inițiativa comuniștilor și so- 
cial-democraților, manifestările au 
continuat in tot cursul zilei, in acea 
după-amiază organizindu-se diverse 
acțiuni cu caracter de ajutorare 
pentru întemnițații politici antifas
ciști, lansîndu-se și scandîndu-se 
chemări la luptă hotărîtă împotriva 
fascismului și pericolului de război.

1944. „Muncitorimea uni
tă în front unic cheamă po
porul la luptă". Sl,b semnuI 
dezideratelor fundamentale de rea
lizare a unității muncitorești, de coa

lizare a tuturor forțelor patriotice 
în vederea salvării ființei națio
nale a poporului român, avea se 
desfășoare sărbătorirea zilei de l 
Mai în anii întunecați ai dictaturii 
militare-fasciste și ocupației hitle- 
riste. In pofida ilegalității în care se 
afla, a sălbaticei terori fasciste, parti
dul a găsit posibilități de a marca 
ziua de 1 Mai prin zeci de broșuri 
și manifeste, prin fluturași ce pur
tau in mase cuvintul mobilizator al 
partidului etc. Este deosebit de sem
nificativ pentru adînca prețuire acor
dată de partid acestei sărbători pro
letare faptul că atunci cind in aprilie 
1944 partidele comunist și social-de
mocrat au Încheiat acordul de Front 
Unic Muncitoresc, importantul eve
niment a fost adus la cunoștința 
țării prin cunoscutul manifest de la 
1 Mai 1944. Manifestul purta apelul 
vibrant al muncitorimii organizate, 
„unită de la comuniști pină la social- 
democrați" către „toate clasele și 
păturile sociale, toate partidele și 
organizațiile, indiferent de culoare 
politică, credință religioasă și apar
tenență socială", de a se uni în lupta 
pentru răsturnarea guvernului an- 
tonescian, ieșirea țării din războiul 
antisovietic și alăturarea ei coaliției 
antifasciste. Făurirea F.U.M. era o 
victorie istorică, acesta reprezentînd 
nucleul viguros în jurul căruia avea 
să se clădească apoi larga coaliție a 
forțelor antifasciste, care a chezășuit 
succesul insurecției naționale armate 
din august 1944.

In condițiile noi, de după elibe- 
rarea țării, sărbătorirea zilei de 
1 Mai a dobîndit sensuri noi și sem
nificații mai profunde. Ea a devenit 
pentru clasa noastră muncitoare, 
pentru întregul popor român un pri-^ 
lej de a trece în revistă succesele 
dobîndite in revoluția populară, in 
construcția socialistă și, deopotrivă, 
de a-și mobiliza și mai puternic e- 
nergiile pentru a înălța sub soarele 
socialismului o Românie mereu mai 
mîndră, mai frumoasă, mai prețuită.

Dr. Olimpiu MATICHESCU 
cercetător științific principal 
la Institutul de studii istorice 
și social-polltice de pe lingâ CO. 
al P.C.R.
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VIZITA P^SEOTOLUI mCOLflE CEAUSESCU IN REPUBLICA POPULARĂ MOZAMBK

în timpul adunării populare de la Maputo

TRATAT
de prietenie și cooperare între Republica 

Socialistă România și Republica Populară Mozambic
(Urmare din pag. I)
popoarelor pentru libertate, independență națională, de
mocrație, pace și progres, pentru promovarea dreptului 
lor de a-și alege in mod liber calea proprie de dezvol
tare economică și socială și vor coopera atit intre ele. 
cit și cu alte state, in vederea realizării acestor obiective, 
fundamentale.

Articolul Vi
înaltele părți contractante se angajează să acționeze 

cu toată hotărîrea pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, pe baze mai drepte, mai echita
bile și democratice, care să asigure progresul economic și 
social și bunăstarea tuturor popoarelor.

Articolul VII
înaltele părți contractante vor continua să sprijine lupta 

popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului, 
neocolonialismului, rasismului și apartheidului. Ele vor 
acționa pentru aplicarea integrală a Declarației Națiunilor 
Unite privind acordarea independenței țărilor și popoare
lor de sub dominația colonială.

Articolul VIII
înaltele părți contractante vor acționa ferm in scopul 

opririi cursei înarmărilor, convenirii unor măsuri concrete 
care să ducă Ia înfăptuirea dezarmării generale și com
plete, și în primul rind a dezarmării nucleare, sub un con
trol internațional eficace, pentru eliminarea definitivă a 
războiului din viața popoarelor.

Articolul IX
înaltele părți contractante vor acționa pentru soluționa

rea conflictelor internaționale pe calea negocierilor, pen
tru eliminarea surselor de tensiune și a politicii imperia
liste de dominație, pentru promovarea principiului nere- 
curgerii la forță sau la amenințarea cu forța in relațiile 
dintre toate statele.

Articolul X
înaltele părți contractante vor acționa pentru creșterea 

rolului Organizației Națiunilor Unite in rezolvarea proble

melor care apar în viața internațională, în interesul păcii 
și securității mondiale, al apărării independenței și suve
ranității naționale a popoarelor.

Articolul XI
înaltele părți contractante vor organiza cu regularitate 

consultări, inclusiv la cel mai înalt nivel, pentru infor
marea reciprocă și schimbul de vederi, in legătură cu 
adincirca și dezvoltarea cooperării bilaterale, ca și pen
tru armonizarea acțiunilor lor pe plan mondial și discu
tarea problemelor internaționale de interes reciproc.

Articolul XII
înaltele părți contractante declară că obligațiile asumata 

prin tratate încheiate anterior nu contravin angajamentelor 
incluse in prezentul tratat, că nu vor participa la nici un 
fel de alianțe îndreptate contra celeilalte părți și că nu 
vor încheia nici un tratat sau acord internațional incom
patibil cu prezentul tratat.

Articolul XIII
înaltele părți contractante vor soluționa prin negocieri 

directe, bilaterale, în spiritul prieteniei, al respectului și 
înțelegerii reciproce, problemele care pot apărea intre ele 
cu privire la interpretarea sau aplicarea oricărei clauze a 
tratatului.

Articolul XIV
Acest tratat va fi supus ratificării și va intra iu vigoare 

în ziua schimbului instrumentelor de ratificare, care va 
avea loc la București, capitala Republicii Socialiste Româ
nia.

Articolul XV
Prezentul tratat are valabilitate pentru o perioadă de 

20 de ani și va fi prelungit în mod automat pe perioade 
de cite cinci ahi, dacă nici una dintre înaltele părți con
tractante nu-și exprimă în scris intenția de a-I denunța, 
cu un an înainte de expirarea termenului respectiv.

întocmit Ia Maputo, la 20 aprilie 1979, în două exem
plare originale, fiecare in limba română și în limba portu
gheză, ambele texte avind aceeași valabilitate.

Ceremonia semnării și adoptării documentelor oficiale
(Urmare din pag- I)

In"cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la Palatul Prezidențial, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Samora 
Moises Machel, președintele partidu
lui FRELIMO, președintele Republi
cii Popularg Mozambic, au semnat 
Tratatul de prietenie și cooperare în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mozambic.

Conducătorii de partid și de 
stat au adoptat, totodată, Comunicatul 
comup.'

La 'Solerrinităte au participat tova
rășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Grața Machel.

Au fost de față tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Virgil Trofin, membru al

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, celelalte persoane 
care îl însoțesc pe conducătorul 
partidului și statului nostru in vizita 
sa in Africa.

Erau prezenți tovarășii Marcelino 
dos Santos, membru al Comitetului 
Politic Permanent, secretar al C.C. al 
partidului FRELIMO, secretar al Co
misiei permanente a Adunării Popu
lare, ministrul planului, Joaquim Al
berto Chissano, membru al Comitetu
lui Politic Permanent, secretar al 
C.C. al partidului FRELIMO, membru 
al Comisiei permanente a Adunării 
Populare, ministrul afacerilor exter
ne, alți membri ai Comitetului Poli
tic Permanent al C.C. al partidului 
FRELIMO, ai C.C. al partidului 
FRELIMO și ai guvernului.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Samora Machel s-au 
felicitat cu căldură, îmbrățișîndu-se 
cu prietenie.

Conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări au rostit, cu acest pri
lej, alocuțiuni, urmărite cu atenție 
și subliniate cu aplauze de cei pre
zenți.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Sa
mora Machel, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Graca. Machel au ciocnit 
o cupă de șampanie cu participantei 
la solemnitate, fotografiindu-se, apoi, 
împreună, in amintirea acestui . mo
ment istoric in relațiile româr>o-mo- 
zambicane pe care îl reprezintă Tra
tatul de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări.

★
în cadrul aceleiași ceremonii, to

varășii Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar

al C.C. al P.C.R., și Joaquim Alberto 
Chissano, membru al Comitetului Po
litic Permanent, secretar al C.C. ai 
partidului FRELIMO, au semnat A- 
cordul de colaborare intre Partidul 
Comunist Român și partidul 
FRELIMO.

Tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 
ministru, și Marcelino dos Santos, 
ministrul planului, au semnat Pro
gramul de cooperare economică pînă 
în anul 1990 și Acordul de credit in
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mozambic.

Acordul intre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii' Populare' Mozambic privind 
transporturile aeriene și civile a fost 
semnat de Constantin Niță, ministru 
secretar de stat în Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, și Julio Eduardo 
Zamith Carrilho, ministrul industriei 
și energiei. Participanți la adunarea populară din orașul Maputo

*

Plecarea din MaputoCuvintul tovarășului 

Samora Moises Machel

Cuvintul tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Acesta este un moment minunat. 

Fetele și gesturile noastre cred că 
oglindesc mai bine decit cuvintele 
sentimentele pe care le simțim.

Cu această semnare vom consolida 
din ce in ce mai mult relațiile noas
tre, vom realiza aspirațiile cele mai 
profunde ale celor două popoare, ce
rințele impuse de revoluție celor 
două partide ale noastre și vom con
solida prietenia existentă între po
poarele român și mozambican. Am 
realizat, de fapt, ceea ce era dorința 
și voința noastră de mai multi ani. 
Aceste documente deschid perspectiva 
unor relații juste și echitabile intre 
cele două popoare, intre cele două
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varășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român ; Virgil Tro
fin, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, vice
prim-ministru al guvernului ; Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, ministrul afacerilor externe, 
celelalte persoane oficiale române.

O gardă militară prezintă onorul. 
Președinții Nicolae Ceaușescu și Jean 
Baptiste Bagaza sint invitați să ia loc 
pe un podium special amenajat după 
specificul locului. O fanfară militară 
intonează solemn imnurile de stat ale 
României și Republicii Burundi.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Burundi trec in revistă garda de 
onoare aliniată pe aeroport.

Un grup de copii oferă președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

în spiritul celor mai alese tradiții 
de ospitalitate ale acestui străvechi 
popor, miile de locuitori’ai capitalei 
burundeze aflați pe aeroport flutură 
stegulețe cu tricolorul României și cu 
culorile alb, verde și roșu ale Repu
blicii Burundi, culori a căror semni
ficație este „pacea, speranța și dra
gostea de patrie". Mulțimea aclamă 
cu exuberanță pe distinșii repre
zentanți și purtători ai soliei poporu
lui român prieten. Diferite formații 
folclorice interpretează cintece la 
instrumente muzicale tradiționale. 
Tineri și tinere dansează în ritmul 
viu al tam-tam-urilor. bucuroși că 
sint gazde ale unor oaspeți de sea
mă, dragi inimii lor.

Un moment emoționant. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați cu deosebită 

regimuri sociale din țările noastre. 
Ele reprezintă sinteza experienței po
porului român și a poporului mo
zambican.

Putem afirma că Republica Popu
lară Mozambic Ie va aplica în spiri
tul și litera lor.

Doresc să felicit pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a avut ini
țiativa și destul de multă înțelegere 
pentru cooperare, pentru faptul că a 
acceptat să transmită poporului mo
zambican marile cunoștințe și expe
riența poporului român.

De aceea inchin pentru prietenia 
noastră, pentru solidaritatea noastră 
frățească! (Aplauze).

SOSIREA ÎN REPUBLICA BURUNDI
căldură, cu dragoste și stimă de 
membrii ambasadei române, de nu
meroși specialiști români, aflați în 
Burundi in cadrul acordurilor de co
operare dintre cele două țări, și fa
miliile acestora.

In aplauzele mulțimii aflate pe ae
roport, insoțiți de ospitalierele gazde, 
distinșii oaspeți români iau loc apoi 
in mașini escortate de o gardă de 
motocicliști. Cortegiul prezidențial se 
îndreaptă încet spre reședința oficială 
rezervată președintelui Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pe timpul șederii la Bu
jumbura — Palatul de pe bulevardul 
„1 Noiembrie".

De la aeroport se parcurge, cale de 
circa 2 kilometri, un adevărat culoar 
viu format din bărbați și femei care 
poartă drapelele Republicii Socialiste 
România, Republicii Burundi, precum 
și ale Partidului Uniunea pentru Pro
gres Național din Burundi. Se aclamă 
indelung pentru prietenia dintre cele 
două țări și popoare. Se scandează : 
„P.C.R. — Ceaușescu — România !“, 
„UPRONA — Bagaza — Burundi !“, 
„Ceaușescu — Bagaza !“, „România — 
Burundi !“. Un mare număr de tineri, 
reprezentind organizația tineretului 
revoluționar a partidului Uniunea 
pentru Progres Național (UPRONA), 
cintă, pe o melodie africană, în lim
ba kirundi — limba națională — și in 
limba română „Ceaușescu — Bagaza !“, 
„Ceaușescu — România — pacea și 
prietenia !“. Prin înălțarea a trei de- , 
gete in fața președinților Ceaușescu 
și Bagaza ei exprimă dezideratele vi
tale ale unui popor dornic de o viață 
mai bună, adică „Unitate — Muncă — 
Progres". Burundezii sint convinși și 
conștienți că progresul unei națiuni 
mici se realizează numai prin muncă 
și unitate națională. Aceeași atmos
feră entuziastă domnește pe între
gul traseu parcurs, pe malul la
cului Tanganika, pinâ in capitala 
burundeză, al cărei progres economic

Aș dori să exprim și eu satisfac
ția pentru rezultatele minunate ale 
acestei vizite, ale intilnirilor și con
vorbirilor noastre.

într-adevăr, e greu de redat in cu
vinte ceea ce am simțit la semnarea 
tratatului de prietenie, a celorlalte 
documente, care pun o bază traini
că colaborării și solidarității parti
delor și popoarelor noastre. Și noi, 
ca și dumneavoastră, dorim ca înțe
legerile realizate să fie înfăptuite in 
cele mai bune condiții.

Se parc că și unii, și alții dorim 
să așezăm relațiile noastre pe o bază 
trainică. Chiar dacă am întîrziat pu
țin, să ne așezăm acum la muncă și 
să recuperăm această întîrziere. Tra
tatul și documentele semnate ne 
oferă această posibilitate.

și edilitar rezumă simbolic calea pe 
care o parcurge țara prietenă, an
gajată cu toată hotărîrea, de la do- 
bîndirea independenței, pe drumul 
unei dezvoltări libere, de sine stă
tătoare. Pe fondul agrar al țării, o- 
rașul se detașează ca principalul cen
tru industrial al Republicii Burundi. 
Lacul Tanganika a creat orașului Bu
jumbura atmosfera și vocația unui 
oraș portuar, firește, la mici dimen
siuni. Un loc important in economia 
capitalei il ocupă pescuitul și pre
lucrarea peștelui. în capitală au fost 
construite fabrici de ciment și ma
teriale de construcție, unități ale in
dustriei alimentare, pentru prelucra
rea materiilor prime agricole îndeo
sebi și șantiere de reparații navale.

La trecerea coloanei oficiale, mii de 
muncitori din aceste unități au ve
nit pe străzi să salute pe distinșii 
oaspeți români. De o parte și de alta 
a principalelor artere ale orașului, 
umbrite de castani, leandri — cu flo
rile in zeci de culori — și palmieri, 
au fost amenajate arcuri de triumf 
împodobite cu drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Burundi. Pe mari pancarte 
scria : „Un cald bun venit Excelen
țelor Lor, președintele Nicolae 
Ceaușescu și doamna Elena 
Ceaușescu !“, „Bun venit iluștrilor 
oaspeți români !“, „Trăiască prietenia 
româno-burundeză !“. Răsună aplauze 
și aclamații pentru cei doi șefi de 
stat, pentru prietenia româno-burun
deză. Sint urări de bun venit adre
sate din inimă solilor poporului ro
mân, expresie a dorinței sincere a 
poporului burundez de a intensifica 
continuu bunele relații statornicite 
între cele două țări.

La sosirea Ia reședința rezervată 
oaspeților români, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost așteptați, de a- 
semenea, de o mare mulțime de oa

Dorim ca relațiile dintre partidele 
noastre, dintre România și Mozambic 
să exprime solidaritatea militantă a- 
tît în construcția socialismului, cit și 
in lupta împotriva imperialismului și 
colonialismului^ pentru o politică de 
egalitate, de independență, de destin
dere și pace. Dorim ca solidaritatea 
și colaborarea noastră să devină o 
expresie concretă a acestor principii. 
Vom face totul pentru a realiza in 
cele mai bune condiții ceea ce am 
convenit.

Așteptîndu-vă să veniți cit mai cu- 
rind in România, doresc, incă o dată, 
să urez partidului și poporului mo
zambican prieten succese tot mai 
mari in întreaga activitate.

în sănătatea dumneavoastră, pen
tru o colaborare trainică ! (Aplauze).

meni care, din nou, aclamă, aplaudă 
cu exuberanță.

Interesul viu cu care a fost aș
teptată vizita președintelui Nicolae

începerea convorbirilor oficiale
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deosebită pe care 
dezvoltării rapor
tările în curs de 
țările nealiniate.

dă
cu

cu
necesitatea ca țările in 

întărească

a relevat atenția 
România o 
turilor sale 
dezvoltare, 
Evidențiind 
curs de dezvoltare să-și 
continuu unitatea și conlucrarea, se
cretarul general al partidului nostru 
a subliniat importanța deosebită a 
bunei pregătiri a viitoarei sesiuni a 
O.N.U. consacrată problemelor sub
dezvoltării și instaurării noii ordini 
economice internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu ș-a 
referit apoi la o serie de probleme 
majore care Confruntă omenirea 
contemporană și a prezentat poziția 
României în legătură cu căile și mij
loacele de soluționare a acestor pro
bleme.

In acest context,, a fost subliniată 
necesitatea soluționării tuturor liti
giilor și problemelor dintre state 
exclusiv pe calea tratativelor politi
ce, pașnice, evitindu-se recurgerea 
la forță sau la amenințarea cu forța.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea ca, in actualele 
condiții internaționale, popoarele, 
toate forțele progresiste, înaintate 
să-și intensifice eforturile și să co
laboreze tot mai strîns în lupta îm
potriva imperialismului și colonialis
mului, pentru o politică nouă, de in
dependență și deplină egalitate intre 
state, de destindere, colaborare și 
pace. In acest sens, un rol important 
il poate avea întărirea colaborării și
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și social, la cauza păcii și înțelegerii 
în lume.

De la Palatul Prezidențial, unde 
a avut loc ceremonia semnării 
documentelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, insoțiți de tovarășul 
Samora Moises Machel și de tovarășa 
Gra<;a Machel, s-au îndreptat spre 
aeroportul internațional din Maputo.

Frumosul oraș, port la Oceanul 
Indian, îmbracă haine de sărbătoare: 
sute și sute de drapele românești și 
mozambicane, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei 
Elena Ceaușescu. ale președintelui 
Samora Moises Machel. Pe lungile 
avenidas, numeroși locuitori au salu
tat cu bucurie pe înalții oaspeți 
români.

Ca și în ziua sosirii, pe uriașe pa
nouri, în formă de arc de triumf, 
stătea scris : „Trăiască prietenia din

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Burundi ilustrează, o 
dată in plus, însemnătatea deosebită 
și semnificațiile sale profunde asu

solidarității dintre țările în curs de 
dezvoltare, dintre țările mici și mij
locii, care constituie marea majori
tate a lumii. Este în interesul aces
tor țări de a intări conlucrarea lor 
cu țările socialiste, cu toate forțele 
progresiste, antiimperialiste.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat preocuparea 
României pentru asigurarea securită
ții in Europa in spiritul documente
lor de la Helsinki. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că vi
zita pe care o face constituie o ex
presie a solidarității României cu po
poarele țărilor vizitate, cu toate po
poarele care au pășit pe calea dez
voltării lor independente. România 
sprijină activ lupta popoarelor din 
Rhodesia, Namibia, a populației 
din Africa de Sud pentru obți
nerea independenței naționale, îm
potriva politicii colonialiste, rasiste 
și de apartheid. Trebuie intensifi
cate eforturile politice și diploma
tice în acest scop și, totodată, tre
buie folosite toate formele de luptă, 
inclusiv cele militare. România va 
sprijini, in continuare, activ, mișcă
rile de eliberare din Africa, în mod 
deosebit, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a insistat asupra necesității de a se 
acționa pentru soluționarea pro
blemelor conflictuale dintre state 
numai și numai pe calea tratative
lor. în acest spirit privește Româ
nia problemele din Orientul Mijlo
ciu, din unele zone ale Africii și din 
alte regiuni ale lumii. De asemenea, 

tre popoarele român și mozambi
can !“, „Trăiască președintele Nicolae 
Ceaușescu !“.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
se aflau tovarășii ' Virgil Cazacu, 
membru. al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului. Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
ceilalți membri ai delegației române.

La aeroport au sosit, de asemenea, 
tovarășii : Marcelino dos Santos, 
membru al Comitetului Politic Perma
nent al C.C. al FRELIMO, ministru 
și președinte al Comisiei Naționale a 
Planificării, Joaquim Alberto Chissa
no, membru al Comitetului Politic 
Permanent al C.C. al FRELIMO, mi
nistrul afacerilor externe, Armando 
Emilio Guebuza, membru al Comite- 

pra evoluției ascendente a raportu
rilor de stimă, prietenie reciprocă și 
conlucrare tot mai strinse dintre ță
rile noastre.

președintele Nicolae Ceaușescu a 
prezentat preocupările și inițiativele 
României privind înfăptuirea de
zarmării, și îndeosebi a dezarmării 
nucleare, reducerea cheltuielilor mi
litare și alocarea unei insemnate 
părți din fondurile astfel 'econo
misite pentru dezvoltarea economică 
a țărilor rămase in urmă și pentru 
soluționarea unor probleme’ sociale 
în țările respective.

Partidul Comunist Român dez
voltă larg relațiile sale cu partidele 
revoluționare, progresiste, demo
cratice, antiimperialiste, in lupta 
pentru progres social și pace in 
lume.

în legătură cu problemele coope
rării romăno-burundeze, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, relevînd progre
sele obținute în acest domeniu, a 
subliniat dorința și hotărîrea Româ
niei de a dezvolta aceste relații pe 
baza principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

în legătură cu căile de dezvoltare 
a acestei colaborări — îndeosebi ale 
lărgirii cooperării în producție — 
au fost însărcinați miniștrii respec
tivi din cele două delegații să ana
lizeze și să concretizeze în înțelegeri 
și acorduri concrete aceste posi
bilități.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, înțe
legere și stimă reciprocă. 

tului Politic Permanent al C.C. al 
FRELIMO, Jorge Rebelo, membru al 
Comitetului Politic Permanent al C.C. 
al FRELIMO, ministrul informațiilor, 
Sebastiao Mabote, membru al Comi
tetului Politic Pefmanent al C.C. al 
FRELIMO, Jocinto Soares Veloso, 
membru al Comitetului Politic Per
manent al C.C. al FRELIMO. Rui 
Baltazar dos Santos Alves, ministrul 
finanțelor, Solomao Munguambe, mi
nistrul comerțului exterior, Manuel 
dos Santos, ministrul comerțul c in
terior,1 Teodato Mondim da Silva 
Hunguana, ministrul justiției, Mario 
Fernandes da Graca Machungo, mi
nistrul agriculturii, Helder Fernando 
Brigido Martinis, ministrul sănătății, 
Julio Zamith Carrilho, ministrul in
dustriei și energiei, Jose Oscar Mon
teiro, ministru de stat la președinție, 
Smart Katawala, secretar de stat 
pentru pescuit, Joao Batista Cosme, 
ministrul lucrărilor publice.

A fost prezent, de asemenea, am
basadorul României la Maputo, tova
rășul Mircea Zara.

Ca și în ziua sosirii, aerogara era, 
de asemenea, împodobită sărbătoreș
te. Drapelele României și Mozambi- 
cului încadrau portretele celor doi 
președinți — simbol al relațiilor de 
strînșă colaborare și solidaritate mi
litantă dintre țările, partidele și po
poarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu se apropie de 
mulțimea care ovaționează indelung. 
Citeva mii de locuitori din Maputo 
agită stegulețe românești și mozam
bicane, scandează „Ceaușescu— 
Machel!", „România—Mozambic!". Un 
mare număr de artiști populari cintă 
și dansează, dind ceremoniei un ca
racter deosebit de viu.

Miile de locuitori ai capitalei care 
au venit să-și ia rămas bun de la 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la 
tovarășa Elena Ceaușescu le urează 
intr-un mod original succes in con
tinuare in misiunea de pace și 
colaborare pe continentul african. Ei 
dau glas profundei lor satisfacții față 
de rezultatele rodnice ale vizitei, care 
se înscrie ca un moment istoric m 
cronica relațiilor de strinsă prietenie 
și solidaritate militantă dintre po
poarele noastre, relații ridicate acum 
pe o treaptă superioară.

La scara avionului, după intonarea 
imnurilor naționale și trecerea in 
revistă a gărzii de onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de mem
brii coloniei române din Maputo. Ei 
purtau portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Un grup de copii au 
înmînat conducătorilor iubiți ai po
porului nostru frumoase buchete de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați apoi de membrii corpului di
plomatic aflați la Maputo.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Samora Moises Machel iși 
string mîinile, se îmbrățișează înde
lung cu căldură. Cu aceeași dragoste 
și cordialitate iși iau rămas bun to
varășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Graca Machel.

La ora 9,25, aeronava prezidențială 
decolează, indreptindu-se spre Bu
jumbura.
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Un îndemn mereu actual, 
o condiție esențială 

a victoriei socialismului

APLICAREA Șl DEZVOLTAREA 
CREATOARE A TEORIEI

REVOLUȚIONARE

Apele termale 
și valoarea lor terapeutică

Stațiunea Băile Felix, situată Ia 9 km de Oradea, este „o stea de primă 
mărime" în constelația celor mai valoroase stațiuni balneare nu numai 
din țară, ci și din Europa. Despre calitățile ei balneoclimatice ne-a vorbit 
dr. loan POPA, medic primar, directorul Direcției sanitare a județului 
Bihor.
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Aniversarea a 109 ani de la naș
terea lui Vladimir Iliei Lenin, ma
rele teoretician și strateg revoluțio
nar. făuritor al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, conducător al 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie și al primului stat socialist'din 
istoria omenirii, constituie un nou 
prilej dc a reflecta asupra tezaurului 
de idei al socialismului științific, a- 
supra contribuției de deosebită sem
nificație pe care Lenin a adus-o la 
dezvoltarea teoriei a cărei ..piatră 
unghiulară", după cum se exprima 
el. a fost pusă de Marx și Engels.

Deosebit de actuale, in epoca con
temporană, sint tezele leniniste cu 
privire la relația dintre general și 
particular în revoluția socialistă și 
in făurirea noii societăți. înțelegind 
în profunzime modalitatea in care 
fondatorii socialismului științific au 
conceput rolul teoriei in viața socială, 
„nu ca o dogmă, ci. o călăuză in ac
țiune", Lenin a criticat fără cruțare 
tendințele de a transforma marxis
mul intr-o culegere de teze rigide, 
închistate, a atras atenția că, proce- 
dindu-se astfel, se subminează baza 
teoretică a marxismului, dialectica, 
cit și legătura sa cu problemele prac
tice, concrete, ale epocii, ale fiecărei 
țări, care se pot schimba și chiar se 
schimbă odată cu dezvoltarea istorică.

Lenin privea realitatea socială ca 
o unitate dialectică intre general și 
particular, lui aparținindu-i formula 
sintetică, profund științifică, după 
care „generalul există numai in și 
prin particular". A considera legile 
generale ca abstracții pure, ca niște 
concepte independente de împreju
rările social-economice și istorice 
reale, specifice înseamnă — după 
cum arăta Lenin — situarea pe po
ziții idealiste, renunțarea la o abor
dare cu adevărat științifică, care pri
vește fenomenele sociale ca sinteză 
dialectică a generalului cu particula
rul. De aceea, reliefind existența 
unor legi generale ale dezvoltării so
ciale, el le analiza acțiunea in cone
xiune cu condițiile concrete, speci
fice, ale epocii- istorice sau ale cadru
lui național in care se materializau.

Subliniind una din caracteristicile 
esențiale ale evoluției isțprice di
versitatea — LeĂ'în pornea ' de ' ia 
faptul că asupra constituirii și evo
luției unei națiuni își pun pecetea 
gradul de dezvoltare a forțelor de 
producție, mediul geografico-natural, 
structura socială, viața și organiza
rea politică, cultura ; totodată, pre
zintă importanță condițiile internațio
nale, raporturile cu alte state care pot 
influența pozitiv sau negativ evolu
ția unei comunități naționale. De aici 
decurgea convingerea lui Lenin că 
drumul inevitabil, obiectiv determi

nat, al omenirii in ansamblu, al fie
cărei națiuni in parte spre socialism 
va deveni realitate nu in același fel, 
intr-un mod șablonard, ci că fiecare 
popor, fiecare entitate națională va 
aduce elemente specifice, soluții ori
ginale în transformarea revoluționară 
a societății, în modul de organizare 
economică și politică a țării respecti
ve, in ritmul de înfăptuire a sarcini
lor istorice generale. El prevenea că 
nimic nu este mai jalnic din punct 
de vedere teoretic și mai ridicol din 
punct de vedere practic decit zugră
virea viitorului omenirii într-o sin
gură culoare, invocindu-se in acest 
scop tezele materialismului istoric.

dițiile contemporane. Procesul revo
luționar are in prezent o dimen
siune realmente mondială, cu obiec
tive extrem de variate, eu modali
tăți și forme de acțiune foarte di
verse. ceea ce arată că. mai mult ca 
oricind, nu poate fi vorba de un 
„model unic" al trecerii omenirii la 
socialism și comunism. în desfășu
rarea mutațiilor sociale, economice, 
politice, morale contemporane sint 
angrenate țări cu un grad relativ 
înalt de dezvoltare a forțelor de 
producție, alături de țări care se 
află in faza inițială a formării unor 
economii naționale moderne, state cu 
o îndelungată viață politică și state

109 ani de la nașterea 
lui Vladimir llici Lenin

„Aceasta ar fi o mizgălitură ieftină 
și nimic altceva", conchidea Lenin. 
„Trebuie să ajungem la Înțelegerea 
adevărului incontestabil — scria el — 
că un marxist trebuie să țină seama 
de viața reală, de faptele precise ale 
realității și nu să continue să se cram
poneze de teoria zilei de ieri, care, 
ca orice teorie, în cel mai bun caz 
nu face decît să desemneze ceva ce 
e fundamental, general, nu face decit 
să se apropie de înțelegerea comple
xității vieții".

Viziunea sa profund dialectică in 
abordarea fenomenelor sociale l-a 
determinat pe Lenin să atragă per
manent atentia asupra necesității de 
a elabora o strategie și tactică cores
punzătoare condițiilor diverse, parti
cularităților fiecărei țări. El însuși 
s-a concentrat cu precădere asu
pra studierii evoluției specifice a Ru
siei pentru a putea determina sarci
nile revoluționare, programul de ac
țiune, formele de organizare, și de 
luptă ale mișcării muncitorești din 
gceastă. țară. .:Xr„

Este cunoscut faptul că Lenin a 
consacrat o lucrare specială — „«Stin- 
gișmplc boala copilăriei comunismu
lui"' — analizei relației dintre general 
și particular in revoluția socialistă, 
pentru a preveni pe militanții tine
relor partide comuniste asupra pe
ricolului copierii experienței revolu
ției din Rusia.

Desigur, exemple de acest fel 
există încă multe, dar esențială nu 
este relevarea lor, ci înțelegerea 
modului* de abordare a problemelor 
de strategie și tactică de către 
V. I. Lenin și, mai ales, luarea m 
considerare a acestor teze in eon-

care abia s-au eliberat de dominația 
colonială, popoare care s-au crista
lizat de secole ca națiuni și nume
roase altele care se află in fața 
sarcinii de a se constitui ca națiuni. 
Se poate spune că diversitatea re
prezintă, mai mult ca oricind, ele
mentul caracteristic al epocii con
temporane. Tocmai aceasta im
pune o abordare fără scheme pre
concepute a problemei transformă
rilor revoluționare. Este neîndoios 
că fiecare detașament revoluționar 
trebuie să ia in considerare expe
riența mișcării muncitorești și de
mocratice internaționale in elabo
rarea propriei sale politici, dar 
această experiență se cere confrun
tată cu propria experiență.

Partidul Comunist Român pornește 
de la necesitatea de a transpune in 
viață legile generale ale dezvoltării, 
corespunzător condițiilor concrete ale 
țării noastre. Mai ales după Congre
sul al IX-lea.,al partidului, prin va
loroasa contribuție teoretică și prac
tică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
s-a înfăptuit p.uriașg muncă de dezvol
tare creatoare a socialismului științific. 
După cum sublinia secretarul general 
al partidului^ „Marile realizări obți
nute demonstrează justețea politicii 
marxist-leniniste a partidului nostru, 
faptul că el a pornit de la realită
țile concrete istorice, sociale, na
ționale ale țării noastre, găsind căile 
cele mai potrivite pentru înaintarea 
victorioasă pe calea făuririi orân
duirii sociale noi".

Aplicarea creatoare a socialismului 
științific la realitățile naționale și 
internaționale in continuă transfor
mare constituie o problemă fun

damentală în condițiile contempo
rane. în prezent, numeroase partide 
comuniste și muncitorești din țările 
capitaliste își elaborează strategia 
și tactica revoluționară în mod 
autonom, aplicind adevărurile gene
rale la condițiile concrete speci
fice din fiecare țară. O asemenea 
orientare creatoare face posibilă îm
bogățirea continuă a teoriei revo
luționare în concordanță cu impe
rativele dezvoltării societății umane, 
ale practicii sociale concrete. Tot
odată, aceasta dă posibilitate parti
delor comuniste să se dezvolte mai 
puternic, să-și îndeplinească cu 
succes misiunea istorică de transfor
mare revoluționară a lumii. In a- 
ceastă perspectivă, partidul nostru 
are in vedere posibilitatea apariției 
unor aprecieri diferite asupra feno
menelor naționale și internaționale, 
chiar a unor divergențe. Dar acestea 
nu trebuie dramatizate, ci discutate 
sincer, fără blamări și invective, 
respectîndu-se principiile unanim 
recunoscute ale egalității în drep-ț 
turi a tuturor partidelor, neameste
cului in treburile interne ale altui 
partid, dreptul inalienabil al fiecărui 
partid de a-și elabora strategia și 
tactica in mod autonom, pe baza 
studierii realităților naționale.

Aceasta este cu atît mai necesar 
cu cit diversificarea proceselor re
voluționare se va accentua pe mă
sura extinderii ariei geografice a 
transformărilor progresiste, pe mă
sură ce noi popoare vor opta pen
tru socialism. După cum se arată în 
Programul Partidului Comunist 
Român, diversitatea condițiilor so
cial-economice și politice concrete, 
particularitățile și tradițiile isto
rice ale fiecărei țări vor determina 
o gamă largă a formelor de trecere 
spre socialism, noi modalități con
crete, experimente și soluții variate 
în edificarea societății socialiste. 
Desigur, esențial pentru înfăptuirea 
noii orînduiri este și va fi și in vi
itor trecerea puterii de stat in mii- 
nile oamenilor muncii și instaurarea 
proprietății socialiste asupra mijloa
celor de producție principale, eli
minarea exploatării omului de către 
om, înfăptuirea principiilor socia
liste de repartiție.

Cinstind memoria marelui revo
luționar care a fost V. I. Lenin, 
Partidul Comunist Român, solidar 
cu celelalte partide comuniste, mili
tează ferm pentru dezvoltarea crea
toare a socialismului științific, pen
tru soluționarea optimă a sarcinilor 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, contribuind astfei 
la creșterea prestigiului socialis
mului in lume.

Prof. dr. Ion ȘERBANESCU

OMUL Șl VIATA 
RAȚIONALĂ
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La izvoarele veșnic vii ale frumosului
Noua intilnire cu arta — organi

zată, zilele trecute, în cadrul redac
ției ziarului „Scînteia", cu sprijinul 
Direcției artelor din Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste — 
a oferit, de data aceasta, publi
cului fidel al acestor manifestări 
momente de adinei, esențială co
muniune cu izvoarele veșnic vii ale 
frumosului.

Să menționăm, în primul rind, 
„decorul" inedit în care s-a desfă
șurat manifestarea : o sugestivă ex
poziție de artă naivă cuprinzind 
lucrări ale unor artiști amatori 
bucureșteni distinse cu laurii unor 
prestigioase concursuri. Viziunea 
proaspătă, culorile expresive, ima
ginile desprinse parcă dintr-un 
cosmos insolit, imbinind arhaicul 
cu modernul, ne-au dăruit nu o dată 
fiorul pătrunderii intr-un univers 
picttiral de iradiantă luminozitate.

O prezență de deosebită prestanță 
artistică, o profundă dezvăluire a 
tllcurilor subtile ale poeziei popu
lare ne-a oferit interpretarea de 
către artista emerită Dina Cocea a 
acelei memorabile „Balade a Vălea- 
nului", pilduitor rod al geniului ar
tistic al oamenilor de pe meleagu
rile bucovinene, ce au dăruit poe
ziei românești strălucirea nepieri
toare a Luceafărului. In sensibila, 
nobila redare a acestei mari ar
tiste și entuziaste animatoare a 
vieții teatrale, balada ne-a inciptat 
cu sclipiri de autentică nestemată.

încheierea — și încununarea — 
acestui splendid moment de con
templare a orizonturilor fără sfir- 
șit ale artei populare, de adăpare 
la nesecatele ei surse de frumos ce 
înnobilează cugetul și simțirea, a 
constituit-o recitalul de cintece și 
„obiceiuri bucovinene" susținut de

Sofia Vicoveanca — artistă de înal
tă virtuozitate și, totodată, adevă
rat rapsod popular, care își culege 
cintecele direct de la izvor, din co
munele situate prin părțile Vicovu- 
lui — acompaniată de un grup de 
talentați instrumentiști ai ansam
blului folcloric „Ciprian Porumbes- 
cu“ din Suceava. Retrăind in 
fața noastră o intreagă biogra
fie umană transfigurată artis
tic — de la alinatorul cintec de 
leagăn la tinguitorul bocet — Sofia 
Vicoveanca ne-a făcut părtași la 
profunda înțelepciune a celor care, 
investind-o cu luminoasa menire de 
a le purta dorurile și nădejdile pe 
toate meridianele lumii, i-au dăruit 
și harul de a înălța cintecul pe 
piscurile de aur ale frumosului 
îmbibat de omenesc.

Victor BIRLADEANU

Brazi si...
9

castraveți»
trecut, muncitorii fores- 
la sectorul de industriali- 
lemnului Singeni de la 
Satu Mare au cultivat cu 
un mic spațiu din fața

Anul 
tieri de 
zare a 
I.F.E.T. 
legume 
sediului. Trufandalele recoltate 
au îmbogățit masa prichindeilor 
de la grădiniță. Adică a propri
ilor copii.

încurajați de succesele... gră- 
dinărești, forestierii sătmăreni 
au mărit acum suprafața culti
vată cu legume, ajungind la un 
hectar. Ba. unde mai pui că a 
răsărit chiar și un „mic solar". 
De data aceasta, trufandalele 
vor fi nu numai pentru cei mici, 
ci și pentru 
bună 1

tăticii lor. Poftă

Ca melcul
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— Tratamente similare cu .cele 
care se aplică in stațiunile ju
dețului Bihor se jac și în alte 
localități din țară, de aceea vă 
rugăm să vă referiți la calită
țile terapeutice specifice apelor 
termale existente in această 
zonă.

— La Felix, ca și in stațiunea „1 
Mai" și în alte localități cu ape ter
male sint tratate cu rezultate foarte 
bune afecțiunile reumatismale de tip 
inflamator : poliartrite reumatoide, 
spondilita anchilozantă chiar in 
stadiile imediat după puseul acut, 
afecțiunile reumatismale degenera
tive, afecțiuni neurologice și post- 
traumatice. Ameliorările deosebite in 
afecțiunile reumatismale de tip in
flamator se datoresc acțiunii antiin- 
flamatoare, cal
mante a apelor t 
noastre termale. 
Cercetările științi
fice întreprinse in 
stațiune au de
monstrat că ele
mentele minerale 
(magneziu, calciu.
fier etc.) din apa termală gră
besc procesele de refacere a călușului 
după fracturi, de troficizare a carti- 
lagiilor. a ligamentelor și mușchilor.

Studii întreprinse de specialiști de 
la Institutul de tehnologie izotopică 
din Cluj-Napoca, în colaborare cu me
dicii din stațiune, au arătat că apele 
termale din stațiunea Felix, foarte 
slab radioactive, conțin un gaz — ra
donul — cu un anumit ciclu de dez
integrare. Deși conținutul în radon 
al apelor termale nu este mare, ro
lul lui este semnificativ. Acestor ca
lități li s-a atribuit refacerea mai ra
pidă a nervilor după diferite acci
dente in care aceștia sint lezați de- 
terminînd paralizia diferitelor părți 
ale corpului prin întreruperea com
pletă a influxului nervos. în asemenea 
cazuri, după prima etapă de trata
ment complex (electroterapie, hidro- 
chinetoterapie. terapie medicamen
toasă) bolnavul s-a refăcut la Felix 
mai repede. Cercetările întreprinse de 
noi în colaborare cu catedrele de spe
cialitate de la institutele medico-far- 
maceutice din Cluj-Napoca și Bucu
rești ne-au permis să extindem tra
tamentele și pentru alte afecțiuni (de 
exemplu, afecțiuni cardiovasculare, 
între care hipertensiunea arte
rială etc.) cu rezultate din ce în*ce 
mai bune, De fapt, avem un polimor
fism de cazuri, majoritatea profitind 
de curele de ape termale, realizind 
stoparea inflamației, prin proceduri 
terapeutice recomandate de medic, 
diferențiat, individualizat pentru fie
care caz.

— In județul Bihor se afli și 
alte stațiuni cu factori balneo- 
climatici valoroși. Ce proprietăți 
specifice au acestea ?

Citeva stațiuni, cum sint Băile 
..1 Mai", Stina de Vale, Ținea, Mar- 
ghita, au factori balneoclimatici si
milari celor de la Felix. Apele ter
male de la Ținea și Marghita sint 
indicate, în plus, persoanelor cu tul
burări metabolice, digestive, de com
batere a sterilității și cicatrizare a 
leziunilor. Cîți oameni din țara noas
tră cunosc că apa minerală carboga- 
zoasă de la Tinea are, îmbuteliată, 
calități similare renumitei ape de 
Vichy ? O cură internă cu apă mi
nerală de la Ținea este indicată in 
afecțiuni gastrointestinale, hepato-

biliare, de nutriție. Stațiunea „1 
Mai", fiind mai mică și relativ izo
lată, oferă un plus de liniște și con
fort pentru relaxarea sistemului ner
vos, iar Marghita, cu bazinele ei cu 
apă minerală, termală și asistență 
medicală de specialitate, promite să 
devină o concurentă a celorlalte sta
țiuni...

Intrucit alături de interlo
cutorul nostru se afla dr. loan 
Negoescu, medicul șef al Com
plexului senatorial U.G.S.R., o 
unitate model in care își îngri
jesc sănătatea mii de oameni ai 
muncii, l-am întrebat : ce reco
mandați celor veniți in stațiu
nile cu ape termale ?

— Se intimplă ca unii pacienți să 
spună că in timpul curei au avut du

reri mai mari de
cît înainte. Este 
cazul celor care 
vin la cură avînd 
un proces infla
mator ori focar 
de infecție în or
ganism (apendi
cită. colecistită.

granuloame, metroanexită, amigda- 
lită evolutivă). în aceste situa
ții, bolile evolutive se pot agrava 
și de multe ori se pun pe seama 
tratamentului reacții ale altor boit 
Este bine de știut acest lucru, pentru 
ca bolnavii să-și trateze suferințele 
respective înainte de a veni la cură, 
profitind astfel mai mult. Noi sîntem 
în măsură să depistăm formele pre
coce ale inflamației reumatismale și 
ale reumatismului acut articular la 
adolescenți și copii în special, pentru 
a-i putea trata cit mai din timp. Ește 
o analiză specifică (testul proteinei 
C reactive) care semnalează apariția 
unui focar de infecție în organism 
chiar inainte de modificarea vitpzei 
de sedimentare a sîngelui.

Celor veniți în stațiune la reco
mandăm să beneficieze de proprie
tățile apelor termale, dar și de ceilalți 
factori naturali: să facă multă miș
care, înot, plimbări în aer liber.

Ar fi complet greșit să-și închipuie 
cei veniți in stațiuni că simpla cu
fundare în apa termală îi poate în
sănătoși. Pe lingă fiecare cabinet 
există echipe complexe de specialiști 
în recuperare care aplică o metodo
logie originală de chinetoterapie : 
mișcări în apă, în bazinele din aer 
liber, mecanoterapie (elongații, scri- 
petoterapie, biciclete ergometrice), 
jocuri dinamice adaptate posibilită
ților individuale de efort. înot tera
peutic pentru fiecare tip de afecțiune 
(de exemplu. înotul pe spate se re
comandă pentru discopatii lombare, 
dar este contraindicat inotul bras ; 
bolnavilor cu spondilită le este util 
înotul bras, iar pentru periartrită 
scapulo-umerală se recomandă înot 
fluture și craul ș.a.m.d.).

Indiscutabil, apele termale au o 
mare valoare terapeutică, insă oricite 
calități ar avea și oricit de mult ar 
fi ele lăudate de cei care au fost 
la cură, este indicat ca inainte de 
venirea în stațiune să fie consultat 
medicul. Numai cu avizul lui, un om, 
fie bolnav, fie sănătos, va avea cer
titudinea că va beneficia, fără nici 
un risc, de toți factorii naturali din 
stațiune.

Convorbire consemnata de
Elena MANTU
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întreprinderea viei șiDe la întreprinderea viei și 
vinului din Sibiu a fost expe
diat către depozitul I.C.R.A. 
din Bistrița transcontainerul 
435 440 520 005 cu 4 200 sticle de 
băutură „Biter". Distanța de 
293 kilometri a fost parcursă 
în... 260 de zile. Baiul nu ar fi 
chiar atît de mare dacă terme
nul de garanție al băuturii n-ar 
fi expirat de... trei luni de zile. 
Întrebare : cine suportă paguba 
produsă, care se ridică la peste 
130 000 lei ? Răspunsul nu poate

aufi decit unul : cei care 
încurcat... macazul.

Confuzie?
Cu mandatul telegrafic 

1285 din 13 martie 1979, Stela P. 
din Constanța a expediat niște 
bani fiului său, student in Bucu
rești. După 10 zile, văzînd că nu 
vine răspuns de confirmare a 
primirii banilor, femeia a făcut 
o sesizare, la care a primit 
răspuns prin scrisoarea nr. 416 
din 27 martie, sub semnătura 
șefului Oficiului poștal nr. 22 
din București. In răspuns se 
arăta că banii fuseseră înmînati 
soției destinatarului, intrucit a- 
cesta nu mai era in viață.

Alarmată și îndurerată, fami
lia a plecat la București. îndur 
rerată, dar și contrariată, pentru 
că-l știau pe fiul lor, studentul, 
necăsătorit.

La București, toate bune și la 
locul lor. Cerind explicații șefu
lui oficiului poștal nr. 22, acesta 
a răspuns spășit : „Știți, am gre
șit"...

Și s-a mai constatat că desti
natarul nici măcar nu fusese 
avizat pentru respectivul man
dat.

nr.
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reprezenta transcrierea agramată a produ 
sului substituit, am luat-o ca atare.

I

Complicații
în jurul unui nume
Pop Virginia este căsătorită cu Pop Ni

colae. de care s-a despărțit ca să trăiască 
împreună cu Pop Nicolae, care avea un fiu, 
Pop Nicolae. Cum prima legătură matrimo
nială fusese Pop Nicolae, iar refacerea vieții 
se lega tot de un Pop Nicolae, soția primului 
Pop Nicolae, respectiv consoarta secundului 
Pop Nicolae, adică mama vitregă nelegitimă 
a terțului Pop Nicolae — pe nume Pop Vir
ginia — nu s-a mai frămintat să divorțeze ■ 
de Pop Nicolae ca să se căsătorească legi
tim cu... Pop Nicolae. La urma urmei tot 
nevasta lui Pop Nicolae răminea.

După patru ani de bună conviețuire. Pop 
Nicolae „Doi" s-a hotărît să facă un schimb 
de locuință. Cu acest prilej, a inclus-o in 
noul spațiu locativ și pe Pop Virginia. „In 
ce calitate ?“ — au întrebat funcționarii de 
la spațiul locativ. „In calitate de soție 
Pop Nicolae" a răspuns pronrtpt Pop 
ginia. fără să precizeze Ia care dintre 
se referă. Pop Nicolae „Trei" și-a dat 
consimțămîntul, ca fiu devenit major.

Alți patru ani conviețuirea a decurs ire
proșabil. Atîta doar că fiul (nelegitim după 
starea civilă, dar legitim după statutul lo
cativ) stătea departe de familie (adică de 
tatăl bun și de mama, și vitregă, și bună, 
cum voiai s-o iei). S-a întîmplat insă 
ca al doilea Pop Nicolae să se re
tragă din această lume. în situația astfel 
simplificată, Pop Virginia a cerut con
siliului popular să aprobe reîntocmirea 
contractului de închiriere pe numele ei. 
Despre acest act. justiția va reține ulterior 
că : „în cuprinsul cererii, pirita a făcut re
ferire la faptul că l-a părăsit pe fostul soț

a lui 
Vir- 
Popi 
și el

(în realitate este vorba de soțul său) și că 
a intrat in relații cu soțul său (care în re
alitate nu-i fusese soț)".

A obținut titularizarea contractului, dar 
a urmat procesul. Pornit de cine ? De Pop 
Nicolae. Fiul, ajuns între timp in Dobrogea. 
venea să spună : — Stai mămico ! Noul 
contract nu e bun. Matale nu ești mama 
mea, a-lui Pop Nicolae, băiatul lui Pop Ni
colae, ci mama copiilor lui Pop Nicolae 
care nu tot Pop Nicolae se numesc. Du-le 
și locuiește cu ei !

Cineva medita că actele de stare civilă 
ar trebui să fie cu poze. Absurd ! Cum sâ 
depui la Încadrare certificatul de naștere 
cu o fotografie desfășat și cum să predea 
divorțanzii la tribunal certificatul de căsă
torie cu chipul lor la vremea surisurilor ! 
Mai bine să reținem că formele legale tre
buie respectate așa cum se cer, chiar dacă 
se pare că prin schimbarea unora nu se 
schimbă nimic.

„Sitrorada"
„Sitrorada" a fost, așa cum o sugera și 

denumirea, o băutuiă răcoritoare origi
nală. Formula ei aparține unui colaborator 
al „Comprodcoop"-ului, întreprindere spe
cializată in producția și desfacerea sucu
rilor. siropurilor și merdenelelor. Colabo
ratorul se numește Irimescu Nicolae, de 
profesie fochist,, membru al clanului de go- 
goșari... Irimescu. Clanul Irimescu ținea 
cu remiză două chioșcuri, adică aproape 
monopolul comerțului cu dulciuri și pro
duse de patiserie din Parcul Tineretului. 
Gestionară era Irimescu Anastasia, dar 
sub umbrela ei mai acționau cu sirg soțui, 
fiica, cumnatul, nepoata și un angajat par
ticular plătit cu o sută de lei ziua.

Cu atitea ajutoare, lui Irimescu Nicolae 
i-a dat mina să se ocupe de activitate „ști ■ 
ințifică" și să caute a descoperi băuturi vi- 
taminizate. Așa a creat el „sitrorada", dar 
a păstrat cea mai mare taină. Poate din 
cunoscuta suspiciune a inventatorilor, poate 
amintindu-și de Legea 3/1972. poate din 
alte motive, a ținut rețeta in secret și a 
valorificat sitrorada in chip și in loc de 
citronada cu care-1 aproviziona laboratorul 
întreprinderii.

Soarta oricărei descoperiri e să fie... des
coperită. In cazul clanului Irimescu s-a 
urmat filiera clasică. într-o bună zi. cinci 
bărbați însetați au cerut cite o citronadă, 
fochistul-gogoșar le-a turnat la iuțeală și 
la nimereală in pahare, bărbații au scos 
sonda din servietă și au inceput să măsoare 
mililitrii. Din toate cinci lipsea mai mult 
de un sfert de porție. (Intrucit era produs 
propriu, putea să fie mai generos, să 
toarne corect in pahare !). Atunci degustă
torii i-au comunicat lui Irimescu N. că 
are plăcerea să discute cu cinci ofițeri ai 
miliției economice și i-au propus să viziteze 
împreună „laboratorul" chioșcului. Iri
mescu a zis „cu plăcere" și privea șovăielnic 
spre sacii cu făină. Sub ei dosise o parte 
din materia primă pentru băutura lui răco
ritoare (11 kilograme și jumătate de sare 
de lămiie. un kilogram și ceva de colo
rant), cealaltă parte fiind la vedere, res
pectiv la robinet.

Dar să comunicăm rețeta, preluată exact 
din „co-referatul“ scris de soția cercetăto
rului la miliție : „la un bidon de 25 litri se 
punea sare de lămiie după gust, zahăr cam 
100 g la litru și colorant după cum era 
necesar". Referentul principal a dat canti
tăți mai exacte, dar nu le-am putut des
cifra, caligrafia lui ridicind mari obstacole 
in calea știutorilor de carte. Ceea ce am 
reținut e denumirea produsului „sitro
rada". Sperind că așa îl botezase și că nu

Poate știe
cineva ceva

Grupul de șantiere Giurgiu al Trustului 
de construcții industriale și agrozootehnice 
București a împrumutat întreprinderii tex
tile „Dunăreană" un excavator. O brichetă 
dacă o împrumuți și tot o ceri înapoi. Gru
pul de șantiere nu a cerut excavatorul, semn 
că ori avea nevoie de el mai puțin decît 
directorul de bricheta din buzunar, ori că, 
fiind în plin sezon de construcții, se ceda 
întreprinderii textile șansa unei folosiri mai 
eficiente. Abia după 38 de zile, odată cu 
ploile de toamnă, excavatorul a revenit la 
bază, eu excavatoriștii teferi. Chiria unui 
asemenea utilaj costă 80 de lei ora. în foile 
de pontaj. certificate de reprezentantul în
treprinderii textile, scria că utilajul a 
funcționat 370 de ore și a stagnat numai 
28 (pentru reparații). Pe orice logică, asta 
înseamnă că „Dunăreană" ar datora 
30 000 de Iei grupului de șantiere, 
colo, reprezentanții imprumutaților ofe
reau 770 de lei, adică de 40 de ori mai pu
țin. Diferența cam mare, au început jude
cățile.

La arbitraj, apoi la judecătorie, repre
zentanții întreprinderii textile au ținut una 
și bună : că ei n-au avut de săpat decit 
un șanț, care putea fi făcut în maximum 
10 ore. Ce s-a întîmplat în celelalte 360 
de ore cu excavatorul, cu cei doi meca
nici care-1 deserveau, cu cei 600 litri mo
torină pe care „Castorul" i-a înghițit in 
acest timp, nu-i mai privea.

circa 
Cind

De unde pină unde această atitudine 
dezinvoltă față de excavator ? Din faptul ca 
el a fost împrumutat fără nici un act. 
Nimeni nu și-a asumat răspunderea certa 
față de scoaterea lui de pe șantier, nimeni 
nu a stabilit unde, cit și cum lucrează. 
Paguba fiind pagubă, s-a emis o decizie de 
imputație. Nu chiar acarului Păun, ci 
cuiva mai mare in grad, dar nici atît de 
mare cit s-ar fi cuvenit. Din această cauză, 
pină Ia ora actuală nimeni nu suportă 
prejudiciul. Poate cititorii din cele doua 
colective de muncă au cunoștință de amă
nunte suplimentare, care să-i ajute pe cei 
ce emit dispoziții de reținere să afle de la 
cine trebuie recuperați banii !...

Din caietul 
grefierului
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„Eu fiind necăsătorită, m-am gindit să-l 
cunosc, ocazie cu care am făcut cunoș
tință".

(Martoră în dosarul 3 720/78 
al Judecătoriei sectorului 4).
i-a închis reclamantului accesul 
demolînd totodată : cocina, po-

„Pîrîtul
la fîntină ___ ________ _____ , „
iata de oi, cămara de alimente, șopronul și 
chiar casa".

(Din dosarul Judecătoriei Lu
goj 2 162/78).

„In martie ac. pîrîtul o strîngea de git 
pe reclamantă și spunea că face acest lucru 
pentru a-i ieșii ochii și a nu se mai plimba 
prin curte".

(Concluzii prezentate in dosa
rul Tribunalului județean Bra
șov 1 712/78).

Sergiu ANDON

Două găini 
și-o căciulă

Pină deunăzi, în satul Simio- 
nești (Bistrița-Năsăud) trăiau 
în bună pace și înțelegere doi 
vecini. Le dăm numai inițialele: 
N. N. și S. D. Atît de bine se 
aveau, incit S. D. s-a învoit să 
păzească, in schimbul unei can
tități 
N. N. 
locul 
oferit 
două 
avut 
nici un pui, 
ouă cu tot, 
i-a fost dată 
după numai 
schimbarea stăpinului. 
foc, S. D. sare și-i ia 
de pe cap lui N. N. 
fără stăpin, căciula 
„obiect litigios" în fața 
siei de judecată a comunei. Dar 
comisia este pusă acum in de
rută pentru că N. N. nu mai vrea 
înapoi propria căciulă, ci... con
travaloarea ei. Intrucit fiecare 
ține morțiș că el are dreptate, 
există toate șansele ca respecti
va căciulă să ajungă și la tri
bunal. Alți bani, alte drumuri. 
Potoliți-vă, oameni buni !

de porumb, și vitele, lui 
Toate ar fi fost bune și la 
lor dacă N. N. nu i-ar fi 
lui S. D. în loc de porumb 
găini de care acesta n-a 

Una nu i-a scos 
deși o primise cu 
iar cealaltă, 
cu pui, a 
trei zile

haznă.

deși 
decedat, 
de la 

Supărat 
căciula 

Ră masă 
ajunge 
coml-

Zimbrul 
și berea

Un cetățean din Alba Iulia 
s-a dus cu o sticlă de bere la 
corespondentul „Scinteii" pen
tru județul Alba, Stefan Dinică. 
Acesta a făcut ochii mari :

— Să știți, că nu beau în 
timpul serviciului și nici după 
aceea nu mă dau în vint după...

— Păi nu v-arn adus-o s-o 
beți, că nici nu se poate bea. Ia 
te uită ce are în ea...

Intre altele. înăuntrul sticlei 
se afla un dop de sticlă. Asta, 
ca să pună... capac „corpurilor 
străine" găsite de cititorii noștri 
prin diferite produse alimenta
re mai mult sau mai puțin am
balate.

In cazul de față, berea fusese 
fabricată la Hațeg. In desenul 
de pe capacul sticlei, un zim
bru privește atent o halbă cu 
bere. Ehei, dacă ar fi el și 
controlor de calitate...

I Patru
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iezi 
cucuieti

9

„M-am bucurat cind am citit 
la rubrica «Faptul divers» despre 
acea oaie care a adus pe lume 
trei mielușele și un berbecuț. 
Un caz similar, la fel de puțin 
obișnuit, s-a petrecut și la noi. 
Ciobanul Marin Belea îngrijește 
turma de oi a unei ferme a 
cooperativei agricole Mostiștea, 
județul. Ilfov. Om harnic și pri
ceput, el a obținut și în acest an 
rezultate vrednice de laudă".

Dar nu despre aceste rezultate 
ne-a scris acum medicul veteri
nar Atanasie Strimbeanu, ci 
despre un record stabilit de capra 
ciobanului, care a adus și ea pe 
lume trei ieduțe și un ied. Aflăm 
că tot satul s-a dus să le vadă, 
dar cel mai mult și mai mult se 
bucură cele trei fetițe ale cioba
nului. Au și de ce !...

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"
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TELEGRAME DE LA 30RDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului SAMORA MACHEL
Președintele partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic 
MAPUTO

Părăsind teritoriul Republicii Populare Mozambic, doresc să vă transmit | 
dumneavoastră și tovarășei Graca Machel, din partea mea și a tovarășei j 
mele, cordiale mulțumiri pentru primirea și ospitalitatea ce ne-au fost j 
rezervate in tot timpul vizitei noastre in frumoasa dumneavoastră țară.

Exprimindu-mi și cu acest prilej deplina satisfacție pentru rezultatele 
rodnice ale vizitei, nutresc convingerea că Tratatul de prietenie și cooperare, 
precum și acordurile și înțelegerile pe care le-am semnat, convorbirile pe 
care le-am purtat împreună se vor inscrie ca un moment istoric în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare dintre țările și partidele 
noastre, în interesul reciproc al popoarelor român și mozambican, al cauzei 
păci, ,1 mțelegerii in întreaga lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa un călduros salut de rămas bun, 
împreună cu cele mai bune urăti de sănătate, prosperitate și fericire, de 
succese tot mai mari pe calea dezvoltării socialiste, libere și independente a 
poporului mozambican prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Simbătă a sosit în Capitală dele

gația de activiști ai filialei din R.S.S. 
Armeană a Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de Anatoii 
Așotovici Mkrtcean. șef de secție la 
C.C. al Partidului Comunist din Ar
menia. deputat în Sovietul Suprem 
al R.S.S. Armene, care, la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S.. va e- 
fectua o vizită în țara noastră.

La aeroport, delegația a fost salu
tată de Florian Balaure, prorector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", mem
bru al biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S., de activiști A.R.L.U.S.

Au fost de față membri ai Amba
sadei U.R.S.S. la București.

(Agerpres)

LA SEMĂNATUL PORUMBULUI:

ZILELE Șl ORELE BUNE DE LUCRU
SÎNT ACUM Șl ZIUA Șl NOAPTEA

STADIUL INSĂMINȚĂRII PORUMBULUI LA 21 APRILIE

Excelenței Sale general de corp de armată
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU 

WA ZA BANGA
Președintele Republicii Zair

KINSHASA
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Zair, am plăcerea să vă 

transmit un călduros salut împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, de progres și prosperitate pentru poporul zairez prieten.

Doresc să exprim cu această ocazie convingerea că relațiile dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Zair se vor dezvolta tot mai mult, spre 
binele popoarelor român și zairez, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 aprilie. în țară : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea 
și caracter de averse, îndeosebi în 
nord-vestul țării. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, iar cele 
maxime între 10 și 20 de grade. Dimi
neața, local, se va produce ceață. în 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros, favorabil aversei 
de ploaie. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperatura va continua să crească 
ușor, la începutul intervalului.

4 SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele totale 
insămînțate cu porumb în cooperativele agricole și întreprinderile agricole 

de stat

Datele furnizate de Ministerul Agriculturii pun în evidență 
că, pînă la 21 aprilie, au fost îns&mînțate, în total, 1 256 500 
hectare cu porumb (48 la sută din suprafața prevăzută). Ți- 
nînd seama de timpul înaintat, concluzia că semănatui porum
bului este mult întîrziat, se impune de la sine. Cele mai mari 
rămîneri în urmă există în județele situate în zonele a doua și a 
rreia.

Se desprinde deci cerința imperioasă ca, în următoarele 
zile, comitetele județene de partid, organizațiile de partid de 
la sate, organele agricole și consiliile unice agroindustriale să 
acționeze mai energic pentru accelerarea ritmului la semănai’. 
în toate județele există mijloacele tehnice necesare pentru 
creșterea vitezei la semănat. Subliniem necesitatea utilizării lor 
la maximum întrucît, în ultimele patru zile, viteza medie înre
gistrată pe țară la semănatul porumbului a fost de numai 
140 000 hectare pe zi — cu mult sub posibilități.

Deoarece termenul limită pentru încheierea însămînțării 
porumbului se apropie, viteza de lucru trebuie mult intensifi
cată pentru ca zilnic să fie semănate, pe țară, 250 000— 
300 000 hectare cu porumb.

RUGBI

România — Italia
Pe stadionul Parcul Copilului din 

Capitală se dispută astăzi, de la ora 
11,00, meciul dintre formațiile Româ
niei și Italiei, contind pentru Cam
pionatul european de rugbi (grupa A).

Antrenorii celor două echipe, Va- 
leriu Irimescu și Pierre Villepreux, 
au anunțat că vor începe_ partida cu 
următorii jucători : România : Tu- 
dose — Motrescu, Constantin, Be- 
cheș, Gh. Dinu — Alexandru, Pa- 
raschiv — Stoica. Dumitru. Murariu
— Pintea, M. Ionescu — Corneliu, 
Munteanu. Ungureanu ; Italia : Cali- 
giuri — Marchetto, Francescato, Gae- 
taniello, Mascioletti — Zuin. Ancil- 
lotti — Blessano, Mariani. De Anna
— Dal Doss, Fedrigo — Altigieri, Ro- 
bazza, Screnci.

Arbitrul întilnirii va fi francezul 
Jacques Saint-Guilhem.

FOTBAL

Azi, in divizia A
Astăzi se reia Campionatul divi

ziei A la fotbal cu meciurile eta
pei a XXVI-a, care programează ur
mătoarele întîlniri : Gloria — Uni- ’ 
versitatea : Steaua — Politehnica Iași 
(stadionul Steaua, de la ora 16,30) ; 
A.S.A. -i Chimia ; F.C. Bihor — Di
namo : S.C. Bacău-—F.C. Baia Mare;1; 
Corvinul — C.S. Tirgoviște ; Jiul —' 
Sportul studențesc ; Olimpia — Po
litehnica Timișoara : F.C. Argeș — 
U.T.A. Toate partidele vor începe la 
ora 16,30.

„îmi doresc nespus de mult și un titlu olimpic,

dacă nu chiar două11
Campion european de juniori, apoi campion european de seniori 

în anii 1977, 1978 și acum, în 1979, vicecampion mondial în 1977 și 
campion mondial in 1978 — Ion Draica, mezinul lotului național de 
lupte greco-romane, confirmă o deplină maturitate sportivă, temelie 
solidă pentru alte succese, la fel de răsunătoare, in anii viitori.

— Ion Draica, ce-și mai poate dori 
un tinăr care, la numai 21 de ani, are 
un palmares competițional atit de 
bogat, plus titlul de cel mai bun 
sportiv român al anului ?

— Din punct de vedere competițio
nal, bineînțeles că îmi doresc nespus 
qe mult și un titlu olimpic, dacă nu 
chiar două. Iar din punct de vedere 
profesional, visul meu este să ajung 
profesor și antrenor la centrul de 
lupte din Constanța, orașul in 

î care m-am născut, trăiesc și 
am de gind să rămin toată 
via(a, indiferent de tentațiile 
ți propunerile pe care le-am 
avut ori le voi mai avea.

— Primii pași i-ai și făcut, 
in ambele direcții.

— Să zicem. Pe de o parte, faptul 
că mi-am întrecut toți adversarii po
sibili pentru Jocurile Olimpice de la 
anul, fiind neînvins în meciuri ofi
ciale din 1977. îmi dă încredere in 
forțele mele. Pe de altă parte, l'aptul 
că am devenit student, la Facultatea 
de educație fizică din Constanța, mi-a 
deschis drumul spre profesie. în 
ambele direcții însă, pentru a-mi ve
dea visurile cu ochii, va trebui să 
muncesc poate înzecit față de pînă 
acum.

— Munciți mult, cei de la lupte ?
— Dacă spunem cititorilor, mulți 

poate nu vor crede. Exceptind luna 
de vacanță (cind și atunci facem sin
guri antrenamente, căci altfel nu se 
poate), in restul anului avem urmă
torul program : circa 50 de zile cpn- 
cursuri. circa 280 pregătire (in medie 
6 ore pe zi). Nu mai intru în amă
nuntele și dificultățile antrenamente
lor, ca să nu sperii copiii care vor să 
vină la lupte. Spun doar că ni s-a 
dat un fel de extensor (cauciuc, il 
numim noi) pe care mereu îl întin
dem cu brațele, ca să se pună în miș

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE LUPTE LIBERE

Sportivii români Aurel Neagu, Vasile Pușcașu și Aurelian Rențea 
printre medaliați

La Palatul sporturilor din Capi
tală. in cadrul campionatelor europe
ne de lupte libere, sîmbătă seara au 
fost atribuite medaliile la cinci cate
gorii de greutate, printre laureați a- 
flindu-se și trei sportivi români: 
Aurel Neagu (categoria 57 kg) — me
dalie de argint, Aurelian Rențea 
(categ. 48 kg) — medalie de bronz și 
Vasile Pușcașu (categ. 100 kg) — me
dalie de bronz.

Aurel Neagu, de la clubul Nicolina 
Iași, a cucerit medalia de argint la 
categoria 57 kg, repetînd performanța 
de anul trecut cind, la Sofia, șl-a ad
judecat. de asemenea, titlul de vice- 
campion continental.

Pe locul al treilea, la categoria 
100 kg. s-a clasat Vasile Pușcașu, 
membru al clubului Steaua Bucu
rești, medaliat cu bronz la campio
natele continentale de la Leningrad 
— 1977, Sofia — 1978 și la mondialele’ 
de la Lausanne — 1977..

De menționat comportarea bună a 
debutantului Aurelian Rențea, com
ponent al clubului Rapid București, 
care la prima sa -participare la cam
pionatele europene reușește să urce 
pe podium.

întrecerile au fost dominate de 
sportivii sovietici care și-au recon
firmat valoarea în această disciplină, 

care sumedenie de mușchi, și pe 
care-1 purtăm Ja noi tot timpul, fa
cing parte din echipamentul obliga
toriu. Atit de mult tragem de el că, 
priviți, avem numai răni intre 
degete.

— Vorbeai de copii. La cîți ani ai 
luat contact cu acest sport bărbă
tesc ?

— Aveam 8 ani cind fratele meu 
mijlociu m-a dus la antrenorul Con-

Azi ; Ion DRAICA

stantin Ofițerescu, maestrul cu care 
lucrez și azi la club. Mă fascina 
Gheorghe Berceanu, ca el vo'iam să 
ajung. Am găsit înțelegere și la pă
rinți — care m-au lăsat, fiindcă tata 
făcuse și el cindva lupte și fiindcă 
nu neglijam școala.

— Acum, pe care luptători ii ad
miri mai mult ?

— Pe Constantin Alexandru și pe 
Ștefan Rusu. Sint cei mai tehnici, 
iuți și eficace.

— De-a lungul anilor, luptele au 
adus în tezaurul românesc de medalii 
europene, mondiale și olimpice nu 
mai puțin dc 157 — dintre care 35 
turnate in aur. Majoritatea covârși
toare a acestora au fost cucerite la 
„greco-romane". Cum se face că li 
„libere" nu sîntem chiar așa de tari ?

— Pe podiumul de premiere al 
competițiilor mondiale și olimpice la 
„greco-romane" vezi aproape numai 

clasindu-se pe primul loc la toate 
cele cinci categorii încheiate sîmbă
tă, titlurile de campioni revenind lui 
Arșak Sanoian (categ. 48 kg), Serghei 
Beloglazov (categ. 57 kg), Nikolai 
Petrenko (categ. 68 kg), Aleksei A- 
lekseev (categ. 82 kg) și Ilia Mate | 
(categ. 100 kg).

Campionatele europene de lupte | 
libere se incheie astăzi dimineața cu 1 
reuniunea finală programată de la 
ora 10, cind se vor decerna ultimele 
titluri de campioni la categoriile 
52 kg, 62 kg, 74 kg, 90 kg și plus 
100 kg.

în cadrul unei festivități care a 
avut loc ieri Ia Palatul sporturilor și 
culturii, președintele Federației in
ternaționale de lupte (F.I.L.A.), Milan 
Ercegan (Iugoslavia), a înmînat dis
tincții unor activiști români în do
meniul sportului luptelor. Au fost 
distinși, cu Diploma de onoare a 
F.I.L.A. și steaua de aur, Alexandru 
Crăciunescu. președintele Federa
ției Române de lupte și Ion Corn ia - 
nu, antrenor emerit și vicepreședinte 
al F.I.L.A.. pentru merite'deosebite 
aduse la dezvoltarea sportului lupte
lor. Au mai primit distincții Victor 
Dona, secretarul. Federației române 
de lupte, și arbitrii internaționali Ion 
Cernea și Gheorghe Marton.

sportivi din Europa ; la „libere" insă 
vezi de pe toațe continentele. Japo
nezii, iranienii, coreenii, americanii, 
cubanezii au mare predilecție pentru 
„libere" și deci concurența sporește. !

— Dar și in campionatele europene 
ne impunem ca mare putere tot nu
mai la „greco-romane".

Pentru că aici avem și tradiții 
și experiență. Să nu uităm că prima 
medalie la „greco-romane- a obți
nut-o țâra noastră în 1934. iar la 
„libere" prima participare (încunu
nată și cu medalie) a fost in 1966 ! 
Adăugați că. după cite se pare, noi 
ne pregătim mai mult, mai bine și 
mai disciplinat decît colegii de la 

..libere' — și aflați răspunsul 
întreg.

— Ce-ai dori să te mai în
treb ?

— Care a fost cea mai mare 
bucurie a mea de pînă acum ? 
Răspund : faptul că. zilele tre
cute, am cucerit titlul in ca

drul campionatului european de la 
București, primul marc concurs in
ternațional in care evoluam in fața 
spectatorilor din țara . noastră și a 
părinților mei.

— Și care a fost cea mai mare 
amărăciune ?

— Nu prea am avut. Ar fi fost, 
dacă nu ciștigam acum la București.

— Ce concluzie ai putea desprinde 
în încheierea convorbirii noastre ?

— Că multă vreme de-acum înainte 
luptătorii de „greco-romane" vor con
stitui un detașament de elită al spor
tului românesc. Forțe avem, antrenori 
maeștri avem, talente care vin din 
urmă avem. Ar fi bine, totuși, să se 
mai lărgească numărul celor chemați 
să reprezinte țara în diferite compe
tiții. Folosirea excesivă a aceluiași 
lot duce la o uzură — nu atit fizică, 
cit psihică — pe care nu ne-o dorim 
la marea incleștare de forțe ce va fi 
Olimpiada.

— Se discută de cîtva timp acest 
aspect, și nu ne îndoim că se va pro
ceda mai cu grijă în viitor.

Gheorghe MITROI

tulcea Un angajament mobilizator:

IA 24 APRILIE SE VA ÎNCHEIA SEMĂNATEI PORUMBULUI
----------------------- REPORTERII „SCÎNTEII" TRANSMIT : ------------------------

SITUAȚIA „LA ZI" A ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
• Pină sîmbătă, 21 aprilie, din cele 150 800 hectare 

destinate culturilor de primăvară au fost insămînțate 
114 200 hectare (72 la sută din suprafața stabilită).

• In unitățile agricole de stat și cooperatiste sint incă 
de semănat 24 000 hectare cu porumb și 8 500 hectare cu 
soia.

• în trei zile din această săptămină — luni, vineri și 
simbătă — in care s-a putut lucra din plin, viteza zil
nică planificată la semănatul porumbului pe ansamblul 
județului a fost depășită cu 309—400 hectare.

• Aproape jumătate din numărul unităților agricole 
au încheiat semănatul porumbului.

• Restanțe există in 14 cooperative agricole și in 
două întreprinderi agricole de stat.

• Cele mai mici suprafețe — între 40 și 60 Ia sută 
din plan — au fost semănate in unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Casimcea, Greci și Topologu.

• De vineri a început o amplă acțiune pentru în
trajutorarea consiliilor agroindustriale rămase în ur
mă. în sprijinul acestor unități, din consiliile unice 
agroindustriale care au încheiat semănatul porumbului 
au sosit sau sint în curs să sosească 56 de formații 
complexe specializate in pregătirea terenului, erbici- 
dat și semănat.

Intr-un județ 
cu mulți fruntași 
nu le stă bine... 

codașilor
Faptul că 35 de unități agricole — 

dintre cele mai mari cultivatoare de 
porumb — au terminat semănatul, 
demonstrează că, prin organizarea te
meinică a muncii, folosirea mijloace
lor mecanice la întreaga capacitate in 
fiecare oră din zi și din noapte, 
această lucrare putea fi încheiată 
pină duminică în toate unitățile din 
județ. Și aceasta, cu atit mai mult 
cu cit intre unitățile agricole nu 
există diferențe in ce privește dota
rea cu mașini, iar aprovizionarea cu 
semințe și erbicide s-a asigurat in 
condiții identice. în unele unități, 
ritmul zilnic stabilit putea fi reali-

cinema
• Un om în loden : SCALA —
9,15; 11,305 13,45; 16; 18,15; 20.30. 
FAVORIT7— 9,15: 11,15: 13,30: 16; 
18: 20. CAPITOL — 9,30; 11.30;
13.30; 15,45: 18; 20.
• Omul cu masca de fier : FES
TIVAL — 9: 11,15; 13.30: 16; 18.13;
20,30. PATRIA — 9: 11.15: 13.3(1:
15.45; 18: 20,15.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry
— 9.30: 11; 12,30: 14; 15.30. Călciiul 
lui Achile — 17.30; 19,30 : DOINA
• Inspectorul Harry : BUCU
REȘTI - 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18;
20.15. LUCEAFĂRUL — 9; 11,15:
13,30; 15,45: 18; 20.15, FEROVIAR
— 8,30; 10.30: 12,30: 14.30: 16.30:
18,30: 20.30.
• O simplă problemă de timp : 
CINEMA STUDIO —.10; 12; 14; 16; 
18: 20.
• împușcături in stepă : DACIA
— 9: 11,15;. 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ciocolată cu alune : GRIVITA
— 9: 11.13: 13,30; 15,45: 18: 20.13. 
GLORIA — îl.15: 13.30: 15.45; 18;
20.15.
• Matineu pentru copii : GLORIA
— 8.45.
• Napoli se revoltă : AURORA — 
9; 11; 13: 15.30: 18; 20. CENTRAL
— 9: 11: 13; 15; 17; 19: 21.
• Nea Mărin miliardar : COS-

t V
DUMINICA, 22 APRILIE
PROGRAMUL 1

8.30 Gimnastica ia domiciliu
8,40 Tot înainte !
9.25 Șoimii patriei
9,35 Film serial pentru copii : Insula 

misterioasă
10,00 Viata satului
11.30 Pentru căminul dumneavoastră
11,45 Bucuriile muzicii — Georg Frie

drich Hăndel
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex 

zat chiar cu 80 la sută din mijloacele 
tehnice din dotarea secțiilor de me
canizare. O dovadă în atest sens este 
situația de la I.A.S. Baia, unde re
zultatele zilnice la pregătirea tere
nului abia echivalează coi norma de 
lucHr pentru cele 5 tractoare de ma
re capacitate. On ritm -scăzut s-a 
realizat și la semănat, unde chiar in 
zilele cu timp însorit s-au însămin- 
țat cu 80—100 hectare mai puțin 
decit se stabilise.

Rămineri în urmă există și in cele
lalte unități din cadrul consiliului 
agroindustrial Baia, principala cauză 
constituind-o deficiențele în organiza
rea muncii. în ziua cind ne aflam 
aici, aproape de amiază, nu se lucra 
pe ogoarele nici uneia din cele cinci 
cooperative agricole. Se pierdea timp 
pentru că „terenul este moale" — 
după cum motiva directorul S.M.A. 
Baia. O asemenea afirmație se baza

MOS — 10; 12; 15; 17,30; 20, FE
RENTARI — 10; 12; 14.30; 16,30:
18,30; 20,30, TIMPURI NOI — 9; 
11; 13; 15; 17; 19: 21.
• Cobra : BUZEȘTI — 9: 11,15: 
13,30; 15,45; 18: 20,15. MIORIȚA — 
8.30; 10.30; 12,30: 14.30; 16.30; 18,30;
20.30.
• Clipa : CIULEȘTI — 9,30: 12;
15.30; 19, TOMIS — 9,15; 12,30;
15,45; 19, VOLGA — 9: 12; 15,30: 19.
• Cuibul iluziilor : FLACĂRA — 
9; 12,30; 16; 19.
• Incredibila Sarah : BUCEGI — 
10,30; 13: 15; 17,30; 19.45.
• Cadoul vrăjitorului negru : 
BUCEGI — 9. PROGRESUL — 9; 
11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Nu sint demn de tine — 9.45: 
11.45. Nopți albe — 18.30: 20,30 : 
CINEMATECA.
• Sonată pe malul lacului : CO- 
TROCENI — 10: 12: 14; 16; 18: 20.
• Brațele Afroditei : FLAMURA
— 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18: 20.15. 
.MELODIA — 9; 11,15: 13.15: 15.15: 
17,30; 20.
• Lanțul amintirilor : VICTORIA
— 8.30: 11,30: 14.30; 17,30; 20,15.
• Prinț și cerșetor : EXCELSIOR
— 9: 11,15: .13,30: 15,45: 18: 205,’
MODERN — 9; 11.15: 13.30; ifi;
18.15: 20.30.
• Police Python 357 : ARTA — 9;
11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.15. FLO- 
REASCA — 11: 14,30; 17,15: 20.
• Un om de zăpadă pentru Afri
ca : FLOREASCA — 9.
• Expresul de Buftea : LIRA —

13,05 Album duminical
15.35 Evocare : 109 ani de la nașterea 

lui V. I. Lenin
15.45 Film serial : Dickens la Londra.
16.35 Itinerar sudanez — Khartum
16.45 Telesport
18.20 Reportaj de scriitor
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Documentar : Pagini din lupta 

antifascistă
19,40 Șlagăre de ieri și de azi.

■ 20,15 Film artistic : ,,Caietul albastru* . 
Premieră TV. Producție a studiou
rilor sovietice

21.45 Telejurnal
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ 

însă pe cunoașterea situației numai 
din birou, întrucît pe ogoarele celor 
patru cooperative agricole din zona 
consiliului agroindustrial Ceamurlia 
de Jos — vecin cu cel din Baia —- 
mecanizatorii lucrau la acea oră din 
plin, cu toate semănătorile. Pină 
seara, in acest consiliu au fost însâ- 
mînțate aproape 300 de hectare cu 
porumb și 100 hectare cu soia.

Atenție la viteza 
de lucru, 

dar și mai mare 
la calitate

Caracteristică actualei campanii a- 
gricole din județul Tulcea este grija 
pentru calitatea lucrărilor. Calitate, 
incepind de la pregătirea terenului — 
lucrare despre care tovarășul Augus

9; 11,15; 13,30; 15.30; 18: 20, MUN
CA — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20.
• Leac împotriva fricii : POPU
LAR — 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18; 20.
• In viitoare : DRUMUL SĂRII
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20.
• Speriați-1 pe compozitor : PA
CEA — 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Matineu pentru copii : PACEA
— 9

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 10.30, Un fluture pe lam
pă — 19.30. (sala Atelier) : Poezie, 
muzică, dans —11. Trei pe o bancă
— 19.
• Filarmonica ..George Enescu- 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic pentru elevii din licee. Fes
tival „Beethoven^. Dirijor : Paul 
Staicu. Solist : Valentin Gheorghiu
— 11.
• Opera Română : Traviata —• 19.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 10.30. Oklahoma — 19.30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu-
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Față în față cu lumea — 10,30. 
Leonce și Lena — 15, Undeva, o 
lumină — 19.30, (sala Grădina
Icoanei) : Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe

11,45 Teleșcoală
19.00 Telejurnal
19,20 Telerama — sport
19.50 Desene animate
20.25 Clubul tineretului
21.10 Din cartea naturii
21,30 Bijuterii muzicale

LUNI. 23 APRILIE
PROGRAMUL 1

16.00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Panoramic
19.40 Documentar : Uniți în lupta îm

potriva fascismului
20.00 Roman foileton : PoMark
20,55 Mai aveți o întrebare ? 

tin Todea, directorul direcției agri
cole județene, ne spune că, in con
dițiile acestui an, este elementul ho- 
tăritor — pînă la erbicidat și semă
nat. De aceasta ne-am convins incă 
din primul moment al sosirii pe 
ogoarele județului. Spre lauda meca
nizatorilor, în cele mai multe locuri 
munca de calitate s-a Împletit strins 
cu efortul pentru asigurarea unui 
ritm de lucru ridicat. La Somova, 
Naibant, Murighiol, Sarinasuf, Cerna, 
Valea Nucarilor, Mahmudia, Trestln, 
Cirjelaru ș.a. — mecanizatorii au 
reușit — chiar în condițiile mai grele 
de lucru din această primăvară — să 
realizeze cea mai scurtă campanie de 
însămînțări.

în raidul nostru, pe terenurile co
operativei agricole 6 Martie îl intil- 
nim pe tovarășul Vasile Geană, secre
tar al comitetului județean de partid. 
„Angajamentul agricultorilor tulceni 
— ne spune el — este de a încheia 
campania de însămînțări pină 
miercuri. 25 aprilie. Sub îndrumarea 
comandamentului pentru agricultură 
se află in plină desfășurare acțiunea 
de întrajutorare a unităților rămase 
în urmă. Pină’ luni dimineața vor 
sosi in aceste uiTități aproape 200 
formații de mecanizatori, care vor 
pregăti și însămința zilnic 1 500— 
2 000 hectare. Formațiile vor fi înso
țite de șefii secțiilor de mecanizare 
sau de inginerii mecanici de ateliere 
mobile pentru reparații. De aseme
nea, aceste unități vor fi sprijinite de 
specialiști de la direcția agricolă ju
dețeană, de membri ai comanda
mentului pentru agricultură. Această 
concentrare de forțe va asigura în
cheierea insămînțărilor în următoa
rele trei zile".

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

cei goi — 10,30. Pluralul englezesc
— 19.30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 10,30. Cinema — 19.30.

eTeatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Mița în sac — 10. Adio, 
Charlie — 15. Timon din Atena —
19.30, (sala Studio) : Carambol — 
.15,30. Conversație... — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu- 
lești) : Cocoșelul neascultător — 
10. Omul care a văzut moartea —
19.30, (sala Majestic) : Serenadă 
tîrzie — 10, Dragoste periculoasă
— 15. A cincea lebădă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 11.
• Teatrul satiri c-muzi cal .,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19.30. (sala Victo
ria) : Costică, ne vede lumea — 
11: 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu“ : Ucu- 
Uitucu — 10, Siciliana — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română** (la sala Palatului; : 
Spectacol folcloric extraordinar — 
16: 19,30.
• Teatrul ,,Ion Creangă** : Pă
pușa cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 10.30. Cine se teme 
de crocodil ? — 17.
• Teatrul ..Țăndărică** : Elefănțe- 
lul curios — 11.
• Ansamblul de estradă al Arma
tei (la sala C.C.A.) : Inimi de pri
măvară — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. ; 
Cercul în patru colțuri — 19,30.

21,25 Cadran mondial
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Selecțiuni din emisiunea ,,înttl* 

nirea de sîmbătă seară“
17.20 O viață pentru o idee
17.45 Pe coordonatele dezvoltării
18,05 în alb și negru
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Film serial pentru copii : Poves

tiri din pădurea verde
19.45 Trei mușchetari (II)
20,30 Telex
20,35 Un fapt văzut de aproape
20,55 Interpreți ai cîntecului românesc
21,10 Film serial : în spatele ușilor în

chise. Reluarea episodului 7

• „UN ARBORE, UN 
COPIL". Satului senegalez 
Lagbar, din zona deșertului 
african Sahel, i-a revenit cinstea 
de a găzdui ceremoniile de 
inaugurare a campaniei „Un ar
bore, un copil" ce se desfășoară 
in cadrul Anului internațional 
al copilului. Situată la 370 km 
de Dakar, această așezare cu 
3 000 de locuitori a fost deosebit 
de afectată de seceta care a 
bintuit cîțiva ani la rind în 
Sahel. Din 1975, locuitorii săi, 
cu sprijinul Uniunii internațio
nale pentru protecția copilului, 
au început o vastă acțiune de 
împădurire pentru combaterea 
secetei. Campania „Un arbore, 
un copil" a fost lansată la Lag- 
bar deoarece organizatorii con
sideră acest sat african drept 

un model al dezvoltării, con
ceput și realizat de populația 
rurală cu sprijinul organizațiilor 
internaționale.

• MOMEALĂ PEN
TRU AMATORII DE SU
VENIRURI... Nu numai a- 
genții atmosferici, ci și pasiunea 
după „suveniruri" a unor turiști 
subminează rezistența vestigiilor 
arhitectonice. Partenonul, capo
doperă a constructorilor greci, 
împărtășește și el acest destin. 
Numeroșii vizitatori care vin 
să admire frumusețile de pe 
Acropole obișnuiesc să ia cu ei 
„amintiri" palpabile — fragmen
te de marmură pe care le des
prind din coloane și ziduri ș.a. 
în fața acestei barbarii, poliția 
s-a dovedit neputincioasă. Din 

fericire, de mai multă vreme, 
autoritățile au adoptat o metodă 
salvatoare : împrăștierea in ju
rul monumentului a unor bucă
țele de marmură extrase dintr-o 
carieră apropiată. Mulți turiști 
se mulțumesc să le adune de pe 
jos, crezînd că aparțin Parteno- 
nului...

• ARGUMENTE ÎN 
PLUS ÎMPOTRIVA RISI
PEI DE ENERGIE. Un arsu* 
ment in plus care pledează în 
favoarea unor măsuri drastice 
pentru a se opri risipa de ener
gie electrică : s-a constatat că 
luminile prea puternice din a- 
glomerările urbane și de pe dru
murile publice stînjenesc obser
vațiile astronomice. Cu cit este 
mai mare risipa de energie, cu 

atit devine mai dificilă observa
rea nocturnă a cerului. în ulti
mii ani, poluarea luminoasă a 
atmosferei a crescut în așa mă
sură incit se pune problema 
strămutării unor observatoare 
astronomice, cum ar fi, de pildă, 
cele din estul dens populat al 
Statelor Unite. Potrivit calcule
lor, există tendința ca intensita
tea luminoasă a cerului în timpul 
nopții să crească anual deasupra 
orașelor, pe autostrăzi, în com
plexe industriale, cu aproxima
tiv 20 la sută.

• PROFITURI Șl 
VIOLENȚĂ. Violența exacer

bată invadează din nou marele 
ecran. Filmul „Bătăușii", care 
prin etalarea rivalității sălbatice 
intre bande rivale de huligani 
ai străzii a impins pe mulți ti
neri spectatori la comiterea unor 
acte agresive, a inaugurat o ade
vărată modă cu efecte nefaste. 
Cu puțin timp în urmă, o nouă 
premieră, „Bulevardele nopții", 
ce se vrea o descriere a existen
ței marcate de violență neîn- 
frînată a unor tineri dintr-un 
cartier periferic al Los Angeles- 
ului, a generat un val de bătăi, 
înjunghieri etc. între tineri fără 
căpătîi. Producătorii unor ase
menea pelicule nu au în vedere 
decit profitul (în șase sâptămîni, 

„Bătăușii" a adus încasări de 7.5 
milioane dolari !), nesinchisin- 
du-se de consecințele vizionării 
filmelor respective asupra tine
rilor. Pentru viitorul apropiat 
au mai fost anunțate alte pa
tru pelicule ale genului, pu- 
tîndu-se anticipa o adevăra
tă escaladare a violenței pe 
măsura escaladării profiturilor.

• ESTIMĂRI DEMO
GRAFICE ÎN ȚĂRILE 
VEST-EUROPENE. Popu
lația £elor nouă state membre 
ale Pieței comune ar urma să 
scadă, în anul 2050, de la 260 
milioane cit este în prezent, la 
243 milioane, potrivit unor date 
estimative apărute în publicația 
„Euroforum" a C.E.E. Se afirmă 

că această scădere se va datora, 
in principal, unei rate in declin 
a nașterilor. Țara unde ar 
urma să se înregistreze cea mai 
mare reducere a populației este 
R.F.G. — de la 61 la 38 milioa
ne ; și in Belgia reducerea ar fi 
substanțială — de la 10 Ia 8 mi
lioane, mai puțin însă în cazul 
Olandei — de la 14 la 13,3 mili
oane. Țările unde in schimb se 
prevăd creșteri ale populației 
sint Franța — de Ia 53 milioane 
la 56 milioane, deci un plus de 
3 milioane, Italia — un spor de 
5 milioane față de cele 56 mi
lioane actuale : „performera" ar 
fi Irlanda, cu o dublare a popu
lației — pină la 7,5 milioane. 
Cit privește Marea Britanie, o 
cifră relativ staționară — 56 mi
lioane.

• METODĂ NOUĂ DE 
ANALIZĂ A SÎNGELUI. 
Pentru efectuarea analizei sin- 
gelui, specialiști din R.F.G. pro
pun o metodă nouă care nu ne
cesită prelevarea prețiosului li
chid. Este suficientă apropierea 
buzelor de o plăcuță de sticlă. 
Fasciculul unei surse laser, 
montată în interiorul aparatului,/ 
pătrunde prin stratul subțire de 
la suprafața buzelor ; o parte 
se difuzează in țesutul bogat în 
vase sanguine, cealaltă ește 
reflectată. Analizind fasciculul 
care trece de două ori prin va
sele sanguine, aparatura electro
nică stabilește conținutul de al
cool, zahăr, grăsimi și acid uric 
din sînge.
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Prietenie, cooperare, pace: noul itinerar

AL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU PE PĂMlNTUL AFRICII

Impuls viguros, perspective ample 
conlucrării româno-mozambicane

In dezvoltarea relațiilor de priete
nie. colaborare și solidaritate mili
tantă dintre România și Mozambic, 
dintre poporul roman și poporul 
mozambican a fost deschisă o nouă 
și rodnică etapă. Vizita Întreprinsă 
in această îndepărtată țară din Afri
ca meridională de către președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. la invitația 
tovarășului Samora Moises Machel, 
președintele partidului FRELIMO și 
al Republicii Populare Mozambic, a 
marcat un moment politic de excep
țională însemnătate pentru ansam
blul raporturilor româno-mozafnbica- 
ne, cărora le-a deschis orizonturi noi, 
din cele mai fertile.

Urmărind, prin intermediul presei, 
radioului și televiziunii, cu deosebit 
interes și satisfacție desfășurarea vi
zitei, poporul român a putut fi mar
tor al manifestărilor de caldă ospita
litate și profundă, stimă cu care solii 
României socialiste au fost înconju
rați pretutindeni de poporul mozam
bican. Zecile de mii de oameni ve- 
niți in intimpinare Ia Maputo, mani
festările sărbătorești ce au însoțit pe 
inalții oaspeți de-a lungul întregii 
vizite, sînt o nouă și grăitoare măr
turie a prestigiului și prețuirii de 
care se bucură pe pămintul african, 
ca și pretutindeni în lume, România 
socialistă, activitatea politică neobo
sită a președintelui Nicolae Ceausescu, 
pusă în slujba cauzei nobile a liber
tății popoarelor, a progresului și 
păcii.

Promovind consecvent o politică de 
solidaritate cu popoarele africane, eu 
toate națiunile ce s-au ridicat in 
apărarea dreptului lor sacru de a fi 
stăpine pe propriile destine, partidul 
și poporul nostru au acordat în per
manență. cum se știe, un larg spri
jin politico-diplomatic și militar 
Frontului de Eliberare din Mozambic. 
Salutînd cu bucurie victoria ponoru
lui mozambican asunra colonialiștilor 
portughezi și proclamarea Renublici 
Populare Mozambic. la 25 iunie 1975, 
țara noastră a stabilit relații diplo
matice chiar din prima zi cu noul 
stat independent, și-a manifestat 
sprijinul deplin față de aspirațiile 
poporului mozambican spre consoli
darea, independenței, față de efortu
rile sale privind transpunerea in 
viață a programelor de dezvoltare 
stabi'ite de FRELIMO pe baza op
țiunilor socialiste. Un rol determi
nant in întreg ansamblul acestei evo
luții au avut întîlnirile și convorbi
rile, de Ia București și de pe pămin
tul african, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Samora Moises Machel, 
documentele semnate cu aceste pri
lejuri, îndeosebi Declarația solemnă 
comună, exprimînd hotărirea celor 
două popoare de a dezvolta prietenia 
și colaborarea dintre ele pe multiple 
planuri.

Beneficiind de o asemenea temelie 
solidă a raporturilor reciproce, pri
ma vizită a unui șef de stat român 
in Mozambic a reprezentat astfel 
continuarea fericită a unui rodnic 
dialog tradițional. Prezența solilor 
poporului român in Mozambic a 
dobîndit o semnificație aparte și 
prin faptul că a avut loc in
tr-un moment cind mișcările de 
eliberare din Africa australă desfă
șoară o luptă tot mai intensă pentru 
independență națională, cind, in în
cercarea disperată de a-și amina 
prăbușirea, regimurile rasiste de la 
Salisbury și Pretoria recurg Ia acte 
teroriste. încâlcind suveranitatea ță
rilor vecine, atacind cu sălbăticie ta
berele de refugiați și chiar sediile 
unor mișcări de eliberare.

Evident, in asemenea condiții, vi
zita solilor poporului român in Mo
zambic, ca și vizitele în celelalte țări 
din „prima linie" a reprezentat o 
pregnantă reafirmare a solidarității 
cu mișcările de eliberare din Africa 
australă, cu lupta popoarelor din 
zonă pentru respingerea actelor bar
bare ale rasiștilor și infringerea de
finitivă a acestora.

Arătând că in persoana președinte
lui Nicolae Ceaușescu intregul Mo
zambic salută pe „tovarășul de arme, 
prieten al poporului mozambican, 
conducător revoluționar al unei țări 
surori", tovarășul SAMORA MOISES 
MACHEL a ținut să sublinieze in 
mod deosebit semnificațiile multiple 
și profunde ale prezenței, in aceste 
zile, a șefului statului român in Mo
zambic, pe pămintul fierbinte al 
Africii australe : „moment de mare 
însemnătate, menit să ducă la intă- 
rirea legăturilor de prietenie, a ra
porturilor frățești intre partidele și 
popoarele noastre"; „expresie a prie
teniei dintre toate popoarele, a alian
ței forțelor revoluționare in transfor
marea lumii" ; „afirmarea adevărului 
că nu sintem singuri in lupta din a- 
ceastă regiune a Africii australe".

Caracterizat printr-o ambianță de 
solidaritate militantă, de caldă cor
dialitate, fie stimă reciprocă și înțe
legere, dialogul la nivel inalt de la 
Maputo s-a desfășurat sub semnul 
voinței comune de a adinei și diver
sifica cooperarea pe toate planurile 
intre cele două țări și popoare Refe- 
rindu-se la caracterul și perspec
tivele acestei colaborări, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Cunoaștem preocupările și eforturile 
partidului FRELIMO, ale poporului 
mozambican pentru dezvoltarea sa 
economico-socială. Știm din propria 
noastră experiență ce eforturi trebuie 
depuse in scopul soluționării proble
melor complexe ale dezvoltării în 
toate domeniile. Apreciem în mod 
deosebit aceste preocupări ale parti
dului FRELIMO și guvernului mo
zambican. Dorim ca această colabo
rare a noastră să contribuie Ia pro
gresul ambelor popoare, la ridicarea 
bunăstării și fericirii lor".

Tocmai acesta este spiritul în care 
a fost încheiat Tratatul <ie prie
tenie și cooperare între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Mozambic. Prin afirma
rea noilor principii de relații inter
statale, care se bucură de o tot mai 
largă recunoaștere pe arena mondia
lă, acest document, ca și tratatele 
similare semnate în etapele prece
dente ale actualului itinerar cu Ga- 
bonul, Angola și Zâmbit», reprezintă 
un nou și însemnat aport la genera
lizarea, la înscăunarea trainică a a- 
cestor principii în întreaga viață in
ternațională.

în această privință, înseși relațiile 
româno-mozambicane oferă un grăitor 
exemplu, tratatul încheiat prevăzind 
intensificarea conlucrării pe plan po
litic, economic, tehnico-științific și 
cultural, precum și in alte sectoare 
importante pentru accelerarea pro
gresului economico-social.

Comunicatul comun consemnează, 
in acest sens, un amplu program de 
acțiune pe linia adincirii și diversi
ficării colaborării, o concretizare ne
mijlocită reprezentind-o semnarea, 
chiar în timpul vizitei, a unui număr 
important de acorduri și ințelegeii 
bilaterale : programul de cooperare 
economică pină in anul 1990 ; acordul 
de credit ; acord privind transportu
rile aeriene civile ; acord de coopera
re economică și tehnică in domeniul 
cultivării și egrenării bumbacului ; 
memorandum privind colaborarea în 
domeniul gazelor și cărbunilor ; pro
gram de colaborare intre organizațiile 
de tineret ; înțelegeri de colaborare 
in domeniul presei și radiodifuziu
nii — documente a căror transpune
re in viață este menită să slujească 
dezvoltării ambelor popoare.

Fără îndoială, in amplificarea ne
întreruptă a colaborării prietenești 
româno-mozambicane un rol esen
țial revine relațiilor dintre P.C.R. și 
FRELIMO, acordul convenit in cursul 
actualei vizite privind intensificarea 
conlucrării intre cele două partide de 
guvernămînt fiind de natură să con
fere un conținut și mai bogat an
samblului relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, corespunzător aspi
rațiilor lor de propășire economică 
și socială.

Schimbul de vederi asupra evolu
ției vieții internaționale a reliefat 
convergența punctelor de vedere ale 
celor două țări in probleme funda
mentale ale lumii de azi, ca și voința 
lor de a acționa pe linia găsirii de 
soluții care să corespundă intereselor 
păcii, securității și progresului tutu
ror statelor. Țări în curs de dezvol
tare, România și Mozambicul au re
afirmat necesitatea imperioasă a li
chidării împărțirii lumii în țări bo
gate și țări sărace, a intensificării 
acțiunilor în vederea făuririi unei 
noi ordini economice, menită să asi
gure efectiv condiții pentru colabo
rarea pe baze egale intre toate sta
tele, să permită o dezvoltare mai ra
pidă a celor rămase’ în urmă.

Un loc de frunte pe agenda convor
birilor a revenit, cum era și firesc, 
problemelor Africii australe, luptei de 
eliberare națională din Rhodesia și 
Namibia și luptei Împotriva aparthei
dului și opresiunii rasiale din Africa 
de Sud. înfierînd cu toată fermitatea 
actele agresive comise de regimurile 
rasiste impotriva țărilor vecine, in
clusiv raidurile recente, în general 
manevrele rasiștilor de la Salisbury 
și Pretoria în scopul de a perpetua 
oprimarea și exploatarea popoarelor 
Zimbabwe, namibian și sud-african, 
România și Mozambicul și-au reafir
mat puternic solidaritatea militantă 
cu lupta de eliberare a acestor po
poare.

Hotărirea de a acorda și pe viitor 
intregul sprijin mișcării de eliberare 
din Rhodesia, tuturor popoarelor 
oprimate din zonă, a fost puternic 
reliefată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și cu prilejul primirii de
legației Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe (Z.A.N.U.), condusă de 
Robert Mugabe, președintele Z.A.N.U., 
copreședinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe. Acesta a exprimat pro
funda recunoștință pentru solidarita
tea și sprijinul activ pe care Româ
nia „unul dintre cei mai buni aliati 
ai noștri" l-a acordat și îl acordă 
luptei de eliberare a poporului Zim
babwe. Aceste cuvinte de prețuire 
vin să se adauge celor rostite de cei
lalți lideri ai mișcării de eliberare 
din A.frica australă in cursul întilni- 
rilor cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Luanda si Lusaka.

Dialogul la nivel înalt româno-mo- 
zambican a pus in evidență aceeași 
convergență de poziții și asupra altor 
aspecte ale problematicii internațio
nale : necesitatea intensificării efor
turilor pentru edificarea securității și 
cooperării în Europa ; insemnătatea 
realizării unei păci globale, juste și 
durabile in Orientul Mijlociu : impe
rativul unor măsuri concrete de 
dezarmare, in primul rînd de dezar
mare nucleară; rohil sporit ce tre
buie să revină O.N.U. in viața inter
națională și. ca un corolar, principiul 
suprem al participării active a tuturor 
statelor la solutionarea marilor pro
bleme care confruntă contemporanei
tatea. marele comandament al acțiu
nii lor unite si convergente. Așa cum 
arăta președintele Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul adunării populare de la 
Maputo, mai mult ca oricind cuvin
tele lui Marx „Proletari din toate ță
rile, uniți-vă !“ trebuie amplificate și 
completate cu lozinca unirii popoare
lor asuprite, a forțelor progresiste de 
pretutindeni pentru lichidarea impe
rialismului și colonialismului, pentru 
libertate națională și progres social, 
pentru construcția socialismului și 
pentru pace in intreaga lume.

Opinia publică din țara noastră, 
care a urmărit cu justificat interes și 
mindrie patriotică desfășurarea vizi
tei, salută cu satisfacție rezultatele 
rodnice ale dialogului la nivel înalt 
româno-mozambican, nutrind convin
gerea că ele deschid perspective din 
cele mai fertile relațiilor de solida
ritate și colaborare prietenească din
tre cele două țări, partide și popoare, 
inscriindu-se. totodată, ca un valoros 
aport la cauza progresului și păcii 
in lume.

Vasile OROS

„Președintele Nicolae Ceaușescu
- personalitate proeminentă 

a timpurilor noastre"
Articole apărute în revista indiană „International Reporter"
DELHI 21 (Agerpres). — Revista 

indiană „International Reporter" 
publică, în ultimul său număr, in 
condiții grafice deosebite, o suită 
de articole dedicate țării noastre, 
însoțite de portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

In articolul consacrat activității 
președintelui României, redactorul- 
șef Raj Baldev. scrie: „Președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a identificat 
cu cele mai profunde aspirații ale 
poporului, cu eforturile eroice pen
tru progres și pentru un inalt stan
dard al civilizației în România, a 
știut să canalizeze energiile națiu-- 
nii către edificarea unei noi socie
tăți, al cărei ritm de dezvoltare să 
fie printre cele mai înalte din 
lume". în continuare, reliefindu-se 
stilul de lucru al președintelui 
României, caracterizat prin „conti
nuarea dialogului cu masele, con
tactul direct cu realitățile, realizat 
în sute de vizite și întilniri cu co
lective de oameni ai muncii din 
toată țara, în consfătuirile avînd ca 
obiect cele mai importante aspecte 
de interes economic, științific și 
social" se apreciază că in acest 
mod se afirmă pregnant larga de
mocrație din România, unde masele 
participă la conducerea și luarea 
deciziilor.

Subliniind contribuția esențială a 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea politicii externe a Româ
niei, precum și rolul important al 
șefului statului român pe arena in
ternațională, revista menționează : 
„România și-a afirmat in mod con
stant principalele ei linii de acțiu
ne : dezvoltarea prieteniei, colabo

rării și solidarității cu toate țările 
socialiste, intensificarea relațiilor 
pe multiple planuri cu țările in 
curs de dezvoltare, cu statele neali
niate, dezvoltarea colaborării cu 
toate țările lumii, indiferent de 
sistemul lor social, promovarea in 
mod energic și intransigent a noi
lor principii ale egalității, respectu
lui pentru independența și suvera
nitatea națională, neamestecului in 
treburile interne, renunțării la ame
nințarea cu forța sau cu folosirea 
forței, avantaj reciproc". Toate 
aceste principii, pentru a căror ma
terializare acționează cu fermitate 
și consecvență România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, și-au 
dovedit „caracterul științific, rea
list, fiind confirmate de viață, de 
evoluția fenomenelor și evenimen
telor internaționale" — arată revis
ta, evidențiind, in context, caracte
rul realist și novator al politicii 
externe românești.

în continuare, sînt menționate 
activitatea și contribuția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
soluționarea unor probleme majore 
ale vieții contemporane, subliniin- 
du-se in mod deosebit propunerile 
avansate de România in legătură cu 
creșterea rolului O.N.U. în viața 
internațională și edificarea noii 
ordini politice și economice mon
diale. Caracterizat de o neobosită 
activitate și pe plan internațional 
— arată, în încheiere, „Internatio
nal Reporter" — președintele 
Nicolae Ceaușescu „este o persona
litate proeminentă în rindul marilor 
oameni de stat ai timpurilor 
noastre".

Sesiunea Comisiei mixte româno-libiene 
de cooperare economica și tehnica

TRIPOLI 21 (Agerpres). — Simba- 
tă, la Tripoli an început lucrările se
siunii a Vl-a a Comisiei mixte româ- 
no-Iibiene de cooperare economică și 
tehnică.

în spiritul convorbirilor și înțelege
rilor care au avut loc recent la 
Benghazi, intre președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și conducătorul marii re
voluții de la 1 Septembrie 1969, co
lonel Moammer El Geddafi, comisia 
examinează stadiul relațiilor eco
nomice dintre cele două țări și mă

surile care urmează să fie luate, în 
continuare, pentru dezvoltarea și di
versificarea cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor comerciale.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, iar cea a Jamahi- 
riei Libiene — de Omar Mustafa 
Al-Muntașer, secretar al Industriei 
grele, ad-interim al Secretariatului 
pentru petrol.

Au fost prezenți Andrei Păcuraru, 
ambasadorul român la Tripoli, și 
Omar Aziz Shanib, ambasadorul 
Jamah iriei Libiene la București.

LISABONA

Adoptarea proiectului Tezelor pentru cel de-al IX-lea
Congres al P.

LISABONA 21 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Portughez a aprobat, la recenta 
sa plenară, proiectul Tezelor pentru 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, care se va desfășura intre 
31 mai și 3 iunie în orașul munci
toresc Barreiro, de lingă Lisabona.

Plenara C.C. a aprobat, de ase
menea. o declarație privind situația 
politică actuală din țară. Cu ocazia 
apropiatei aniversări a cinci ani de

C. Portughez
la căderea regimului fascist din Por
tugalia, la 25 aprilie 1974, comuniștii 
portughezi cheamă toate forțele de
mocratice ale țării să considere drept 
principală sarcină a lor apărarea Con
stituției și a ordinii democratice îm
potriva atacurilor reacțiunii. Partidul 
Comunist Portughez declară că este 
dispus să poarte un dialog cu toate 
forțele autentic democratice in ve
derea depășirii crizei politice și eco
nomice.

Un nou act agresiv al rasiștilor de la Salisbury 
impotriva Mozambicului

SALISBURY 21 (Agerpres). — Ig- 
norînd protestele opiniei publice afri
cane și internaționale, ale O.N.U. și 
ale altor organisme internaționale, 
autoritățile rasiste de la Salisbury 
continuă seria acțiunilor agresive 
puse la cale impotriva statelor afri
cane „din prima linie", care acordă 
sprijin nemijlpcit luptei de eliberare 
națională a poporului Zimbabwe, a 
popoarelor din Namibia — ocupată 
ilegal de autoritățile de la Pretoria 
— și din Republica Sud-Africană

impotriva regimurilor rasiste și a po
liticii de apartheid.

Potrivit' unui comunicat militar 
difuzat la Salisbury și reluat de 
agențiile internaționale de presă, 
aviația militară a regimului minori
tar rasist de Ia Salisbury a lansat, 
vineri seara, un violent atac asupra 
unei tabere a refugiaților zimbawe, 
situată pe ‘teritoriul Mozambicului. 
Atacul a cauzat pierderi de vieți 
omenești și daune materiale.

R. S. F. IUGOSLAVIA

NOI EFORTURI PENTRU ÎNLĂTURAREA 
URMĂRILOR SEISMULUI

• în întreaga țară, intense acțiuni de ajutorare a sinistraților
• „Mulțumim poporului român pentru solidaritatea sa în aceste

momente greie"
Străbătind in aceste 

zile coasta muntenegrea- 
nă a Mării Adriatice, ale 
cărei localități — Ulcini, 
Bar, Budva, Kotor și 
altele — au fost greu 
lovite de cutremurul de 
la 15 aprilie, ești mar
tor al unei impresio
nante solidarități uma
ne. In efortul pentru 
înlăturarea urmărilor 
seismului este angajată 
intreaga populație lo
cală, puternic sprijinită 
de toate popoarele 
Iugoslaviei. La Ulcini, 
membri ai organismului 
creat pentru dirijarea 
acțiunilor întreprinse de 
organele de partid și de 
stat în vederea norma
lizării situației ne re
latează cum din primele 
momente s-au luat mă
suri pentru adăpostirea 
și aprovizionarea popu
lației sinistrate. In a- 
cest sens, a fost rapid 
construită o adevărată 
așezare de corturi. Tot 
in corturi au fost im
provizate școli, în care 
s-au reluat de acum- 
cursurile. La fel, în ce
lelalte localități sinis
trate, prin eforturile de
puse, sint treptat solu
ționate cerințele de 
primă urgență.

Încrederea oamenilor 
în forțele lor este întă
rită de acțiunile de aju
torare întreprinse in 
toate colțurile țării. O 
imagine a solidarității

popoarelor iugoslave cu 
populația muntenegrea- 
nă sinistrată o oferă 
veștile publicate in 
presa de simbătă dimi
neață. „Întreprinderea 
Dalmația-țement do
nează zonelor sinistrate 
2100 tone de ciment. 
20 000 de pături, 20 000 
kg zahăr, 26 cisterne de 
apă, 65 000 kg de făi
nă" — anunța, de 
pildă, ziarul „Politika", 
Asemenea vești sint pu
blicate din toate repu
blicile iugoslave, din 
toate orașele țării.

în spiritul sentimen
telor afe prietenie și so
lidaritate nutrite de po
porul român față de 
popoarele Iugoslaviei, 
țara noastră a venit cu 
promptitudine în spriji
nul eforturilor pentru 
ajutorarea populației lo
vite de seism. La Tito
grad am asistat la sosi
rea a patru avioane 
românești, avind la bord 
corturi, saltele, pături, 
precum și alte bunuri de 
primă necesitate donate 
de România. Populația 
sinistrată s-a bucurat 
chiar din ziua respectivă 
de donația țării noastre. 
Acest act de solidaritate 
a stîrnit bucurie și 
înaltă apreciere. Cetă
țeanul Miceo Milacici, 
din Ulcini, ne spu
nea : „Poporul ro
mân a venit indată in 
ajutorul poporului mun
tenegrean, lovit de cu

tremur. îi mulțumim 
din inimă". Radko Ale- 
ghici, membru al orga
nismului pentru dirija
rea acțiunilor de refa
cere din același oraș, ne 
spune : „Sintem siguri 
că vom înlătura cit mai 
rapid urmările seismu
lui. Faptul că România 
vecină ne vine în ajutor 
este o manifestare a 
prieteniei adinei dintre 
popoarele noastre". Un 
alt membru al aceluiași 
organism, Fatmil Lunici, 
ne spune : „Mulțumim 
României prietene pen
tru ajutorul frățesc a- 
cordat. Sintem siguri că 
vom reface orașele 
noastre. Mulțumim po
porului român pentru 
solidaritatea sa în aces
te momente grele".

Din întîlnirile cu popu
lația sinistrată, cu re
prezentanți ai organelor 
locale de partid și de 
stat, din relatările presei 
iugoslave privind acțiu
nile de solidaritate ce 
se desfășoară in întrea
ga țară se degajă cu 
putere voința de a refa
ce cit mai grabnic 
obiectivele economice •. 
orașele afectate, de ■ 
depăși dificultățile crea
te, de a depune noi 
eforturi pentru dezvolta
rea economică și so
cială a țării.

Laurențiu DUȚA
Belgrad, 21

Pentru realizarea unor progrese concrete 
în edificarea securității europene 

Intervenția reprezentantului țării noastre la Conferința Uniunii 
interparlamentare

PRAGA 21 (Agerpres). — Sîm- 
bătă s-au încheiat la Praga lucră
rile sesiunii de primăvară a Uniunii 
Interparlamentare, la care au luat 
parte delegațiile a 75 de grupuri 
parlamentare naționale. Sesiunea a 
avut înscrise la ordinea de zi pro
bleme privind punerea în aplicare a 
documentului final al celei de-a 
X-a sesiuni speciale a O.N.U. con
sacrată dezarmării, securitatea euro
peană, promovarea înțelegerii, co
operării și păcii internaționale, in 
domeniile educației, informațiilor și 
comunicațiilor, decolonizarea, dreptul 
spațial și protecția familiei, grija 
pentru copii și tineret.

Prezentind poziția țării noastre 
față de edificarea unei reale securi
tăți pe continent, președintele grupu
lui român, Ioan Ceterchi, a relevat 
intensificarea contactelor și schim
burilor de vizite dintre deputății ro
mâni și reprezentanți ai parlamente
lor din țările europene, Canada și 
S.U.A. și a evidențiat semnificația 
Apelului Marii Adunări Naționale 
către parlamentele și guvernele tutu

ror statelor, către toate popoarele lu
mii, în care a fost ferm reafirmată 
hotărirea parlamentarilor români de 
a acționa, alături de alți parlamen
tari de pe continent, pentru realiza
rea unor progrese concrete pe calea 
edificării securității și dezvoltării co
operării in lume.

Proiectul de rezoluție adoptat, care 
va fi supus conferinței de toamnă a 
uniunii, subliniază rolul parlamen
telor și parlamentarilor pentru adop
tarea de măsuri urgente în vede
rea înfăptuirii dezarmării, și în pri
mul rind a celei nucleare. Tot
odată, sint preconizate măsuri pri
vind reducerea treptată a bugetelor 
militare, a efectivelor militare și a 
armamentelor, fondurile astfel eli
berate urmind să fie folosite pentru 
realizarea programelor de dezvol
tare pe plan național, în vederea 
reducerii decalajelor economice. în 
rezoluție sint cuprinse referiri ex
prese la situația militară din Eu
ropa. subliniindu-se importanța pre
gătirii temeinice a reuniunii guver
namentale de la Madrid din 1980.

A

In fara 
de la confluența 
celor doua Niluri

• Khartum — smaralde izvorîte din ape • Cînd 
se culeg roadele savanei, țara îmbracă haine de 
sărbătoare • Punți ale prieteniei și colaborării

străine. Sudanul — cel mai întins 
stat de pe „continentul negru" 
(2 505 813 kmp) — a trecut la valori
ficarea vastelor sale întinderi de pă- 
mint și a bogatelor resurse naturale : 
minereu de fier, cupru, sare, aur, 
plumb, zinc, ghips, molibden, man- 
gan.

Aceste opțiuni fundamentale sînt. 
elocvent 
planului 
nomico-socială (1977—1983), care

ilustrate de prevederile 
șesenal de_ dezvoltare eco- 

a

tant continuă 
bumbacului, 
principalele 
bumbac cu 
lungă, care 
50 la sută 
regiunea Gezira, situată nu departe 
de capitala țării, din cele 
800 000 hectare valorificate, 
fețele cultivate cu bumbac 
mai mult de jumătate. De 
nea, în zona Rahad, unde sînt folo
site pentru irigație apele lacului de 
acumulare creat în spatele mare
lui baraj de la Roseires, pe Nilul 
Albastru, bumbacului îi sînt desti
nate peste 60 000 ha. Aici, din 1965, 
s-au creat 20 de așezări, cu aproape 
100 000 locuitori, majoritatea popu
lației fiind angajată la sistemele de 
irigație și la întreținerea culturi
lor, ca și in întreprinderile de egre- 
nat și prelucrat bumbacul. în fie
care sat a devenit o tradiție ca 
atunci cind se culeg roadele sava
nei, toată populația să 
haine de sărbătoare.

De asemenea, se acordă o 
tenție creșterii animalelor, 
nul dispunind de circa 15 milioane 
bovine, de două ori mai multe 
ovine și caprine și de peste 3 mili-

în.- 
celor 
este

Pe întinsul deșertului monoton, 
cele trei mari cartiere ale capitalei 
Republicii Democratice Sudan — 
Khartum, Khartum-north și Omdur- 
man — apar, sub cerul albastru cu 
soare dogoritor, ca un pumn de 
smaralde risipite de apele Nilului. 
De pe fișia îngustă de pămint, de 
forma unei trompe de elefant (de 
aici provine și numele de Khar
tum, in limba arabă „trompă de ' 
elefant"), situată intre cursurile 
Nilului Alb și Nilului Albastru, ora
șul s-a extins cu timpul spre nord- 
est (Khartum-north) și nord-vest 
(Omdurman).

La Khartum se simte pulsul 
tregii țări de la confluența 
două Niluri. Poporul sudanez
angajat astăzi intr-un amplu efort 
în vederea lichidării grelei moște
niri a dominației coloniale, pentru 
înaintarea pe calea progresului eco
nomic și social. în cei peste douăzeci 
de ani care au trecut de la procla
marea independenței naționale (1 
ianuarie 1956) și mai ales in perioada 
ce a urmat revoluției din 25 mai 
1969, care a dus la preluarea puterii 
de către actualul regim condus de 
președintele Gaafar Mohammed Ni- 
meiri, aceste eforturi și-au 
materializarea în numeroase 
strucții moderne, fabrici și 
așezăminte social-culturale și 
nitare.

în ampla operă de lichidare 
stării de subdezvoltare, la care 
sese condamnată economia țării în 
anii îndelungați ai dominației

găsit 
con- 

uzine, 
sa-

a 
lu

să dețină cultura 
Sudanul fiind una din 
țări producătoare de 
fibra lungă și extra- 

reprezintă mai mult de 
din întregul export. în

cirea 
supra- 
ocupă 

aseme-

îmbrace

mare a-
Suda-

Realități noi în REPUBLICA DEMOCRATICĂ SUDAN

înscris ca obiective prioritare 
tisfacerea din resurse proprii 
necesarului de produse de bază, 
extinderea și diversificarea pro
ducției agricole, dezvoltarea indus
triei prelucrătoare, ridicarea 
dardului 
reflectă 
porului 
liberă și 
reselor sale naționale 
și progres.

Pentru soluționarea cu precădere 
a problemei alimentare s-a acordat 
și se acordă o atenție deosebită 
agriculturii — unde sint ocupați 
circa 80 la sută din cei aproape 
18 milioane locuitori. Semnifica
tiv în acest sens este și faptul 
că sectorului agricol i-au fost des
tinate 27 la sută din totalul inves
tițiilor. Un program pe termen lung

sa- 
a

stafi
de viață al populației. Ele 
cu claritate aspirația po- 

sudanez spre o dezvoltare 
independentă, potrivit inte- 

de bunăstare

prevede ca în următorii 25 de ani 
să intre in producție nu mai puțin 
de 100 proiecte agroindustriale, să 
sc valorifice cîteva milioane de hec
tare terenuri din savană și deșert 
și să se extindă lucrările de iriga
ție. Pe întinse zone ale deșertului, 
apa necesară plantelor este adusă 
prin sute de kilometri de canale 
din Nilul Alb și Nilul Albastru. Pen
tru a înțelege amploarea 
melor sudaneze este suficient 
arătăm că„ dacă in prezent 
este încă nevoită să importe o ; 
a alimentelor necesare, ea va 
măsură, odată cu punerea in 1 
țiune a proiectelor inițiate, să 
gure jumătate din necesarul 
hrană al întregii lumi arabe 
respectiv pentru o populație 
circa 160 milioane locuitori.

în economia țării un rol impor-

progra- 
t să 

țara 
parte 
fi în 
func- 

i asi
de

de

oane cămile. în Darfur se creează 
o uriașă fermă. Pentru pelucrarea 
produselor animaliere, la 20 km de 
Khartum se construiește o platforma 
industrială formată din citeva în
treprinderi și un mare abator.

O preocupare de prim ordin 
autorităților sudaneze o 
crearea unei industrii naționale de 
sine stătătoare, condiție 
tală a consolidării : 
politice. în acest scop, 
deosebită 
ramurilor 
există o 
terii prime.

a
constituie

fundamen- 
independenței 

o atenție 
se acordă dezvoltării 
industriale pentru care 
bază sigură 'de ma- 

De altfel, în planul 
șesenal,. industriei și transporturilor 
le revine 40 la sută din totalul in
vestițiilor ; deosebit de semnifica
tiv este Și faptul că producția in
dustriei prelucrătoare și miniere va 
crește intr-un ritm de 9,5 la sută pe

an. Totodată se pun bazele unei in
dustrii chimice și electrotehnice.

între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democratică Su
dan s-au stabilit și se dezvoltă fruc
tuoase relații de colaborare și co
operare pe multiple planuri, sti
mulate și impulsionate de întîlni
rile și convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gaafar El- 
Nimeiri. Pentru cel Ce vizitează me
leagurile sudaneze este un motiv de 
reală satisfacție să audă cuvinte de 
apreciere deosebită la adresa rod
nicei colaborări cu țara noastră. 
Exemple ale acestei colaborări sînt 
întîlnite nu numai in capitală, ci și 
în alte regiuni ale țării. Este vorba 
de realizarea in comun pe pămintul 
Sudanului a unor obiective din do
meniile construcțiilor civile, hidro
carburilor, transporturilor fluviale 
și rutiere, industriei textile și ma
terialelor de construcții, agricul
turii și zootehniei, ca și în alte sfere 
de activitate. Țara noastră parti
cipă la construirea unei filaturi de 
bumbac, pentru care asigură pro
iecte tehnologice, mașini și utilaje, 
asistență tehnică la montare și pu
nere în funcțiune, pregătirea per
sonalului sudanez. De asemenea, 
România a asigurat proiectul, a li-, 
vrat materialele de constnicții, in
stalațiile. echipamentele, utilajele 
și mobilierul pentru sediul Parla
mentului din Khartum. Se bucură 
de o bună apreciere tractoarele ro
mânești care lucrează pe ogoarele 
din Gezira, Kosti, Sennar și Gedaref.

Atmosfera sărbătorească ce dom
nește in aceste zile la Khartum in 
așteptarea înalților soli ai poporului 
nostru pe . meleagurile țării de la 
confluența celor două Niluri în
dreptățește pe deplin convingerea că 
apropiata întîlnire. a președinților 
Nicolae Ceaușescu și Gaafar Moham
med Nimeiri. convorbirile ce vor 
avea loc și înțelegerile ce se vor 
realiza cu acest prilej se vor înscrie 
ca remarcabile evenimente politice 
de natură să aducă noi și valoroase 
contribuții la cursul mereu ascen
dent al conlucrării dintre cele două 
țări și popoare, atît pe planul rapor
turilor bilaterale, cit și în sfera vieții 
internaționale. în folosul cauzei pro
gresului și păcii în întreaga lume.

Nicolae PLOPEANU

P. C. Italian reafirmă 
necesitatea participării 
comuniștilor la guvern

ROMA 21 (Agerpres). — Luind 
cuvintul la o conferință de presă or
ganizată la Roma, secretarul general 
al Partidului Comunist Italian, Enrico 
Berlinguer, a reafirmat cererea P.C.I. 
de a face parte din guvern. „O re
venire la trecut — a spus el — nu 
este posibilă, iar acest lucru a fost 
demonstrat de recenta experiență 
parlamentară". Pe de altă parte, 
Berlinguer a respins propunerea 
Partidului Democrat-Creștin de a fi 
modificată legea electorală în sensul 
de a se acorda partidului majorității 
relative majoritatea absolută în cele 
două camere ale parlamentului. Se
cretarul general al P.C.I. a adăugat 
că, după opinia sa, liderii democra- 
ției-creștine au lansat această pro
punere „pentru a menține dominația 
lor politică".

In sprijinul reunificării 

pașnice a Coreei
PHENIAN 21 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția A.C.T.C., în 
cadrul adunării care a avut loc la 
Phenian cu prilejul celei de-a 19-a 
aniversări a răscoalei din aprilie a 
populației sud-coreene, președintele 
Comitetului pentru reunificarea paș
nică a patriei, Hong Gi Mun, a pre
zentat un raport. El a arătat, prin
tre altele, că „pornind de la poziția 
noastră fundamentală de rezolvare a 
reunificării țării pe calea dialogului, 
ținem mereu deschisă ușa convorbi
rilor între Nord și Sud și așteptăm 
cu răbdare revenirea părții sud- 
coreene la intilnirea reprezentanților 
de legătură ai celor două părți". „Ne 
vom intilni oricind — a adăugat el 
— pentru a căuta împreună calea în 
vederea reunificării pașnice".

Marș antifascist 
la Strasbourg

STRASBOURG 21 (Agerpres). — A- 
proximativ 10 000 de persoane din pes
te 20 de țări ale lumii au participat, 
simbătă, la Strasbourg, la un marș 
al tăcerii în semn de protest față de 
o posibilă prescriere a crimelor na
ziste în R.F.G. și impotriva reîn
vierii fascismului. In rindul de
monstranților se aflau pancarte pe 
care era scris : „1933—1945: 55 de mi
lioane de morți". Printre demon
stranți se aflau mii de foști deportați 
în lagărele de concentrare naziste, 
îmbrăcați in haine cu dungi alb-al- 
bastru, precum și rude ale celor pie
riți în „abatoarele omenești". Mani- 
festanții au cerut interzicerea întru
nirilor foștilor membri ai S.S. și 
adoptarea de măsuri pe linie de stat 
pentru curmarea propagandei fas
ciste.

Agențiile de presă

transmit:

L. I. Brejnev distins cu 
Premiul Lenin. Pe baza pr°pu- 
nerii Comitetului pentru Premiile Le
nin și Premiile de Stat ale U.R.S.S. 
in domeniul literaturii, artei și arhi
tecturii, C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S.- au adoptat 
hotărirea de a decerna Premiul Le
nin lui L. I. Brejnev pentru cărțile 
„Pămintul mic", „Renașterea" și 
„Țelina" și pentru lupta neobosită 
pentru pace.

Colocviul „Limbile și 
cooperarea europeana", 18 
care au participat aproximativ 200 de 
specialiști din 30 de țări ale conti
nentului, între care ■ și România, și-a 
încheiat lucrările la Paris. Agenția 
France Presse informează că partl- 
cipanții au fost de acord asupra fap
tului că nu poate fi acceptată ideea 
Unei „limbi majore" in Europa, a- 
preciind. de asemenea, că orice lo
cuitor al continentului ar trebui să 
cunoască suficient de bine cel pu
țin două limbi străine. S-a căzut, de 
asemenea, de acord asupra recoman
dării de creare a unui organism eu
ropean însărcinat cu efectuarea de 
cercetări și cu promovarea studiului 
limbilor străine.

Cereri de reducere a chel
tuielilor militare. Un grup de 
peste 40 de organizații sindicale, de 
tineret și de femei și organizații de 
luptă pentru pace și religioase din 
Statele Unite au dat publicității o 
declarație prin care sc pronunță pen
tru reducerea cheltuielilor militare. 
Autorii declarației cheamă opinia pu
blică americană să participe la o 
campanie în favoarea sporirii aloca
țiilor destinate soluționării unor pro
bleme interne pe seama diminuării 
bugetului militar al S.U.A. cu 5—12 
miliarde dolari.

Noul guvern pakistanez. 
Șeful statului pakistanez, Zia-ul 
Haq, a desemnat simbătă un nou gu
vern alcătuit din 15 membri, în urma 
hotăririi luate la 12 aprilie de reore- 
zentanții partidului Alianța Naționa
lă Pakistaneză de a se retrage din 
guvernul de coaliție.

Populafia U.R.S.S. La Mo’- 
cova au fost date publicității rezul
tatele preliminare ale recensămîntu- 
lui general al populației din 17 ianua
rie 1979. La data respectivă populația 
U.R.S.S. avea 262 442 000 locuitori, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
20 700 000 locuitori față de anul 1970. 
în orașe locuiesc 62 la sută din popu
lația țării, față de 33 la sută in anul 
1940. Un număr de 18 orașe sovietice 
au o populație de peste un milion de 
locuitori. în timpul recensămintului 
din ianuarie 1979 au fost înregistrați 
122 400 000 bărbați și 140 000 000 femei.
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