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Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 

va face o scurtă vizită de prietenie 
în Republica firahă Egipt
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, va efectua, împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, o scurtă vizită de 
prietenie în Republica Arabă Egipt, 
în drum spre patrie, la invitația pre

ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat, și a doamnei Jihan 
El Sadat.

ITINERARUL UE PACE SI COLARORARE AL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU, PE PAMINTUL AFRICII

încheierea vizitei 
în Republica Burundi

Un bilanț rodnic, documente de profundă semnificație 
pentru dezvoltarea cooperării româno-burundeze

Sosirea în Republica 
Democratica Sudan

La Khartum, primire sărbătorească, manifestări 
de înaltă prețuire față de solii României socialiste

La plecare, pe aeroportul din Bujumbura

La sosire, pe aeroportul din Khartum

Solemnitatea semnării și adoptării documentelor oficiale
Incupunînd rezultatele deose

bit de fructuoase ale dialogu
lui la cel mai inalt nivel din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Burundi, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jean Baptiste Ba- 
gaza au semnat, luni 23 apri
lie, Tratatul de prietenie și coo
perare intre Republica Socia
listă România și Republica Bu
rundi și au adoptat, de aseme
nea, Comunicatul comun — im

portante documente din istoria 
relațiilor dintre cele două țări.

Ceremonia semnării a avut 
loc la Palatul Prezidențial din 
Bujumbura.

La solemnitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Fausta Bagaza.

Se aflau de față, de aseme
nea, din partea română : tova
rășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Vir
gil Trofin, membru al Comite

tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, cei
lalți membri ai delegației ro
mâne.

Din partea burundeză au 
participat : Emil Mworoha, se
cretarul permanent al partidului 
UPRONA. Edouard Nzambima- 
na, ministrul afacerilor exter
ne și al cooperării, membru al

Consiliului Suprem Revoluțio
nar, alți membri ai guvernului.

După ce semnează Tratatul de 
prietenie și cooperare, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Jean Baptiste Bagaza 
se felicită reciproc,: iși string cu 
•căldură mîinile, se îmbrățișează, 
in aplauzele asistenței.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jean Baptiste 
Bagaza au făcut apoi scurte de
clarații.

Populația orașului Khartum a 
făcut luni, 23 aprilie, o primire 
deosebit de caldă președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu, care 
au sosit in aceeași zi in Repu
blica Democratică Sudan intr-o 
vizită oficială de prietenie, la 
invitația președintelui' Gaafar 
Mohammed El Nimeiri și a 
doamnei Buseina Nimeiri,

Zeci de mii de locuitori ai ca
pitalei au rezervat — pe tot 
drumul parcurs de coloana ofi
cială — o vibrantă manifes
tare de simpatie și prețuire so
lilor poporului român. Ei au dat 
astfel expresie sentimentelor de 
admirație și considerație pe care 
poporul sudanez le nutrește față 
de poporul român pentru marile 
succese dobîndite in toate dome
niile, pentru rolul remarcabil pe

care România îl joacă pe plan 
internațional, pentru contribu
ția deosebită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la promova
rea cauzei cooperării internațio
nale, a progresului și păcii in 
lume. Acțiunile neobosite ale 
preșe intelui României, desfășu
rate intr-un spirit de inaltă 
primei oialitate. pentru cauza li
bertății și independenței, a secu
rității și cooperării popoarelor,

contribuția sa la soluționarea 
marilor probleme ale contempo
raneității, pentru făurirea unei 
lumi a păcii și progresului sint 
bine cunoscute și apreciate și 
aici, in Sudan.

Secretarul adjunct pentru re
lații externe al Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste Suda-
(Continuare în pag. a V-a)

Dineu oficial oferit în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

TRATAT
în onoarea președintelui Re

publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Democratice 
Sudan, Gaafar Mohammed El

Nimeiri, și doamna Buseina Ni
meiri au oferit, in clădirea Adu
nării Poporului, un dineu oficial.

Au luat parte tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C,C,

al P.C.R., Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Pplitic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi
nistru al guvernului, Ștefan An
drei, membru supleant al Co

mitetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, celelalte persoane 
oficiale române.
(Continuare în pag. a V-a)

lie prietenie si cooperare intre Republica 
Socialistă România si Repoblica Burundi

Republica Socialistă România și Repu
blica Burundi, denumite in cele ce urmea
ză „înaltele părți contractante",

ANIMATE de dorința comună de a răs
punde aspirațiilor de prietenie și înțele
gere dintre poporul român și poporul 
burundez și de a dezvolta in continuare 
relațiile de cooperare statornicite intre ele;

HOTARÎTE să sporească aportul celor 
două țări la cauza progresului, justiției, 
păcii și securității internaționale și să 
contribuie la dezvoltarea cooperării intre 
toate națiunile și popoarele lumii ;

REAFIRMlND dreptul fiecărui popor la 
dezvoltarea economică, socială și culturală, 
in conformitate cu voința și aspirațiile 
sale, de a mobiliza in acest scop resursele 
proprii, fără nici o intervenție, constrin- 
gere sau presiune externă ;

FERM HOTARÎTE să promoveze pe 
plan internațional o politică de colaborare 
intre toate statele, bazată pe principiile 
egalității depline in drepturi, respectării

independenței și suveranității naționale, 
avantajului reciproc, neamestecului în tre
burile interne, nefolosirii forței sau ame
nințării cu forța, ale coexistenței pașnice 
între state, fără deosebire de sistemul po
litic și social ;

REAFIRMlND solidaritatea și sprijinul 
lor activ față de mișcările de eliberare 
națională din Africa australă, față de eli
berarea deplină a continentului african, 
pentru lichidarea definitivă a colonialis
mului și neocolonialismului, a politicii de 
apartheid și discriminare rasială, pentru 
respectarea dreptului la dezvoltarea liberă 
și independentă a tuturor popoarelor afri
cane ;

CONVINSE de necesitatea intensificării 
eforturilor îndreptate spre lichidarea sub
dezvoltării, instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale și asi
gurarea progresului mai rapid al țărilor în 
curs de dezvoltare ;

ÎNGRIJORATE profund de accelerarea

cursei înarmărilor, de creșterea cheltuieli
lor militare, care creează mari pericole 
pentru cauza păcii și securității generale 
și împiedică dezvoltarea popoarelor pe ca
lea progresului și civilizației materiale și 
spirituale ;

CONSIDERÎND că pentru soluționarea 
problemelor complexe ale lumii contempo
rane este necesar să se asigure partici
parea la viața internațională a tuturor ță
rilor, în condiții de egalitate ;

Au hotărit să încheie prezentul Tratat 
de prietenie și cooperare și, in acest scop, 
au convenit asupra celor ce urmează :

Articolul I
înaltele părți contractante proclamă 

solemn hotărirea lor de a dezvolta și 
aprofunda relațiile de prietenie și colabo-
(Continuare în pag. a Iî-a)

Pentru Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Pentru Republica Burundi

JEAN BAPTISTE BAGAZA
Președintele Republicii Burundi

în timpul întrevederii președintelui Nicolae Ceaușescu cu președintele Gaafar Mohammed El Nimeiri
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICGLflE CEAUSESCU IN REPUBLICA BURUNDI
„Amintirea acestei vizite va rămîne 

totdeauna în memoria noastră"

tovarășul 
însoțit de 

membru

Duminică, în cea de-a doua zi a vi
zitei solilor poporului român in Re
publica Burundi, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Jean Baptiste Bagaza și doamna 
Fausta Bagaza, au făcut o vizită la 
Teza, important centru economic al 
țării, situat la nord-est de Bujumbura, 
in provincia Muramvya.

In această călătorie, 
Nicolae Ceaușescu a fost 
tovarășul Ștefan Andrei, 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, de alte persoane ofi
ciale române.

Șeful statului român a fost, de ase
menea, însoțit de Edouard Nzambi- 
mana. membru al Consiliului Suprem 
Revoluționar, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Burundi, lt.-col. 
Stanislas Mandi, ministrul de in
terne, Dominique Shiramanga, mi
nistrul agriculturii, creșterii anima
lelor și dezvoltării rurale.

La trecerea coloanei oficiale, pe 
bulevardele umbrite de castani, lean
dri și palmieri ale Bujumburei, mii 
și mii de locuitori ai capitalei îi 
salută pe înalții oaspeți din România.

în drum spre Teza se străbate un 
peisaj aproape montan, cu o vegeta
ție abundentă, în care domină 
cîmpuri de bananieri și păduri tro
picale. în micile așezări răspîndite pe 
dealuri și văi, alte mii de oameni 
salută pe cei doi șefi de stat.

După circa o oră de mers se a- 
junge în zona întinselor plantații de 
ceai de la Teza. Intrarea în locali
tate se face pe sub un mare arc de 
triumf pe care scrie ..Bun venit so
lilor poporului român !“.

Alte mii de cetățeni — de data 
aceasta lucrători ai plantațiilor de 
la Teza și locuitori ai satelor din îm
prejurimi — care poartă portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, ale pre
ședintelui Bagaza, aclamă necontenit. 
Oaspeții sînt conduși într-o incintă 
unde s-a organizat un adevărat mi
ting. Răsună puternic vibrante urări 
in cinstea prieteniei româno-burun- 
deze. Se scandează „Ceaușescu — 
Bagaza!", „România — Burundi!". Este 
pentru prima dată cînd în această 
țară se află ca oaspete un șef de 
stat străin. Faptul că au pregătit o 
primire cu întregul ritual rezervat 
marilor sărbători ale acestui popor — 
dansuri, cintece, sunete de tam-tam 
— își găsește explicația și în 
cuvintele înscrise pe alte arcuri de 
triumf și panouri. Ele vorbesc des
pre producțiile remarcabile obținute 
atît în agricultură, cît și în indus
tria nichelului prin cooperarea cu 
firmele românești. Iată, de ce au a- 
dăugat în limba lor — kirundi — o 
lozincă ce domină incinta: „Ni- 
haranbe ubucuti bwa Romania 
N’Burundi !“ („Trăiască prietenia din
tre România și Burundi. !“). Acestor 
cuvinte li se adaugă urările de viață 
lungă adresate celor doi președinți,

Cuvîntul președintelui 
Jean Baptiste Bagaza

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte.
Militante și militanți ai partidului 

UPRONA,
Ieri am primit oaspeți deosebit de 

iluștri veniți din Europa, din Româ
nia.

Strămoșii noștri au spus atît de 
bine că numai prin intilniri între oa
meni se poate cultiva prietenia. Noi 
simțim nevoia de a dezvolta relații 
de prietenie și de colaborare nu nu
mai intre Burundi și alte țări frățești 
de pe continentul african, ci și cu 
toate celelalte țări ale lumii.

Vizita Excelenței Sale președintele 
Republicii Socialiste România și a 
doamnei Elena Ceaușescu reprezintă 
pentru noi un motiv de imensă bucu
rie. Iată de ce am ținut să-i însoțesc, 
să prezint personalitatea și activita
tea iluștrilor oaspeți și, de asemenea, 
să Îs înfățișez din preocupările și ac
tivitatea economică a acestei regiuni. 
Da, la dumneavoastră, in Muramvya, 
cultivați mult ceai, aceasta fiind o 
specialitate a regiunii voastre. Fără 
îndoială că vizita iluștrilor oaspeți 
români vă va încuraja să lucrați cu 
și mai multă sirguință. Trebuie să 
producem mai mult pentru a avea 
ce oferi în schimburile cu alte po
poare care cooperează cu noi. Dacă 
noi producem mai mult ceai și mai 
multă cafea, vom putea vinde aceste 
produse altor țări, care, la rindul lor, 
ne vor furniza produsele de care 
avem noi nevoie.

Sint două săptămini de cind am 
Inaugurat vastul proiect agricol al 
„Agriburom" de la Enanzalap, unde 
România ne acordă asistență și teh

urări de trainică prietenie între cele 
două partide, țări și popoare.

în această ambianță de entuziasm, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, președintele Bagaza 
și doamna Fausta Bagaza iau loc 
într-o tribună acoperită în între
gime cu flori.

Echipe artistice deschid manifes
tarea, printr-un frumos program, după 
care se înalță drapelele și se into
nează imnurile celor două țări.

Raphael Nyandwi, guvernatorul 
provinciei Muramvya, adresează ce
lor doi șefi de stat și soțiilor lor 
calde cuvinte de bun venit.

Salutind pe înalții oaspeți, guver
natorul provinciei Muramvya, Ra
phael Nyandwi, a spus : Invitația a- 
dresată președintelui României, ca șl 

înalții oaspeți înconjurați cu prietenie 
și dragoste de populația din Teza, 

important centru economic burundez

doamnei Ceaușescu, reflectă preg
nant concretizarea unuia dintre 
obiectivele Republicii Burundi, de a 
stringe prietenia și cooperarea între 
toate popoarele iubitoare de pace.

Populația din Muramvya — a ară
tat vorbitorul — vă urează un bun ve
nit și vă rugăm să vă simțiți ca la 
dumneavoastră acasă, întrucit vă a- 
fiați în mijlocul unui popor care vă 
prețuiește. Sînt deja cițiva ani de 
cînd poporul burundez și poporul 
român s-au cunoscut, iar cooperarea 
dintre noi a înregistrat progrese atît 
în domeniul agriculturii, cît și în cel 
al geologiei și minelor. Aceasta de
monstrează voința României de a 
dezvolta relații de cooperare cu țări 
africane. Populația din Muramvya 
salută politica Româniet socialiste, 
realizările pe care ea le-a înregis
trat in toate domeniile.

Prezența dumneavoastră printre 
noi este o mărturie a voinței dum
neavoastră de a consolida legăturile 
de prietenie și cooperare care există 
deja între popoarele român și bu
rundez. Ca și România, care pro
movează o politică de independență 
și neingerință în afacerile interne 
ale altor state, Burundi se pronunță 
pentru respectarea suveranității fie
cărei țări. Se poate spune că cele 
două țări au aceleași poziții asupra 
unui mare număr de probleme poli
tice, inclusiv în ceea ce privește viața 
internațională. Populația din Mu
ramvya este deosebit de bucuroasă de 
voința României de a coopera cu ță
rile în curs de dezvoltare, sprijinin- 
du-se astfel dezvoltarea lor în toate 
domeniile.

Vă asigurăm, a spus in încheiere 

nică de inalt nivel. România nu pro
duce ceai. Ea ne furnizează in schimb 
ceea ce noi nu producem, cum ar fi 
tehnicile moderne de exploatare in 
producția agricolă și in creșterea ani
malelor.

Noi avem mulți studenți burundez! 
care urmează o pregătire tehnică in 
România și care miine vor pune cu
noștințele lor în serviciul poporului 
nostru. La noi se află de asemenea 
tehnicieni români care ne asigură a- 
sistență tehnică in diferite domenii. 
Iată pentru ce am dori să ne expri
măm întreaga noastră gratitudine 
iluștrilor oaspeți care au venit din 
România. Așa cum spunem noi ade
sea, fără prietenie și cooperare nu 
vom putea să asigurăm numai noi 
singuri dezvoltarea țării. Iată pentru 
ce sintem dispuși să stabilim relații 
dc prietenie și cooperare cu toate po
poarele iubitoare de pace care doresc 
să vadă țara noastră dezvoltindu-se.

România, poporul român nu do
resc și nu caută altceva decit priete
nie, pace și cooperare cu toate po
poarele iubitoare de pace, și in mod 
deosebit cu țările în curs de dezvol
tare, care sint încă rămase in urmă 
din punct de vedere economic.

In încheiere, vreau să subliniez o- 
noarea pe care o fac provinciei Mu
ramvya președintele Republicii So
cialiste România și doamna Elena 
Ceaușescu prin această vizită. Sint 
sigur că sinteți foarte fericiți că-l 
veți putea asculta pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și că veți putea 
spune semenilor voștri că i-ați văzut 
și cunoscut pe iluștrii oaspeți români. 
(Aplauze). 

vorbitorul, că amintirea acestei vizite 
va rămîne in memoria noastră. Am 
fi vrut să rămîneți în mijlocul nos
tru mai mult pentru a vă mărturisi 
prietenia și dragostea noastră, dar 
din nefericire timpul nu vă permite 
aceasta. îmi lipsesc cuvintele pentru 
a vă exprima cît de mare este bucu
ria noastră de a vă primi astăzi în 
mijlocul nostru. Populația din Mu
ramvya ml-a cerut să vă transmit 
sincerul său salut pentru poporul 
român și să-i urez pace, fericire și 
multe succese in toate domeniile.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Burundi, JEAN BAPTISTE 
BAGAZA, care exprimă încă o dată 
marea bucurie de a-i avea ca oaspeți 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, eminente 

personalități ale vieții politice inter
naționale.

în ovațiile mulțimii s-a oferit apoi 
cuvîntul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Discursul a fost tra
dus în limba kirundi de un tîriăr 
burundez, inginer, care și-a făcut 
studiile in construcții civile la Timi
șoara. în cadrul ajutorului dat de 
România tînărului stat african.

în semn de cald omagiu, atît pen
tru prezența înalților soli al poporu
lui, cît și pentru cuvintele adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
gazdele îi roagă pe oaspeți să asiste 
la un scurt program artistic. Cîn- 
tecele, dansurile au răsunat din nou 
în ritmul tam-tam-urilor, care aici 
poartă numele de „Ignoma".

„Ești fericit, Burundi", spuneau 
versurile unuia dintre cîntece. „Ai 
un mare oaspete — pe președintele 
României, cunoscut in lumea în
treagă / Care iubește și pe care il 
iubesc toate popoarele / De aceea a 
venit printre noi".

„Cintăm România, spunea alt cîn- 
tec, fiindcă in ea este socialism", 
„Te cintăm, Românie, / Fiindcă ai 
plecat de acolo de unde erai / Și 
ai ajuns la nivelul la care te afli, / 
Dar n-ai uitat de unde ai pornit / Și 
vii la noi pentru a-i ajuta pe frații 
tăi".

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Baptiste Bagaza, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Fausta Bagaza 
au fost conduși apoi printre planta
țiile de ceai de la Teza, care aparțin 
statului. La acea1 Oră, lucrătorii, im- 
brăcați in straie colorate galben, 
portocaliu, albastru, se aflau la lucru,

Domnule președinte,
Domnilor,
Doresc să vă adresez dumneavoas

tră tuturor, locuitorilor din provincia 
Muramvya, întregului popor burun
dez prieten un salut călduros și cele 
mai bune urări.

Ne aflăm in Burundi intr-o vizită 
de prietenie.

Dorim ca, Împreună cu președintele 
țării dumneavoastră, să stabilim căile 
dezvoltării in continuare a colaborării 
dintre România și Burundi. Există de 
pe acum o cooperare in citeva do
menii. Dorim insă să realizăm o coo
perare și mal puternică, îndeosebi în 
domeniul minier.

România dorește ca relațiile sale cu 
Republica Burundi să se bazeze pe 
egalitate deplină, pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
pe neamestecul in treburile interne și 
pe avantajul reciproc. Sperăm că, in 
viitorii ani, această cooperare va 
contribui mult la dezvoltarea econo- 
mico-sociaiă a țării dumneavoastră.

In același timp, dorim să întărim 
solidaritatea in lupta împotriva im
perialismului și colonialismului. (A- 
plauze).

Dorim să conlucrăm pentru asigu
rarea independenței popoarelor noas
tre și a tuturor popoarelor lumii.

Pentru dezvoltarea lor economi- 
co-sociaiă, popoarele au nevoie de 
pace. Trebuie să facem totul pentru 

salutind cu căldură pe cei doi pre
ședinți. Ceaiul sau planta maracugea 
cere o îngrijire deosebită și price
pere în cultivare. In vecinătate, lu
crătorii își au micile lor plantații in
dividuale, stimulați de stat pentru a 
contribui la creșterea producției 
ceaiului, unul din principalele pro
duse la export. însăși ideea organi
zării acestei renumite și vaste ferme 
de la Teza are rostul de a-i învăța 
pe locuitorii acestor meleaguri să 
cultive sistematic ceaiul.

Pe parcursul vizitei în plantații, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au primit 
ample explicații' în legătură cu în
tregul proces de obținere a ceaiului 
prezentate de ing. Charles Bino- 
banzi, directorul Societății de ceai 
din Teza. Cultura ceaiului va juca un 
rol tot mai important în viitorul 
apropiat al țării. Ea a fost introdusă 
în regiunile muntoase, la peste 2 000 
de metri altitudine, puțin favorabile 
culturilor industriale, urmînd să aco
pere, în scurtă vreme, aproximativ 
5 000 hectare, pentru a ajunge in 
cursul următoarelor decenii la 10 000 
de hectare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu se intere
sează îndeaproape de procesul de 
cultivare a acestei plante de o mare 
valoare. Specialiștii arată concret 
cum dintr-o frunză se nasc, trecînd 
prin diferite stadii de îngrijire, buta
șii, care pot fi plantați după un an 
și 3—4 luni și care ajung la prima 
recoltă după încă aproape 3 ani. Se 
urmărește apoi procesul de cule
gere — deosebit de migălos — care 
pei-mite să se fol'>sească numai pri
mele 3 frunze, cele mai tinere, de 
pe fiecare ramură, pentru ca ceaiul 
să fie de cea mai bună calitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu împreună cu 
președintele Bagaza și doamna Ba
gaza au fost invitați, în continuare, 
să viziteze instalațiile de prelucrare 
a mugurilor de ceai, urmărind în
tregul proces — pină la uscarea 
frunzelor și obținerea produsului 
finit. Interesindu-se de randamen
tul economic al plantației, înalților 
oaspeți români li se arată că media 
producției este de circa 1 500—1 700 
kilograme la hectar, ceea ce în
seamnă un venit — la vînzarea pe 
piața mondială — de aproximativ 
8 500 dolari la fiecare hectar. Im
portanța plantației mai constă și în 
aceea că ea a creat peste 1 200 locuri 
de muncă permanente pentru popu
lația din regiune și mai mult de 
4 000 sezoniere.

Vizita la plantațiile de ceai de la 
Teza a prilejuit, astfel, oaspeților 
români o bună cunoaștere a unora din 
preocupările în domeniul agriculturii 
ale harnicului popor burundez, ofe
rind, totodată, un prilej de abordare 
concretă a căilor de cooperare și 
mai intensă in domenii dintre cele 
mai diverse, între România și Bu
rundi.

a asigura o pace trainică in întreaga 
lume.

Popoarele trebuie să devină stăpine 
pe bogățiile lor și să folosească aceste 
bogății pentru a-și asigura bunăstarea 
și fericirea. Iată de ce lichidarea co
lonialismului, sprijinirea luptei de e- 
liberare națională constituie o nece
sitate pentru dezvoltarea fiecărui po
por. Dorim ca România și Burundi să 
conlucreze pentru lichidarea subdez
voltării. J

In acest spirit se desfășoară convor
birile dintre noi — și am convingerea 
că vom ajunge Ia concluzii bune pen
tru intensificarea colaborării dintre 
țările noastre.

Doresc să vă urez dumneavoastră, 
locuitorilor din provincia Muramvya, 
întregului popor burundez succese tot 
mat mari în dezvoltarea economi- 
co-socială, in întărirea independenței 
naționale, in făurirea unei vieți li
bere, de bunăstare și fericire.

Să trăiască prietenia dintre Româ
nia și Burundi ! (Aplauze).

Trăiască partidul UPRONA ! (A-
plauze).

Trăiască Partidul Comunist Român 1 
(Aplauze).

Trăiască colaborarea dintre Româ
nia și Burundi ! (Aplauze).

Trăiască președintele Bagaza ! (A- 
plauze).

Trăiască independența națională a 
tuturor popoarelor ! (Aplauze).

Trăiască pacea in lume ! (Aplauze).

TRATAT
de prietenie si cooperare intre Republica 
Socialistă România si Republica Burundi
(Urmare din pag. I)
rare pe multiple planuri dintre cele două țări șt po
poare.

Articolul II
înaltele părți contractante vor extinde cooperarea 

reciproc avantajoasă in domeniile valorificării mate
riilor prime, agriculturii, industriei, transporturilor și 
comunicațiilor, vor dezvolta schimburile comerciale ca 
și cooperarea pentru formarea de cadre. Ele vor lărgi 
cadrul juridic al relațiilor bilaterale in toate domeni
ile de interes comun.

Articolul III
înaltele părți contractante vor dezvolta cooperarea 

in domeniul științei și tehnicii, invățămintului, sănă
tății publice, radioului, turismului și sporturilor, in 
scopul promovării cunoașterii reciproce a activității și 
realizărilor celor două țări.

Articolul IV
înaltele părți contractante pun la baza relațiilor lor 

și in raporturile cu alte state următoarele principii :
1. Dreptul sacru al fiecărui stat Ia existență liberă, 

independență și suveranitate națională, Ia pace și se
curitate ;

2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și decide 
de sine stătător soarta, de a-și alege și dezvolta liber 
sistemul politic, economic și social corespunzător voin
ței și intereselor proprii, fără nici un amestec din afară ;

3. Egalitatea deplină in drepturi a tuturor statelor. 
Indiferent de mărime, poziție geografică, nivel de dez
voltare, orinduire socială, apartenență sau neapartenen- 
ță la alianțele militare ;

4. Dreptul fiecărui popor la dezvoltare și progres, la 
exercitarea suveranității depline asupra resurselor sale 
naturale ;

5. Obligația fiecărui stat de a milita pentru lichidarea 
totală a colonialismului ;

6. Obligația statelor de a nu interveni direct sau in
direct, sub nici o formă, sub nici un pretext și in 
nici o Împrejurare, in treburile interne sau externe ale 
altor state, respectind principiul bunei vecinătăți ;

7. Respectarea inviolabilității frontierelor de stat și 
a integrității teritoriale a fiecărui stat și, drept con
secință, abținerea de la orice tentativă îndreptată îm
potriva unității naționale sau a integrității teritoriale 
a altui stat, nerespectarea acestor principii constituind 
o atingere gravă adusă păcii și securității internațio
nale ;

8. Obligația tuturor statelor de a se abține, in relațiile 
lor internaționale, de la amenințarea cu forța sau folo
sirea forței, sub orice pretext, in orice împrejurare și 
sub orice formă, precum și de la orice fel de constrîn- 
gere de ordin militar, politic, economic sau de altă 
natură Împotriva altui stat ;

9. Obligația tuturor statelor de a reglementa diferen
dele dintre ele numai prin mijloace pașnice, fără a 
aduce prejudiciu dreptului inalienabil al fiecărui stat 
de a se apăra cu toate mijloacele Împotriva oricărui 
atentat la adresa suveranității și independenței sale 
naționale ;

10. Dreptul fiecărui stat de a participa în condiții de 
deplină egalitate la examinarea și soluționarea proble- 
melor internaționale de interes comun ;

11. Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de orin- 
duirea socială, de a coopera între ele — pe baza avan
tajului reciproc — în toate domeniile, in scopul men
ținerii păcii și securității internaționale, al favorizării 
progresului economic și social al tuturor națiunilor, și 
in primul rind al celor In curs de dezvoltare ;

12. Dreptul fiecărui stat de a avea deplin acces la 
cuceririle științei și tehnicii ;

13. Obligația statelor de a-șl îndeplini cu bună cre
dință angajamentele asumate in conformitate cu dreptul 
internațional.

Articolul V
înaltele părți contractante vor sprijini activ lupta po

poarelor Împotriva imperialismului, colonialismului, 
neocolonialismului și apartheidului. Ele vor acționa 
pentru aplicarea integrală a Declarației Organizației 
Națiunilor Unite cu privire la decolonizare, ca și a 
tuturor rezoluțiilor O.N.U. in acest domeniu.

Articolul VI
înaltele părți contractante vor acorda sprijinul lor 

deplin luptei tuturor popoarelor pentru libertate, inde
pendență națională și progres social și vor colabora 
pentru aceasta cu celelalte state și cu forțele progre
siste și iubitoare de pace din intreaga lume.

Articolul VII
înaltele părți contractante se angajează să acționeze 

cu toată hotărirea și să colaboreze pe plan internațio
nal pentru instaurarea unei noi ordini economice și 
politice in lume, mai bună și mai echitabilă, care să 
asigure lichidarea stării de subdezvoltare, progresul și 
bunăstarea tuturor popoarelor. Pentru înfăptuirea a- 
cestor obiective, ele vor milita pentru continua întă
rire a solidarității și unității de acțiune a țărilor in 
curs dc dezvoltare.

Articolul VIII
înaltele părți contractante vor coopera în scopul 

promovării destinderii, păcii, înțelegerii și dreptății in 
Europa, Africa și in intreaga lume.

Articolul IX
înaltele părți contractante vor coopera pe plan In

ternațional la convenirea și realizarea de măsuri efi
ciente pentru oprirea cursei înarmărilor șl înfăptuirea 
dezarmării generale, și' in primul rind a dezarmării 
nucleare.

Articolul X
înaltele părți contractante vor acționa pentru creș

terea rolului O.N.U. în rezolvarea problemelor com
plexe ale. vieții internaționale, in apărarea indepen
denței și ‘suveranității popoarelor, in dezvoltarea coo
perării, pe bază de egalitate intre toate țările lumii, 
precum și pentru perfecționarea și democratizarea 
organizației, adaptarea ei la realitățile lumii contem
porane.

Articolul XI
In scopul înfăptuirii prevederilor prezentului tratat, 

inaltele părți contractante vor aprofunda și lărgi con
sultările dintre ele, atit* pe calea diplomatică normală, 
cit și prin consultări periodice la diverse niveluri, in
clusiv la cel mai inalt nivel. Aceste consultări, fără 
a aduce atingere altor obligații internaționale ale ce
lor două părți, vor privi dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două state, problemele internaționale de interes 
comun, inclusiv cele examinate de Organizația Națiu
nilor Unite și organizațiile internaționale la care sint 
membre cele două state, precum și orice altă chestiune 
asupra căreia cele două părți vor considera util să aibă 
schimb de păreri.

Articolul XII
înaltele părți contractante declară că obligațiile pre

văzute in prezentul tratat nu contravin obligațiilor 
care decurg pentru fiecare dintre ele din alte tratate 
la care sint parte, precum șl din normele dreptului 
internațional.

Articolul XIII
Prezentul tratat se încheie pe timp nelimitat.
Tratatul va fi supus ratificării și va intra in vigoare 

la data schimbului instrumentelor de ratificare.
întocmit ia Bujumbura, Ia 23 aprilie 1979, in două 

exemplare originale, fiecare in limba română și in 
limba franceză, ambele texte avind aceeași valabili
tate.

Convorbirile oficiale
în continuarea dialogului la nivel 

înalt, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut duminică după-a- 
miază o nouă întîlnire cu președin
tele Republicii Burundi, colonel Jean 
Baptiste Bagaza, continuind convor
birile.

Cei doi președinți au abordat pro
bleme privind promovarea relațiilor

Duminică seara, la Palatul Națiuni
lor din Bujumbura a fost oferit un 
spectacol de gală în onoarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

însoțiți de președintele Republicii 
Burundi, Jean Baptiste Bagaza, și 
doamna Fausta Bagaza, înalții oaspeți 
români au fost salutați la sosire de 
un numeros public. Un cor de pio
nieri a intonat cîntece dedicate vizi
tei președintelui României, prieteniei 
româno-burundeze.

Spectacolul, realizat de Ministerul 
Tineretului, Sportului și Culturii, a 
reunit — așa cum se preciza în pro
gramul de sală — „artiști din toate 

româno-burundeze, atît pe plan bi
lateral, cit și pe arena internațională, 
în folosul ambelor popoare, al cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii in 
lume.

Noua întîlnire s-a desfășurat sub 
semnul hotărîrli comune de a se ac
ționa pentru adîncirea și extinderea 
raporturilor de prietenie și cooperare 
între popoarele, partidele și țările 

SPECTACOL DE GALĂ
regiunile Republicii Burundi, pentru 
â aduce un vibrant omagiu activității 
desfășurate de Excelențele Lor pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Jean Baptiste Bagaza. in 
scopul întăririi legăturilor de priete
nie și cooperare între cele două țări".

Consaqrat prieteniei româno-bu
rundeze, spectacolul a cuprins nu
meroase numere prin care s-a dat ex
presie satisfacției poporului din Re
publica Burundi pentru cooperarea 
multilaterală, fructuoasă dintre cele 
două țări și popoare. Programul a cu
prins nestemate ale folclorului bu
rundez, grăitoare mărturii ale geniu
lui creator, ale marilor valori spiri
tuale ale unui popor deosebit de in - 
zestrat, in viața căruia cintecul și 

noastre, de a promova căi și moda
lități concrete de conlucrare, de în
tărire a solidarității și colaborării din
tre cele două țări și popoare. în acest 
sens, au fost convenite o serie de în
țelegeri intre președintele Nicolae 
Ceaușescu și Jean Baptiste Bagaza. 

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă prietenie, de înțe
legere și stimă reciprocă.

dansul joacă un rol de mare Impor
tanță, exprimînd bucuria sa de a trăi, 
năzuințele sale de progres și fericire. 
Cintecele deosebit de melodioase, rit
murile de un extraordinar dinamism 
și vigoarea mișcărilor dansatorilor, 
varietatea costumelor au dat o stră
lucire deosebită spectacolului.

înalții oaspeți români au răsplătit 
cu aplauze acest spectacol, ținuta sa 
artistică, măiestria interpreților, ca
litatea cîntecelor și dansurilor pre
zentate, expresii ale unei civilizații 
și culturi profund originale.

Din partea solilor poporului român, 
artiștilor le-a fost oferit un frumos 
coș cu flori.

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Bujumbura.

Vibrante manlfestârl de prietenie, de înaltă prețuire pentru România, pentru solii poporului român
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La convorbirile oficiale

Banchet oficial oferit în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

Sîmbătă seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la un ban
chet oficial oferit în onoarea lor de 
președintele Jean Baptiste Bagaza 
și doamna Fausta Bagaza.

Au participat tovarășii . Virgil 
Cazacu, Virgil Trofin, Ștefan 
Andrei, celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe șeful statului 
român.

Au luat parte, de asemenea, 
Edouard Nzambimana, membru al 
Consiliului Suprem Revoluționar, 
ministrul afacerilor externe, Gas
pard Emery Karenzo, ministrul 
geologiei și minelor, Dominique 
Shiramanga, ministrul agriculturii, 
creșterii animalelor și dezvoltării 
rurale, Emil Mworoha, secretarul 
permanent al partidului Uniunea 
pentru Progres Național din Bu

rundi (UPRONA), Tharcisse Rub- 
wikira, secretar general la pre
ședinția republicii, membri ai 
Consiliului Suprem Revoluționar 
și ai guvernului, ai Secretariatului 
permanent al partidului UPRONA, 
reprezentanți ai organizațiilor na
ționale, înalte oficialități civile și 
militare, personalități ale vieții 
economice, științifice și culturale.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bujum
bura.

în timpul banchetului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, președintele 
Jean Baptiste Bagaza și președin
tele Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi, urmărite cu deosebită 
atenție de întreaga asistență.

Toastul președintelui 
Jean Baptiste Bagaza

Excelență domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu și doamnă Elena 
Ceaușescu.

Respectați oaspeți români, 
Excelențe, onorabili invitați,
Este o foarte mare bucurie pentru 

poporul burundez, pentru partidul 
UPRONA, guvernul meu și pentru 
mine să adresez cel mai călduros 
bun venit Excelenței Sale, președin
telui Nicolae Ceaușescu și doamnei 
Elena Ceaușescu, precum și delegației 
care îi însoțește.

Poporul și guvernul burundez, ne 
Ibucurăm să primim in vizită oficială 
și de prietenie pe omul sub a cărui 
conducere dinamică poporul român 
a obținut mari victorii in domeniile 
industriei, agriculturii, învățămintu- 
lui, științei, culturii și în numeroase 
alte sectoare, pe omul care — înainte 
de a-și asuma cele mai înalte 
responsabilități de stat — a militat 
cu hotărîre în cadrul Partidului Co
munist Român și a cărui viață în
treagă se confundă cu istoria recentă 
a țării sale. (Aplauze puternice).

Realizările poporului frate din 
România constituie pentru țările in 
curs de dezvoltare, și pentru Bu
rundi, in mod deosebit, un exemplu 
și un indemfi. (Aplauze).

Bucuria noastră este la fel de mare, 
atit pentru mine, cit și pentru soția 
mea, de a avea printre noi pe 
doamna Elena Ceaușescu, tovarășa 
sa credincioasă in toate încercările 
și în toate împrejurările, în persoana 
căreia noi salutăm, în egală măsură, 
o neobosită militantă a Partidului 
Comunist Român și o eminentă per
sonalitate politică și științifică. (Vii 
aplauze).

Reunit sub . steagul partidului 
UPRONA șl al organizațiilor sale de 
masă, poporul burundez devine con
știent de. faptul că viitorul său de
pinde de propriile sale forțe și de 
unitatea sa.

Nu ignorăm, bineînțeles, că in con
junctura actuală nici o țară nu poate 
să trăiască prin ea insăși. Astăzi, co
operarea și colaborarea internațio
nală s-au impus ca imperative ale 
vieții moderne.

Avind la bază principiile de bună 
vecinătate, ale nealinierii, neameste
cului în afacerile interne ale altor 
state, de susținere a mișcărilor de 
eliberare, cooperarea internațională 
se înscrie ca fundament de bază al 
politicii externa a țării noastre.

In timpul întrevederii celor doi președinți La întîlnlrea cu populația din localitatea Teza

Situată în inima Africii — Bu
rundi este profund solidară cu lupta 
dusă de popoarele aflate încă sub 
dominația colonială, pentru indepen
dența și libertatea acestora.

Țara noastră dă o înaltă apreciere 
ajutorului material, moral, politic și 
diplomatic pe care țările prietene, a 
dumneavoastră in mod deosebit, 
domnule președinte, îl acordă și care 
continuă să-1 acorde mișcărilor de 
eliberare. (Aplauze).

Vrem, de asemenea, să reafirmăm 
condamnarea noastră fermă a politi
cii de apartheid și de „bantustani- 
zăreu pe care regimul de la Pretoria 
are pretenția să o exercite asupra 
poporului din Africa de Sud.

Nu putem să nu folosim acest pri
lej pentru a exprima deosebita noas
tră preocupare față de agresiunile 
criminale, neîncetate, ale regimurilor 
rasiste de la Pretoria și Salisbury 
față de țările din „prima lirție".

Profităm de această ocazie solemnă 
pentru a aduce un vibrant omagiu 
luptei de eliberare pe care, în ciuda 
unor sacrificii grele, o duc popoarele 
din Zimbabwe, din Namibia și din 
Sahara occidentală, sub conducerea 
Frontului Patriotic, a S.W.A.P.O. și 
POLISARIO, ca și a altor mișcări de 
eliberare de pe continentul Africii.

In ceea ce privește Orientul Mijlo
ciu, Burundi a susținut și continuă 
să susțină că o pace globală, justă și 
durabilă nu poate fi obținută decit 
prin eliberarea totală a teritoriilor 
arabe ocupate în 1967, prin recunoaș
terea drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian la autodeterminare, 
inclusiv dreptul de a se constitui în- 
tr-un stat.

Domnule președinte,
In cursul șederii dumneavoastră 

aici veți avea ocazia să constatați 
că poporul burundez este profund 
atașat cauzei păcii și securității in
ternaționale, care presupune oprirea 
cursei înarmărilor, independența și 
egalitatea popoarelor.

Poporul burundez este convins că 
focarele de tensiune care izbucnesc 
în Africa, în Asia și în alte părți ale 
lumii ar găsi o soluție satisfăcătoare, 
dacă părțile aflate în conflict ar ac
cepta să se așeze la masa negocie
rilor.

Considerăm că lupta pentru pace, 
pentru coexistență pașnică, pentru 
securitate internațională și pentru 
progresul națiunilor nu poate fi se

parată de lupta pentru edificarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
mai drepte și mai echitabile.

Știm că acestea sînt, de asemenea, 
sentimentele poporului și guvernului 
român.

Ne felicităm de identitatea, de si
militudinea sau de convergența 
punctelor de vedere ale statelor 
noastre asupra marilor probleme ale 
vieții internaționale actuale.

Este deci normal ca cele două țări 
ale noastre să colaboreze in
cadrul O.N.U., al. mișcărilor țărilor 
nealiniate, al „GrupUliti' cailor 77“ și 
al ăîfbr organizații internaționale, 
pentru statornicirea unei ordini po
litice și economice noi, eliberată de 
orice dominație și de orice exploa
tare.

Domnule președinte,
Miile de kilometri care separă ță

rile noastre nu ne-au împiedicat să 
stabilim relații de prietenie și co
operare, pentru care prezența dum
neavoastră aici constituie cea mai 
elocventă mărturie.

Burundi iși exprimă satisfacția 
pentru dezvoltarea cooperării cu Re
publica Socialistă România in dome
niile agricol, industrial, minier, al 
transporturilor, al educației, sănătă
ții, comerțului, creșterii animalelor 
și al informației, care se efectuează în 
interesul reciproc al popoarelor 
noastre.

Avem certitudinea că prezenta vi
zită in Republica Burundi a Excelen
ței Voastre nu va face decît să întă
rească și să dezvolte și mai mult re
lațiile noastre.

Reînnoim expresia celei mai mari 
bucurii de a primi pe Excelența Sa 
domnul președinte Ceaușescu și pe 
doamna Elena Ceaușescu pe pămin- 
tul burundez. Noi le dorim, la fel ca 
și delegației care ii însoțește, o 
agreabilă ședere în țara noastră.

In încheiere, permiteți-mi să 
toastez :

în sănătatea Excelenței Sale dom
nul președinte Nicolae Ceaușescu I

In sănătatea doamnei Elena
Ceaușescu I

In sănătatea celorlalți oaspeți 
români și onorați invitați prezenți 
aici I

Pentru dezvoltarea și prosperitatea 
Republicii Socialiste România și 
pentru fericirea poporului român !

Pentru prietenia dintre cele două 
popoare ale noastre I (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte Bagaza 
și doamnă Fausta Bagaza,

Stimați prieteni,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să exprim bucuria noastră 

de a ne afla pe pămîntul Republicii 
Burundi, de a fi oaspeții dumnea
voastră și de a ne întîlni pentru a 
dezvolta relațiile de prietenie și co
laborare. Folosesc acest prilej pentru 
a vă adresa dumneavoastră și po
porului prieten burundez, din partea 
noastră și a poporului român, un sa
lut călduros și cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice).

Intr-adevăr, popoarele noastre se 
găsesc pe două continente diferite, 'a 
distanțe mari. Dar între ele s-au sta
tornicit relații de colaborare și prie
tenie, iar in ultimii ani cooperarea 
economică a cunoscut o dezvoltare 
continuă. Am venit în Burundi ani
mați de dorința de a dezvolta îm
preună o cooperare reciproc avan
tajoasă, bazată pe egalitate, pe res
pect reciproc, pe neamestecul in tre
burile interne. (Vii aplauze).

Sperăm ca in cursul convorbirilor 
să găsim împreună posibilitatea în- 
făpțuirii unor relații largi de coope
rare in domeniile de interes comun. 
Dorim să facem totul pentru a asi
gura punerea în valoare a bogăției și 
a muncii poporului burundez, pentru 
ca, împreună, să asigurăm progresul 
rapid al popoarelor noastre. (Aplau
ze puternice).

Românca este o țară socialistă în 
curs de dezvoltare. Ea a cunoscut 
timp de cîteva secole, dominația 
străină. De aceea înțelegem bine pre
ocupările popoarelor africane — și 
ale poporului burundez — de a se 
pune capăt cu desăvîrșire dominației 
coloniale și imperialiste, de a se asi
gura trecerea tuturor bogățiilor na
ționale in mîinile fiecărui popor și 
folosirea acestor bogății pentru dez
voltarea economico-socială indepen
dentă, pentru bunăstarea și fericirea 
fiecărui popor. (Aplauze îndelungate).

Și România a pornit de la un sta
diu de dezvoltare foarte înapoiat. So
cialismul ne-a asigurat însă posibili
tatea realizării unui progres rapid. In 
35 de ani, spre exemplu, industria 
românească a realizat o creștere de 
42 de ori, iar agricultura s-a dezvoltat 
puternic, pe baze socialiste, asigurind 
o bună aprovizionare a populației, 
inclusiv anumite produse pentru ex
port. Menționez toate acestea pentru 

a sublinia faptul că numai în con
dițiile în care poporul este indepen
dent, stăpîn pe bogățiile proprii și pe 
destinele sale poate să asigure un 
progres rapid al economiei, ridicarea 
bunăstării sale materiale și spirituale. 
(Aplauze puternice).

Vizita pe care o facem în țara dum
neavoastră — ca și în alte țări afri
cane — este o expresie a solidarității 
României socialiste cu popoarele care 
au scuturat dominația colonialistă și 
imperialistă, cu popoarele care luptă 
pentru lichidarea .definitivă a colonia
lismului in Africa și în întreaga 
lume. Numai așa Africa va putea f« 
independentă, numai așa popoarele 
africane vor putea păși mai rapid, 
insușindu-și cuceririle . științei, ■ pe 
calea bunăstării, a culturii și civili
zației. (Aplauze puternice).

Am vizitat trei dintre țările afri
cane din prima linie. Ne-am întîlnit 
cu conducătorii tuturor mișcărilor de 
eliberare națională din Africa austra
lă. Considerăm că trebuie făcut, totul 
pentru a lichida rapid dominația co
lonialismului, rasismului și aparthei
dului. (Aplauze puternice). Am sub
liniat că România a acordat și 
va acorda întregul sprijin popoarelor 
pentru independența lor. (Vii aplau
ze). Desigur, dacă tratativele, Orga
nizația Națiunilor Unite vor reuși 
să soluționeze problemele — aceasta 
va fi un lucru bun. Trebuie folosite 
căile dinlomatice și politice, dar dacă 
colonialiștii și rasiștii nu vor înțelege 
acest lucru, nu rămine altă cale de
cit de a lupta cu toate forțele — in
clusiv calea militară — pentru a li
chida colonialismul pentru totdeauna. 
(Aplauze puternice).

Noi, sîntem partizanii coexistenței 
pașnice, ai soluționării problemelor 
litigioase dintre state pe calea tra
tativelor. Susținem ca și în Africa 
problemele dintre diferite state să 
fie soluționate numai pe calea trata
tivelor, pentru că orice conflict între 
statele africane slăbește statele res
pective și deschide calea penetrației 
străine.

Este in interesul popoarelor africa
ne să-și întărească unitatea, colabo
rarea și solidaritatea, pentru a-și dez
volta independența, a-și asigura pro
gresul economic și social. România, 
care are relații largi cu țările afri
cane, va acționa cu toată fermitatea 
pentru realizarea acestor aspirații 

juste ale popoarelor africane. (A- 
plauze puternice).

Dar trebuie să facem o deosebire 
netă atunci cînd este vorba de lupta 
de eliberare națională. Dacă colo
nialiștii nu vor să înțeleagă exigen
țele puse de popoare, de activitatea 
Organizației Națiunilor Unite, atunci 
este dreptul și datoria popoarelor, a 
mișcărilor de eliberare națională să 
ia arma în mină și să lichideze do
minația străină. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Noi trăim pe un continent carea 
dat omenirii atit lucruri bune, -cit și, 
din păcate, unele lucruri rele. De
sigur, toată lumea recunoaște contri
buția Europei la dezvoltarea civiliza
ției, dar nu putem uita că din Eu
ropa au pornit două războaie mon
diale și că, din păcate, unele state 
europene au fost și inițiatoarele do
minației coloniale. Noi dorim ca Eu
ropa să rupă cu trecutul, să ducă o 
politică nouă, de respect al indepen
denței popoarelor, de colaborare pe 
principiile deplinei egalități. Acele 
state europene care au dus o politică 
colonială in trecut să renunțe cu 
desăvîrșire la această politică! (A- 
plauze).

Ne preocupăm de a realiza în Eu
ropa relații noi, de egalitate și de 
securitate. în Europa sint concentrate 
aproape 80 la sută din armamente, 
din trupe, inclusiv arsenalele atomo- 
nucleare. Deci, înfăptuirea securității 
în Europa, trecerea la dezangajarea 
militară constituie o cerință nu nu
mai pentru continentul european, dar 
și pentru întreaga lume.

Ne preocupăm pentru o pace trai
nică în Balcani, pentru soluționarea 
pe calea tratativelor a problemelor 
din Orientul Mijlociu, în vederea rea
lizării unei păci globale care să ducă 
la retragerea Israelului din teritoriile 
ocupate in 1967. la soluționarea pro
blemei poporului palestinian, inclu
siv prin constituirea unui stat pales
tinian independent. (Aplauze pu
ternice).

în general, ținind seama de pro
blemele complexe ale vieții interna
ționale, de conflictele care au apărut 
în ultimii doi ani pe diferite conti
nente, considerăm că trebuie făcut 
totul pentru a se renunța la forță 
și la amenințarea cu forța, pentru so
luționarea problemelor numai și nu
mai pe calea tratativelor. Este in in
teresul atit al popoarelor care au 

probleme de soluționat, cit și al cau
zei generale a păcii și destinderii, să 
se renunțe la forță.

Sînt încă multe popoare care tră
iesc intr-o stare de subdezvoltare. 
Trebuie să lichidăm împărțirea lumii 
in bogați și săraci, să înfăptuim o 
nouă ordine economică și politică in
ternațională, bazată pe relații de echi
tate, de egalitate, de dreptate, să sg 
acorde un sprijin puternic țărilor în 
curs de dezvoltare pentru a realiza 
un progres mai rapid. Destinderea și 
pacea sînt condiționate de lichidarea 
subdezvoltării! Dorim să conlucrăm 
activ și cu țara dumneavoastră, și cu 
toate țările în curs de dezvoltare pen
tru a realiza aceste obiective. Ne pro
nunțăm ferm pentru dezarmare, și 
în primul rînd pentru dezarmare nu
cleară. Trebuie să oprim cursa înar
mărilor, să facem în așa fel incit 
odată cu reducerea cheltuielilor mili
are șă fie, alocgțe, <ț, parte din a- 
ceste economii pentru țările în curs 
de dezvoltare. (Aplauze puternice).

Știm că sînt, intr-adevăr, probleme 
care preocupă fiecare popor, fiecare 
continent. Dar noi avem ferma con
vingere că popoarele care sînt hotă- 
rîte să-și apere independența vor ob
ține victoria! (Vii aplauze). Nimic in 
lume nu poate'opri un popor să tră
iască liber! Istoria ne demonstrează 
cu infinite fapte că — deși a fost po
sibil la un moment dat ca dominația 
și colonialismul să subjuge unele 
dintre națiuni — pînă la urmă po
poarele și-au cucerit libertatea și 
independența! (Aplauze puternice). 
Iată de ce noi considerăm că 
in lumea de astăzi independența na
țională constituie factorul primordial 
al progresului fiecărei națiuni! Tre
buie să facem totul pentru a în
tări solidaritatea, să facem ca des
tinderea să devină o realitate in în
treaga lume, să facem ca pacea să 
fie un bun al fiecărei națiuni, să 
punem cuceririle științei in ser
viciul progresului, al bunăstării po
poarelor. Intre independența națio
nală și solidaritate există o strînsă 
legătură. Numai dacă ești liber poți 
să colaborezi și să fii solidar cu 
altul. Este necesar ca popoarele să în
țeleagă că trebuie să lupte, fiecare la 
el acasă, pentru a lichida politica de 
dominație și asuprire. Orice popor 
care admite dominația altuia nu 
poate fi liber. (Aplauze puternice).

Indiferent de orinduirea sociala, de 
concepțiile politice, religioase, trebuie 
să ne unim forțele pentru libertatea 
fiecărei națiuni, pentru pace, pentru 
progres economic, pentru bunăstarea 
fiecărui popor. Dispunem de tot ceea 
ce este necesar — și, dacă vom fi 
uniți, vom asigura o lume nouă, mai 
dreaptă și mai bună. (Aplauze puter
nice).

Stimate domnule președinte,
Dragi tovarăși și prieteni, 
Doamnelor și domnilor,
Doresc să exprim incă o dată sa

tisfacția ndastră pentru că ne aflăm 
in Burundi. Am inceput astăzi con
vorbirile — și sperăm că vom ajunge 
la concluzii bune. Nu vreau să an
ticipez, dar, probabil, vom încheia și 
un tratat de prietenie și colaborare. 
(Vii aplauze). Dorim să așezăm re
lațiile dintre țările noastre pe o bază 
trainică, de solidaritate și colabo
rare. Ca șl cu alte state, vrem ca și 
relațiile României cu Burundi să 
constituie un exemplu de colaborare 
între două țări egale in drepturi, 
dornice să conlucreze pentru inde
pendența și bunăstarea lor.

Aș’ dori să urez poporului burun
dez prieten succese cit mai mari in 
dezvoltarea sa economico-socială 
rapidă.

Urez partidului Uniunea pentru 
Progres Național din Burundi suc
cese in realizarea aspirațiilor de 
bunăstare ale poporului burundez! 
Urez o bună colaborare între Româ
nia și Burundi, inclusiv intre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Uniunea pentru Progres Național din 
Burundi!

Vă rog să ridicați paharul:
In sănătatea președintelui Republi

cii Burundi și a doamnei Bagaza!
Pentru pace și colaborare între 

toate popoarele lumii!
Pentru independența națională și 

bunăstarea fiecărui popor!
In sănătatea dumneavoastră, a tu

turor! (Aplauze puternice, prelun
gite).
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA BURUNDI
COMUNICAT COMUN Plecarea din Bujumbura

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se- 
‘ cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efectuat, 
la invitația președintelui Consiliului 
Suprem Revoluționar și președinte 
al Republicii Burundi, colonel Jean 
Baptiste Bagaza, și a doamnei Faus- 
ta Bagaza, o vizită oficială de prie
tenie în Republica Burundi în pe
rioada 21—23 aprilie 1979.

In timpul șederii în Burundi, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat o- 
biective economice și social-culturale 
din Bujumbura și din unele provin
cii ale țării, fiind intimpinați pretu
tindeni cu o deosebită căldură și 
ospitalitate, expresie a sentimentelor 
de profundă prietenie pe care po
porul burundez le nutrește față de 
poporul român, a înaltei aprecieri de 
care se bucură președintele Ni"olae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu In Republica Burundi.

Cei doi președinți au avut convor
biri care s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, cordialitate și 
înțelegere reciprocă.

La convorbiri au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, și tovarășii : Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân ; Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, viceprim-ministru al gu
vernului ; Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ministrul a- 
facerilor externe ; Constantin Niță, 
ministru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale ; Marin Ena- 
che, șeful Cancelariei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român ; 
Constantin Mitea, consilier al secre
tarului general al Partidului Comunist 
Român, președintelui Republicii So
cialiste România ; Ion M. Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale ; Ion Popescu, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei ; Ludovic Păun, adjunct al 
ministrului sănătății ; Ana Mureșan, 
președinta Consiliului Național al Fe
meilor ; Constantin Boștină, secretar 
al C.C. al Uniunii Tineretului Comu
nist, președintele Consiliului Națio
nal al Pionierilor ; Gheorghe Badea, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Republi
cii Socialiste România în Republica 
Burundi.

Din partea burundeză iu participat: 
Emil Mworoha, secretar permanent 
al partidului UPRONA ; locotenent- 
colonel Edouard Nzambimana, mi
nistrul afacerilor externe și al coope
rării ; Dominique Shiramanga, minis
trul agriculturii, creșterii animalelor 
și dezvoltării rurale ; Albert Mugan- 
ga, ministrul comerțului și industriei; 
Ladislas Barutwanayo, ministrul 
transporturilor și aeronauticii ; Gas
pard Karenzo, ministrul geologiei și 
minelor; Tharcisse Ruhwikira, secre
tar general la președinția republicii; 
Libere Ndabakwaje, ambasadorul 
Republicii Burundi în Republica So
cialistă România ; Euphrasie Kande- 
ke, secretar general nl Uniunii Fe
meilor Burundeze ; Andre Bibwa, 
consilier la președinția republicii ; 
Felix Magenge, director general în 
Ministerul Afacerilor Externe și Co
operării.

în urma convorbirilor pe care le-au 
avut, cei doi președinți, animați de 
dorința de a adinei și extinde și mai 
mult în viitor relațiile de prietenie 
dintre cele două popoare, au semnat 
Tratatul de prietenie și cooperare in
tre Republica Socialistă România și 
Republica Burundi.

Cei doi președinți s-au informat re
ciproc asupra preocupărilor țărilor 
lor în domeniul dezvoltării economi
ce și sociale, precum și al politicii 
externe.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
prezentat activitatea desfășurată de 
poporul român, strîns unit in jurul 
Partidului Comunist Român, pentru 
realizarea obiectivelor înscrise in 
Programul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism. în 
acest sens, el a subliniat succesele 
importante obținute de poporul 
român in dezvoltarea multilaterală a 
economiei, științei și culturii, în adîn- 
cirea democrației socialiste și creș
terea nivelului de trai al întregii 
populații. Președintele român a făcut, 
totodată, o prezentare a politicii ex
terne a țării sale, orientată spre rea
lizarea înțelegerii și securității inter

în urma convorbirilor purtate de 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Burundi, 
colonel Jean Baptiste Bagaza, a în
țelegerilor convenite cu acest prilej, 
luni, 23 aprilie, la Bujumbura au fost 
semnate, în cadrul unei ceremonii, 
o serie de acorduri și protocoale pri
vind dezvoltarea relațiilor și colabo
rării româno-burundeze.

Tovarășul Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Emil

„România, o tară în plin progres, care poartă amprenta 
personalității creatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu“

Mijloacele de informare în masă 
din Bujumbura adresează un călduros 
„Bun venit iluștrilor oaspeți români 
pe meleagurile burundeze“. Sub ge
nericul „Republica Socialistă Româ
nia", cotidianul național „Le Renou- 
veau" inserează o suită de reportaje și 
comentarii reliefînd progresul multi
lateral al țării noastre în ultimele trei 
decenii și jumătate și rolul proemi
nent al Partidului Comunist Român 
și al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în înflorirea 
continuă a României socia'iste. în 
reportajul intitulat „România — o 
tară milenară", țara noastră este pre
zentată din punct de vedere istoric 
și geografic, re!evîndu-se în acest ca
dru idealurile dintotdeauna de uni
tate, independență, pace și progres 
ale poporului român. Un alt articol 
— „Construcția socialismului in 
România" — pune accentul pe dez
voltarea țării noastre în anii socia

naționale, promovarea unor raporturi 
de prietenie și conlucrare cu toate 
țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu statele nealiniate, cu 
toate țările lumii, colaborarea inter
națională pentru triumful cauzei 
păcii, libertății, independenței națio
nale și progresului economic și social 
al tuturor țărilor.

Președintele Jean Baptiste Bagaza 
a informat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu despre situația economică 
și politică a Republicii Burundi, 
subliniind eforturile depuse de po
porul burundez pentru punerea în 
valoare a resurselor materiale și 
umane ale țării. El a relevat că po
porul burundez, reunit în jurul parti
dului UPRONA, a realizat oro- 
grese importante în înfăptuirea obiec
tivelor fundamentale ale mișcării de 
la 1 noiembrie 1976, care vizează îm
bunătățirea nivelului de trai al ponu- 
lației și dreptatea socială. Pre
ședintele burundez a reafirmat, de 
asemenea, poziția țării sale în fa
voarea politicii de nealiniere, a coo
perării regionale și internaționale și 
s-a pronunțat împotriva colonialis
mului, neocolonialismului și pentru 
eliberarea totală a țărilor și pOpoa- 
relor aflate sub dominație colonială.

Animați de voința de a dezvolta re
lațiile româno-burundeze. in confor
mitate cu asnirațiile celor două 
popoare și sentimentele de prietenie 
pe care acestea le nutresc reciproc, 
cei doi președinți au examinat căile 
și mijloacele menite să determine 
lărgirea, divei sificarea și aprofun
darea colaborării dintre cele două 
țări.

în acest sens, cei doi președinți, re- 
mareînd cu satisfacție evoluția favo
rabilă a relațiilor bilaterale, au re
afirmat hotărirea lor de a acționa, în 
continuare, pentru a se identifica și 
concretiza, pe baze reciproc avan
tajoase, noi acțiuni de cooperare, în 
special în domeniile minier, agricol, 
industrial, al transporturilor, de a se 
impulsiona schimburile comerciale, 
precum și colaborarea în domeniile 
învățămintului, sănătății, ca și în 
alte sectoare de interes comun. Or
ganele de resort din România și 
Burundi au fost însărcinate să reali
zeze obiectivele convenite, concen- 
trîndu-și eforturile asupra proiectelor 
viabile și eficiente, de interes comun, 
inclusiv asupra întăririi tehnico-orga- 
nizatorice a societăților mixte „Somi- 
burom“ și „Agriburom". în acest con
text, șefii celor două state au accen
tuat hotărirea lor de a coopera în 
vederea exploatării și valorificării 
resurselor miniere ale Republicii Bu
rundi, precum și de a finaliza pro
iectele în curs de realizare in secto
rul agricol și in alte domenii eco
nomice.

Ei au evidențiat rolul important 
care revine Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică și 
tehnică în coordonarea tuturor aces
tor activități și adoptarea de măsuri 
concrete pentru promovarea lor. în 
acest scop, ei au hotărî t ca cel doi 
copreședinți, român și burundez, ai 
comisiei mixte să aibă rang de mi
niștri.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Consiliului 
Suprem Revoluționar al Republicii 
Burundi, Jean Baptiste Bagaza, au 
hotărit, de asemenea, să dezvolte 
cooperarea între Partidul Comunist 
Român și partidul Uniunea pentru 
Progres Național, precum și dintre 
organizațiile sindicale, de femei, ti
neret și pionieri din cele două țări, 
în acest sens, s-a semnat un acord 
de colaborare între P.C.R. și UPRONA.

Cu prilejul vizitei au mai fost ne
gociate și semnate următoarele docu
mente : Acord privind dezvoltarea 
cooperării in domeniul industriei ; 
Acord privind participarea Repu
blicii Socialiste România la va
lorificarea zăcămlntului de nichel 
și metale asociate de la Musongati ; 
Acord privind dezvoltarea cooperării 
în domeniul transporturilor ; Con
venție pentru asistență tehnică in 
domeniul cercetării geologice și mi
niere ; Convenție asupra recunoașterii 
reciproce și echivalării diplomelor de 
studii liceale, universitare, precum și 
a titlurilor științifice între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Burundi ; Protocol 
privind cooperarea in domeniul tu
rismului și industriei hoteliere ; Pro
tocol privind dezvoltarea cooperării 
în domeniul agriculturii și zooteh
niei ; Protocol adițional la Convenția 
de constituire a societății mixte „Agri
burom" ; Proto"olul privind colabo
rarea între Ministerul Sănătății al 
Republicii Socialiste România și 
Ministerul Sănătății Publice al Re
publicii Burundi pe anii 1979—1980 ; 
Acord de cooperare între Agenția

Semnarea unor acorduri si protocoale 
româno - burundeze

Mworoha, secretarul permanent al 
partidului UPRONA, au semnat 
Acordul privind cooperarea între 
Partidul Comunist Român și partidul 
UPRONA.

Tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 
ministru al guvernului, și locote- 
nent-colonel Edouard Nzambimana, 
ministrul afacerilor externe și al 
cooperării, au semnat Acordul privind 
participarea Republicii Socialiste 
România la valorificarea zăcămîntu- 
lui de nichel și metale asociate din 
Musongati.

lismului, arătînd că hotărîrile istorice 
ale Congreselor al X-Iea și al XI-lea 
ale P.C.R., sub conducerea directă a 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au dat 
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o viziune lucidă coordonatelor pro
prii de dezvoltare a României și un 
elan nou țării în marșul său irever
sibil pe calea socialismului.

„Dintr-o. țară agrară, scrie ziarul, 
România a devenit un stat industrial- 
agrar, cu o industrie puternică și o 
agricultură in plină modernizare", 
această afirmație fiind susținută de 

română de presă (Agerpres) și A- 
genția burundeză de presă.

Examinînd actuala situație interna
țională, cei doi șefi de stat au evi
dențiat voința fermă a popoarelor de 
a se dezvolta liber, fără nici un 
amestec din afară, de a conlucra pe 
bază de deplină egalitate, într-un cli
mat de securitate și pace, de a se 
opune politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste de dominație 
și asuprire.

Cei doi președinți au subliniat ne
cesitatea stringentă ca relațiile dintre 
toate statele să fie întemeiate sta
tornic pe principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, nerecurge- 
rii la forță și la amenințarea cu 
forța, bunei vecinătăți, coexistenței 
pașnice a statelor, fără deosebire de 
sistemul lor politic și social, și avan
tajului reciproc. Ei au evidențiat că 
respectarea acestor principii repre
zintă singura cale de • a asigura 
pacea, progresul și prosperitatea 
tuturor popoarelor, destinderea și 
securitatea internațională.

Cei doi președinți au examinat, pe 
larg, situația din Africa. Ei s-au pro
nunțat cu fermitate împotriva domi
nației, a politicii de apartheid și a 
tuturor practicilor rasiste.

Ei au reafirmat dreptul imprescrip
tibil a! fiecărui popor de a dispune 
de sine însuși și au reiterat în mod 
solemn sprijinul lor politic, diplo
matic, moral și material pentru toate 
popoarele care luptă pentru indepen
dență și libertate. Ei au recunoscut 
tuturor popoarelor aflate încă sub do
minația străină dreptul de a folosi 
toate mijloacele și formele, inclusiv 
lupta armată, pentru dobîndirea in
dependenței lor.

în ceea ce privește Africa australă, 
cei doi președinți au reafirmat nece
sitatea imperioasă ca popoarele din 
Zimbabwe și Namibia să-și exercite 
liber dreptul de a-și alege destinul 
în conformitate cu aspirațiile și in
teresele lor reale. Ei au fost de acord 
că încercările de a impune soluții 
neocolonialiste sînt străine aspirații
lor lor și reprezintă un pericol se
rios pentru pacea și suveranitatea 
popoarelor din regiune, agravează 
stările de tensiune și complică viața 
internațională.

Cei doi președinți consideră că 
S.W.A.P.O., in ce privește Namibia, 
și Frontul Patriotic, în ce privește 
Zimbabwe, sint reprezentanții unici 
și legitimi ai popoarelor respective.

Cei doi președinți au condamnat 
cu hotărîre acțiunile militare agresi
ve ale regimurilor rasiste împotriva 
statelor din prima linie de confrun
tare și a celorlalte state africane in
dependente și suverane și au cerut să 
se pună capăt imediat tuturor încăl
cărilor suveranității și Integrității te
ritoriale a acestor state.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
regimul de apartheid reprezintă o 
gravă încălcare a principiilor care 
stau la baza vieții internaționale și 
a demnității umane și s-au pronun
țat cu fermitate pentru • lichidarea sa 
totală și urgentă.

Ei au reliefat faptul că forțele care 
sprijină regimul inuman din Reou- 
blica Sud-Africană se fac complice 
ale politicii sale, oricare ar fi forma 
și justificarea dată acestui sprijin.

Cei doi șefi de stat au exprimat 
îngrijorarea lor în legătură cu evolu
ția stărilor conflictuale in diferite 
zone geografice, atrăgînd atenția asu
pra pericolelor pe care acestea le re
prezintă pentru pacea mondială. 
Practica demonstrează că recurgerea 
la forță nu numai că nu duce la re
zolvarea conflictelor, ci, dimpotrivă, 
le agravează și generează noi con
flicte care pun în pericol indepen
dența națională, progresul economi- 
co-social și bunăstarea popoarelor 
respective, pacea și securitatea inter
națională.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
ferm pentru soluționarea tuturor stă
rilor de încordare și confruntare, 
exclusiv pe cale politică, prin trata
tive intre părțile direct interesate.

Exprimînd îngrijorarea lor în le
gătură cu stările de încordare și con
flict apărute în Africa, cei doi pre
ședinți s-au pronunțat pentru rezol
varea problemelor litigioase pe calea 
tratativelor politice directe și în spi
rit de colaborare intre toate țările 
africane interesate, cu excluderea 
ori"ărui amestec din afară. Ei au 
subliniat necesitatea întăririi unității 
și solidarității statelor africane in 
lupta comună pentru consolidarea in
dependentei naționale și concentrarea 
tuturor eforturilor pe plan național 
și regional pentru dezvoltarea econo
mică și socială de sine stătătoare.

în acest context, ei au reliefat rolul 
Important ce revine organizației Uni
tății Africane în soluționarea politică

Acordul privind dezvoltarea coope
rării în domeniul industriei și Con
venția asupra recunoașterii și echi
valării diplomelor de studii liceale, 
universitare, precum și a titlurilor 
științifice au fost semnate de tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, și locotenent-colonsl 
Edouard Nzambimana, ministrul afa
cerilor externe și al cooperării.

Au mai fost semnate următoarele 
documente : Acord privind dezvolta
rea cooperării in domeniul transportu
rilor ; Convenție pentru asistenta teh

o serie de date statistice privind rea
lizările de -pînă acum și perspective
le de dezvoltare a României, in con
cordanță cu actualul plan cincinal al 
țării. „Toată această dezvoltare a

României, subliniază „Le Renouveau", 
este indisolubil legată de numele 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
poartă amprenta puternicei sale per
sonalități, a activității sale creatoare, 
clarviziunii și dinamismului său".

Ziarul înfățișează apoi amplele 
perspective de dezvoltare a României 
deschise de Programul partidului, a- 

a diferendelor și stărilor conflictuale 
de pe continent, in instaurarea unui 
climat de bună vecinătate și colabo
rare între țările africane.

Cei doi președinți au evidențiat ne
cesitatea intensificării eforturilor 
pentru edificarea securității și coo
perării in Europa și traducerea 
în viață a tuturor principiilor și 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki. Ei au subliniat că înfăptuirea 
unor măsuri ferme de dezangajare 
militară și dezarmare în Europa, în
tărirea securității și intensificarea 
cooperării multilaterale pe continent 
vor exercita o influență pozitivă asu
pra climatului politic internațional, 
asupra păcii și securității în întrea
ga lume.

Examinînd situația din Orientul 
Mijlociu, cei doi președinți au apre
ciat că este imperios necesar să se 
acționeze pentru realizarea unei păci 
globale, trainice și juste, în regiune, 
întemeiată pe retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate în 
1967, soluționarea problemei poporu
lui palestinian pe baza recunoașterii 
dreptului său Ia autodeterminare, in
clusiv Ia constituirea unui stat pro
priu independent, condiții indispen
sabile pentru pacea în regiune. în 
acest sens, ei au apreciat necesară 
convocarea urgentă a unei conferințe 
de pace asupra Orientului Apropiat, 
sub auspiciile și cu participarea ac
tivă a O.N.U. și a tuturor statelor in
teresate, inclusiv a O.E.P., ca repre
zentant autentic și legitim al poporu
lui palestinian.

Analizînd rezultatele sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
din 1978 dedicată dezarmării, cei doi 
președinți au apreciat că aceasta a 
creat un cadru mai democratic de 
participare a tuturor statelor și a des
chis perspectiva adoptării unor mă
suri concrete de dezarmare. Ei con
sideră că în etapa actuală este nece
sar să se acționeze cu toată hotărirea 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale, și în primul rînd a dezarmării 
nucleare.

Cei doi președinți consideră că in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, juste și 
echitabile, va permite progresul mai 
rapid al țărilor rămase în urmă, ca 
și accesul lor mai larg la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne, aces
tea reprezentînd o condiție indis
pensabilă pentru întărirea păcii și 
securității în lume. Ei au sublini
at preocuparea pentru adoptarea de 
măsuri concrete și angajante în 
domeniul comerțului și dezvoltă
rii în cadrul sesiunii a V-a a 
U.N.C.T.A.D. de la Manila, precum și 
importanța pregătirii corespunzătoare 
de către „Grupul celor 77", țările 
nealiniate, de către toate țările mem
bre ale O.N.U. a sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. din 
1980 privind noua ordine economică 
internațională.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
necesitatea întăririi rolului Organi
zației Națiunilor Unite in rezolvarea 
problemelor complexe ale omenirii. 
Ei sînt ferm convinși că soluționa
rea trainică și echitabilă a acestor 
probleme reclamă participarea acti
vă la viața internațională, în condi
ții de deplină egalitate, a tuturor 
statelor, și îndeosebi a țărilor mici 
și mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare, a statelor nealiniate, direct 
interesate în promovarea unor rela
ții noi, de respect al independentei 
și suveranității naționale. Ei au evi
dențiat necesitatea perfecționării si 
democratizării organizației, adaptării 
ei la realitățile lumii contemporane.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Burundi și-au exprimat deplina lor 
convingere că vizita și convorbirile 
pe care le-au avut au contribuit la 
întărirea prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări șl popoare, 
constituind, în același timp, o con
tribuție la cauza păcii și cooperării 
internaționale.'

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au adresat 
președintelui Jean Baptiste Bagaza 
și doamnei Fausta Bagaza, ca și po
porului burundez sincere mulțumiri 
pentru ospitalitatea de care, impre- 
ună cu delegația română, s-au bucu
rat in tot timpul vizitei în Republica 
Burundi.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au in
vitat pe președintele Republicii Bu
rundi, Jean Baptiste Bagaza, și pe 
doamna Fausta Bagaza să efectueze 
o vizită oficială de prietenie în 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data vizitei va fi stabi
lită pe căi diplomatice.
Bujumbura, 23 aprilie 1979

nică în domeniul cercetării geologi
ce și miniere ; Protocol privind dez
voltarea cooperării in domeniul agri
culturii și zootehniei ; Protocol pri
vind cooperarea în domeniul turis
mului și industriei hoteliere ; Proto
col adițional la convenția de consti
tuire a societății mixte „Agriburom", 
Protocol privind colaborarea între 
Ministerul Sănătății al Republicii So
cialiste România și Ministerul Sănă
tății Publice al Republicii Burundi, 
pe anii 1979—1980.

doptat la Congresul al XI-lea. „Rea
lizarea acestui program, conchide zia
rul, va marca o etapă esențială in 
istoria societății românești, in care 
vor fi create condițiile necesare edi
ficării socialismului și comunismu
lui in România."

Posturile de radio din Bujumbura 
au transmis programe speciale de
dicate țării noastre, înfăptuirilor pe 
calea construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, politicii sale 
de prietenie și solidaritate cu po
poarele africane, cu toate popoarele 
lumii, dornice de libertate și progres.

Ample relatări au fost transmise, 
de asemenea, în legătură cu prezen
ța tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu pe melea
gurile burundeze, relevîndu-se pri
mirea entuziastă de care s-au bucurat 
înalții soli ai poporului român încă 
din primele momente ale sosirii lor 
la Bujumbura.

Luni, 23 aprilie 1979, a luat sfîrșlt 
vizita oficială de prietenie efectuată 
in Republica Burundi de președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și de 
tovarășa Elena Ceaușescu, la invitația 
șefului statului burundez, colonel 
Jean Baptiste Bagaza, și a doamnei 
Fausta Bagaza.

De la reședința oficială a Înalților 
oaspeți români, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși la ae
roport de președintele Jean Baptiste 
Bagaza și doamna Fausta Bagaza.

Principalele artere străbătute de 
coloana oficială sînt împodobite cu 
portretele celor doi șefi de stat, cu 
drapelele României și Republicii Bu
rundi. Pe mari panouri sînt înscrise 
cuvinte de salut adresate solilor 
poporului român, urări în cinstea 
prieteniei româno-burundeze. La tre
cerea solilor poporului român, locui
torii capitalei Ie adresează expresia 
sentimentelor lor de simpatie și prie
tenie.

La sosirea pe aeroport, unde dom
nește o atmosferă sărbătorească, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîm- 
pinați de o mare mulțime de oa
meni, care flutură stegulețe ro
mâne și burundeze, aclamă îndelung, 
ovaționează pe conducătorii celor 
două țări, pentru prietenia trai

înalților oaspeți români 
le-au fost prezentate imagini 

pitorești ale meleagurilor 
burundeze

Luni dimineață, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. însoțiți de președintele 
Jean Baptiste Bagaza și doamna 
Fausta Bagaza, au făcut, la bordul 
unei nave speciale, o călătorie pe în
tinsul și frumosul lac Tanganika. 
Gazdele au înfățișat oaspeților ro
mâni importanța acestei întinderi de 
apă pentru viața economică a țării, 
pentru comerțul cu statele vecine, 
contribuția sa la satisfacerea nevoi
lor alimentare ale populației Repu
blicii Burundi.

Cu o lungime de peste 800 km, la
cul Tanganika este mărginit de cîte- 
va țări africane, Bujumbura, capitala 
Republicii Burundi, aflîndu-se, de 
asemenea, pe malurile sale.

Cu prilejul acestei călătorii, gazde
le au prezentat înalților oaspeți ro

Telegrame de la bordul avionului prezidențial

Excelenței Sale colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA
Președintele Republicii Burundi

BUJUMBURA
Părăsind pămîntul ospitalier al Republic» Burundi, doresc să vă exprim 

dumneavoastră și doamnei Fausta Bagaza, din partea mea și a soției, cele 
mai calde mulțumiri pentru primirea prietenească de care ne-am bucurat in 
timpul vizitei noastre în țara dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile purtate șl, înde
osebi, Tratatul de prietenie și cooperare, precum și celelalte documente pe 
care le-am semnat cu acest prilej vor marca un moment istoric in evoluția 
relațiilor dintre România și Burundi, contribuind la dezvoltarea cooperării 
și conlucrării dintre țările noastre, atît pe plan bilateral, cît și pe arena 
internațională, în interesul și spre binele celor două popoare, al cauzei in
dependenței, progresului și păcii în întreaga lume.

Folosesc această ocazie pentru a vă adresa, odată cu salutul nostru de 
rămas bun, cele mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperitate și pace 
pentru poporul burundez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Unite Tanzania, îmi este 

deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră și poporului tanzanian 
prieten un qprdial salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, de noi succese pe calea dezvoltării economice și sociale independente 
a patriei dumneavoastră. îmi exprim, și cu această ocazie convingerea că 
bunele raporturi prietenești de colaborare și cooperare dintre țările noastre 
se vor dezvolta continuu și în viitor, în folosul celor două popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI
Survolind teritoriul țării dumneavoastră, am plăcerea de a vă adresa 

un salut cordial și cele mai bune urări dumneavoastră și întregului popor al 
Republicii Kenya.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între țările noastre 
vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică în viitor, în folosul reciproc al 
celor două popoare, al cauzei înțelegerii, păcii și cooperării în lume.

Aclamații pentru solii poporului român

nică dintre popoarele român și 
burundez. Prin cintece și dansuri fol
clorice specifice acestor meleaguri, 
locuitorii capitalei iși manifestă bucu
ria și satisfacția cu care poporul 
burundez salută rezultatele deosebit 
de fructuoase ale vizitei oficiale de 
prietenie în Burundi a șefului statu
lui român.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Baptiste Bagaza sînt invitați pe 
un podium special. Se intonează im
nurile de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Burundi.

Președintele Nicolae Ceaușescu, în
soțit de președintele Jean Baptiste 
Bagaza, trece in revistă garda de o- 

• noare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

varășa Elena Ceaușescu iși iau ră
mas bun de la înaltele oficialități bu
rundeze venite la aeroport să condu
că pe solii poporului român : Emil 
Mworoha, secretarul permanent al 
partidului Uniunea pentru Progres 
Național din Burundi (UPRONA), 
Edouard Nzambimana, membru al 
Consiliului Suprem Revoluționar, mi
nistrul afacerilor externe și al coo
perării, Gaspard Emery Karenzo, mi
nistrul geologiei și minelor, Domini
que Shiramanga, ministrul agricul
turii, creșterii animalelor și dezvol
tării rurale, Tharcisse Ruhwikira, se
cretar general la președinția repu
blicii, membri ai Consiliului Suorem 
Revoluționar și» ai guvernului, al Se

mâni frumusețea deosebită a acestor 
locuri, caracteristicile lor în ceea ce 
privește marea bogăție a florei și 
faunei, pitorescul acestei adevărate 
mări înconjurate de munți.

La încheierea călătoriei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au mulțumit gazdelor pen
tru posibilitatea oferită de a cunoaște 
încă o imagine sugestivă a vieții eco
nomice, a specificului acestor locuri. 
Președintele Jean Baptiste Bagaza, 
doamna Fausta Bagaza și-au expri
mat bucuria și satisfacția de a fi pu
tut prezenta oaspeților poporului bu
rundez una dintre frumusețile natu
rale ale țării, a cărei valorificare 
contribuie la dezvoltarea economică, 
la îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale cetățenilor Republicii Burundi.

NICOLAE CEAUȘESCU
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cretariatului permanent al partidului 
UPRONA, guvernatorul regiunii Bu
jumbura, Sakubu Lucien, înalte per
sonalități civile și militare.

La rindul lor, președintele Jean 
Baptiste Bagaza și doamna Bagaza 
iși iau la revedere de la tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al CC. al P.C.R., ministrul afaceri
lor externe, de la celelalte persoane 
oficiale române.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu Iși Iau apoi 
rămas bun de la președintele Jean 
Baptiste Bagaza și doamna Fausta 
Bagaza.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Baptiste Bagaza iși string cu 
căldură mîinile. se îmbrățișează, ex- 
primindu-și reciproc satisfacția pen
tru rezultatele deosebit de rodnice 
ale vizitei.

La rindul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Fausta Bagaza 
își string cu multă cordialitate mîi
nile, se îmbrățișează.

La ora 14,10, ora locală, aeronava 
prezidențială decolează, îndreptîn- 
du-se spre Sudan.

Intîlniri de lucru
Tovarășul Virgil Trofin, membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, a făcut o vizită de lucru 
la minele de nichel de la Musongati, 
la ale căror lucrări participă și țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o intîl- 
nire prietenească cu minerii de aici.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
partidului și poporului român, au 
fost transmise un salut de prietenie 
și solidaritate cu lupta poporului bu
rundez pentru dezvoltarea indepen
dentă, pentru progres economic și so
cial, urări de noi succese în înfăp
tuirea aspirațiilor sale naționale.

în numele poporului burundez, mi
nistrul geologiei și minelor, Gaspard 
Emery Karenzo, a adus un omagiu 
personalității președintelui Nicolae 
Ceaușescu, activității sale închinate 
prieteniei și înțelegerii în lume, spri
jinului acordat de România țării sale 
în realizarea proiectelor de dezvol
tare, relevînd caracterul fructuos al 
cooperării dintre cele două țări.

Tovarășul Virgil Trofin a avut con
vorbiri cu ministrul geologiei și mi
nelor, Gaspard Emery Karenzo, cu 
ministrul transporturilor și aeronau
ticii, Ladislas Barutwanayo, cu mi
nistrul finanțelor, Astere Girukwl- 
gomba. 5A • >

In cadrul tntilnirilor de lucru ala- 
membrilor delegației române cu mi
niștrii burundezi, în spiritul Înțelege
rilor dintre președinții celor două 
țări, au fost examinate măsuri con
crete de realizare a lor.

Tovarășul Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C C. al P.C.R., a avut tntil- 
niri de lucru cu Emil Mworoha, 
secretar permanent al partidului 
UPRONA, cu Cyrille Barancira, mem
bru al Secretariatului permanent al 
partidului, prim-secretar însărcinat 
cu formarea ideologică și propagan
da, cu Isidore Hakizimana, membru 
al Secretariatului permanent al 
partidului, însărcinat cu probleme 
social-educative și cultura de masă, 
cu alte cadre de conducere ale 
UPRONA.

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la un schimb de vederi cu pri
vire la modalitățile concrete de dez
voltare a raporturilor de colaborare 
și solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și partidul UPRONA.

Totodată, a fost exprimată dorința 
de a intensifica contactele și rela
țiile de cooperare dintre organizațiile 
de masă și obștești din România și 
Burundi.

S-a convenit, de asemenea, ca am
bele părți să încurajeze schimburile 
in domeniile culturii, presei și infor
mațiilor, menite să contribuie la o 
mai bună cunoaștere intre cele două 
popoare.

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a avut o întilnire 
de lucru cu Edouard Nzambimana, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Burundi.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu in
tensificarea conlucrării dintre cele 
două țări în sfera relațiilor externe, 
în cadrul O.N.U. și al altor organi
zații internaționale.

O întilnire de lucru a avut adjunc
tul ministrului sănătății, Ludovic 
Păun, cu Fidele Bizimana, ministrul 
sănătății publice.

Tovarășa Ana Mureșan, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, a 
participat la o întilnire cu condu
cerea Uniunii Femeilor Burundeze, 
iar tovarășul Constantin Boștină, se
cretar al C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, a 
avut convorbiri de lucru cu condu
cerile Tineretului Revoluționar Rwa- 
gasore din Burundi și ale Organiza
ției Pionierilor.
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VIZITA .-PREȘEDINTELUL NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA BURUNUI
Ceremonia decernării unor înalte

distincții române și burundeze

LA SOLEMNITATEA SEMNĂRII SI ADOPTĂRII DOCUMENTELOR OFICIALE n .

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Doamnă,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să exprim deplina noastră 

satisfacție pentru rezultatele vizitei 
in . Republica Burundi. încheiem 
această vizită cu rezultate deosebit 
de bune.

Fără îndoială că semnarea Trata
tului de prietenie și cooperare repre
zintă un eveniment de importanță 
istorică in relațiile dintre România și 
Burundi. El așază colaborarea și 
prietenia dintre popoarele noastre pe 
o bază trainică, afirmă hotărîrea 
comună de a extinde colaborarea și 
cooperarea in toate domeniile, de a 
întări solidaritatea in lupta împotriva 
imperialismului și colonialismului, 
pentru soluționarea problemelor com
plexe ale lumii de astăzi, in interesul 
asigurării independenței, al dezvoltă
rii libere a fiecărei națiuni.

In același timp, in această diminea
ță au fost semnate o serie de acorduri 
și înțelegeri cu privire la extinderea 
schimburilor economice și a cooperă
rii în producție. Aș menționa in mod 
deosebit problemele colaborării in 
domeniul minier și, in acest cadru, a 
minereului de nichel. Noi dorim ca 
toate aceste acorduri și înțelegeri rea
lizate să fie înfăptuite in cel mai 
scurt timp, să contribuie la realizarea 
unor unități de producție in Burundi, 

la dezvoltarea colaborării reciproc 
avantajoase intre țările noastre.

Semnarea tuturor acestor docu
mente, incepind cu Tratatul de prie
tenie și cooperare, simbolizează, in 
lumea de astăzi, necesitatea conlucră
rii active intre toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, 
a întăririi solidarității țărilor in curs 
de dezvoltare, a țărilor mici și mij
locii, a țărilor nealiniate, simboli
zează întărirea solidarității pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună.

Iată de ce noi apreciem că vizita in 
Burundi se încheie cu rezultate deo
sebit de bune pentru popoarele 
noastre, pentru cauza independenței 
și păcii.

Aș dori să folosesc acest prilej 
pentru a exprima incă o dată mul
țumirile noastre președintelui Repu
blicii Burundi și doamnei Bagaza 
pentru ospitalitatea și primirea de 
care ne-am bucurat in tot timpul 
șederii noastre in această frumoasă 
țară.

Dorim, de asemenea, să exprimăm 
mulțumirile noastre poporului prieten 
burundez, atit locuitorilor din capi
tală, cit și din provinciile pe care 
le-am vizitat, pentru manifestările de 
simpatie cu care ne-au intimplnat. 
Apreciem toate acestea ca o expresie 
a relațiilor prietenești, a dorinței de 
colaborare dintre popoarele român ți 
burundez.

Doresc, de asemenea, să folosesc 
acest prilej pentru a repeta invitația 

adresată domnului președinte șl 
doamnei Bagaza de a face o vizită 
oficială de prietenie in România.

De asemenea, doresc să exprim 
mulțumiri tuturor miniștrilor și spe
cialiștilor burundez! care au conlucrat 
cu cei români pentru realizarea aces
tor înțelegeri.

Cuvîntul președintelui 
Jean Baptiste Bagaza

Excelență, domnule președinte al 
Republicii Socialiste România,

Doamnă,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor.
Tratatul de prietenie și cooperare pe 

care l-am semnat cu puțin timp mai 
înainte, in prezența dumneavoastră, 
cu prilejul vizitei Excelențelor Lor, 
domnul președinte Nicolae Ceaușescu, 
și doamna Elena Ceaușescu, consti
tuie rezultatul eforturilor comune de
puse de cele două părți pentru o mai 
bună înțelegere, pentru dezvoltarea 
colaborării și a cooperării intre noi 
in domeniile economic, politic, social 
și cultural.

In cadrul organizațiilor internațio
nale, in etapele actuale și in proble
mele care frămîntă astăzi lumea și 
statele, Republica Socialistă România 
și Republica Burundi au de fapt 
puncte de vedere similare — sau chiar 
aceleași — fie că este vorba de lupta 
împotriva colonialismului și imperia
lismului, fie că este vorba de lupta

In încheiere doresc să urez poporu
lui burundez noi și mari succese in 
dezvoltarea sa economico-socială, în 
întărirea independenței și suveranită
ții, in făurirea bunăstării. Urez, in 
încheiere, o bună colaborare viitoare 
intre România și Burundi. (Vii 
aplauze).

pentru independență națională și 
pentru dezvoltarea independentă a 
popoarelor.

In domeniul relațiilor bilaterale, 
Republica Socialistă România și Re
publica Burundi sint hotărite să dea 
un nou impuls îmbunătățirii aces
tor relații și diversificării lor. A- 
ceasta corespunde intereselor re
ciproce și se înscrie în cadrul 
bine cunoscut al independenței na
ționale și neamestecului in trebu
rile interne, al promovării bu
năstării și dezvoltării popoarelor ro
mân și burundez. Tratatul pe care 
l-am semnat încununează vizita foar
te importantă pe care am primit-o. 
a domnului președinte Ceaușescu și 
a doamnei Ceaușescu, precum șl a 
întregii delegații care îi însoțește.

Profit de această ocazie pentru a 
mulțumi Excelenței Sale domnului 
președinte Ceaușescu și doamnei 
Ceaușescu pentru faptul că au ac
ceptat invitația adresată, precum și 
pentru realizările obținute in puținul 
timp cit au stat la noi.

Vă mulțumesc. (Vii aplauze).

în dimineața zilei de luni, 23 aprilie, 
la Palatul Prezidențial din Bujumbura 
a avut loc ceremonia decernării de 
înalte distincții președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu și președintelui Republicii 
Burundi, colonel Jean Baptiste Ba
gaza, doamnei Fausta Bagaza.

La ceremonie au luat parte tova
rășii Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, celelalte persoane 
oficiale române care îl însoțesc pe 
președintele României în vizita sa în 
Africa.

Din partea burundeză au fost pre- 
zenți Emil Mworoha, secretarul per
manent al partidului UPRONA, loco- 
tenent-colonel Edouard Nzambimana, 
ministrul afacerilor externe și coope
rării, membru al Consiliului Suprem 
Revoluționar, alți membri ai guver
nului.

Cu acest prilej, tovarășului Nicolae 

Pe aeroportul din Bujumbura

Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-a fost conferit „Marele 
Cordon” al Ordinului Național al Re
publicii Burundi.

în decretul purtînd semnătura pre
ședintelui Jean Baptiste Bagaza se 
arată : „Președintele Republicii, Ex
celența Sa colonel Jean Baptiste Ba
gaza, a hotărît, în virtutea puterilor 
care îi sînt încredințate, să decearnă 
Excelenței Sale Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și doamnei Elena Ceaușescu 
cu prilejul vizitei lor oficiale în Bu
rundi, „Marele Cordon” al Ordinului 
Național al Republicii, ca o recu
noaștere a rolului eminent al șefului 
statului român în consolidarea păcii 
în lume, in dezvoltarea colaborării, 
înțelegerii și prieteniei dintre națiuni, 
în apărarea independenței naționale, 
pentru sprijinul său activ și perma
nent adus cauzei drepte a tuturor 
popoarelor care luptă împotriva im
perialismului, colonialismului și opre
siunii sub toate formele, pentru re
marcabila sa contribuție la strînge- 
rea relațiilor de prietenie, cooperare 
și solidaritate între Republica Bu
rundi și Republica Socialistă Româ
nia”.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
acordat colonelului Jean Baptiste 
Bagaza, președintele Republicii Bu
rundi, și doamnei Fausta Bagaza Or
dinul „Steaua Republicii Socialiste 
Romania” clasa I.

în decretul prezidențial se arată : 
„Cu prilejul vizitei în Republica Bu
rundi, președintele Republicii Socia
liste România a hotărît, printr-un 
decret prezidențial, să decearnă pre
ședintelui Republicii Burundi, Jean 
Baptiste Bagaza, și doamnei Fausta 
Bagaza Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România” clasa I, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea eco
nomico-socială a Republicii Burundi, 
la lupta generală antiimperialistă șl 
anticolonialistă pe continentul afri
can, precum și pentru aportul însem
nat la promovarea și întărirea rela
țiilor dintre România și Burundi, în 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
independenței și libertății popoarelor, 
al progresului social și păcii în lume”.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Baptiste Bagaza, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Fausta Bagaza 
s-au felicitat reciproc cu multă cor
dialitate și prietenie pentru înaltele 
distincții primite.

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA DEMOCRATICA SUDAN
Sosirea la Khartum

(Urmare din pag. I)
neze, dr. Hassan Abdein, a relevat 
astfel : „Sîntem foarte onorați că 
președintele României ne vizitează 
țara. Credem că vizita oferă un pri
lej fericit pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor dintre Sudan și 
România, care sînt deja foarte bune. 
Faptul că Sudanul a fost inclus prin
tre statele africane pe care le-a ales 
președintele Ceaușescu pentru a le 
vizita este o mare cinste pentru țara 
noastră.

Faptul că președintele Nicolae 
Ceaușescu este laureatul pe anul 1973 
al Premiului Simba pentru pace este 
binemeritat. El a desfășurat eforturi 
deosebit de intense pentru instaura
rea păcii și stabilității in diferite 
zone ale lumii. în special in Orientul 
Mijlociu. El a făcut uz de influența 
sa într-un mod foarte pozitiv — pen
tru realizarea unei soluții juste și 
durabile. Fapt deosebit de important, 
de asemenea, președintele Nicolae 
Ceaușescu este un mare susținător 
al cauzei Africii, care constituie un 
câpitol important al politicii externe 
sudaneze. El a acordat un sprijin 
continuu respectării în viața conti
nentului a principiilor independenței 
și suveranității, neamestecului in tre
burile interne”.

Locuitorii capitalei au ținut, tot
odată, să-și exprime satisfacția în 
legătură cu faptul că relațiile 
româno-sudaneze — Întemeiate pe 
principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității, neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
principii incluse în Declarația solem
nă comună, în alte documente finali
zate cu prilejul înlîlnirilor anterioare 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Gaafar Mohammed El Nimeiri de 
la Khartum, în 1972, și București, în 
1973 — cunosc o dezvoltare continuă, 
în folosul deplin al celor două po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii 
între națiuni.

„Sîntem foarte fericiți că îl putem 
primi pe președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
îl salutăm ca pe un conducător al 
unei țări prietene, ca pe un om care 
și-a condus poporul spre victorie in- 
tr-o luptă grea, protejîndu-i indepen
dența și suveranitatea și promovind 
totodată o largă cooperare interna
țională. îl salutăm ca pe un prieten 
al lumii a treia, al poporului și gu
vernului sudanez.

Sintem fericiți că relațiile româ
no-sudaneze se dezvoltă continuu in 
interesul popoarelor ambelor țări, al 
libertății omenirii și al păcii mon
diale.

Avem convingerea că vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu va con
duce la intensificarea relațiilor din

tre cele două țări și la extinderea lor 
în toate domeniile. Khartumul este 
deosebit de fericit că îl poate primi 
pe președintele Nicolae Ceaușescu.

O salutăm, de asemenea, cu căldu
ră pe doamna Elena Ceaușescu” — 
ne-a declarat Mahdi Mustafa El Ha
di, guvernatorul provinciei Khartum, 
primarul capitalei sudaneze.

„Este o ocazie foarte fericită pen
tru noi de a-1 putea saluta pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Relațiile 
României și Sudanului oferă un bun 
exemplu de legături cordiale între 
două țări, două popoare, doi lideri. 
Această vizită este o continuare a 
ceea ce s-a început în 1972, o- 
dată cu venirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Sudan. De atunci, rela
țiile dintre țările noastre au înregis
trat un progres foarte satisfăcător, 
spre binele atit al Sudanului, cit și 
al României. Poporul sudanez așteap
tă cu nerăbdare noua întîlnire, care 
va constitui, sîntem siguri, un nou pas 
vital spre întărirea In continuare a 
relațiilor dintre cele două țări. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este un 
mare lider, un om care reușește să 
stabilească punți, un promotor al 
principiilor independenței și suvera
nității, cu înțelegerea justă a inter
dependențelor internaționale” — a 
spus la rîndul său Francisk Denk, 
ministru de stat la M.A.E.

Este ora 18.10. Aeronava preziden
țială aterizează.

Aeroportul capitalei sudaneze, îm
podobit sărbătorește cu drapelele de 
stat ale României și Sudanului, cu 
portretele celor doi președinți, cu 
pancarte pe care se atlă înscrise in 
limbile română și arabă urări de bun 
venit președintelui României, to
varășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
oaspeți români, cunoaște ambianța 
specifică evenimentelor de însemnă
tate majoră. Aeronava prezidențială 
se oprește în fața clădirii aeroportului.

La coborîrea din avion, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați cu deo
sebită prietenie și căldură de pre
ședintele Gaafar Mohammed El 
Nimeiri șl doamna Buseina Nimeiri. 
Cei doi șefi de stat își string îndelung 
miinile, se salută cu multă bucurie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă gazdelor pe 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 Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, celelalte persoane 
oficiale române care îl însoțesc In 
actuala vizită pe pămîntul Africii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu primesc 
frumoase buchete de fiori.

Prezintă omagiile lor oaspeților 
Al Rashid Al Taber Bakr, vicepre
ședinte al republicii și ministru al 
afacerilor externe, Abel Alier, vice
președinte al republicii, Muzzamil 
Gandour, vicepreședinte al Adunării 
Poporului, precum și membrii suitei 
de onoare alcătuite in cinstea 
solilor poporului român : Abdăllah 
Ahmed Abdallah, ministrul agricultu
rii și resurselor naturale, Fatima Ab
del Mahmoud, secretară generală a 
Comitetului Femeilor Sudaneze, Mo
hamed Osman Mohamed El Awad, 
ambasadorul sudanez la București, și 
colonel Abdelah Ahalll Ibrahim.

Este de față ambasadorul român la 
Khartum, Florian Stoica.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohammed El Nimeiri urcă 
pe un podium de onoare. în acordu
rile imnurilor de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii De
mocratice Sudan sînt trase 21 salve 
de artilerie. Președintele României 
primește raportul comandantului găr
zii militare, după care, însoțit de șe
ful statului sudanez, trece în revistă 
unitatea aliniată pe aeroport. \

Președintele Nimeiri prezintă tova
rășului Nicolae Ceaușescu pe mem
brii Biroului Politic al Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste Suda
neze, pe membrii guvernului, pe cele
lalte persoane oficiale venite la aero
port pentru a-i întîmpina pe solii 
poporului român. Sînt prezentați apoi 
șefii misiunilor diplomatice acreditați 
la Khartum.

Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sint invitați 
apoi in salonul de onoare al aeropor
tului, unde se întrețin intr-o atmo
sferă de caldă cordialitate, specifică 
relațiilor de prietenie româno-suda
neze, cu președintele Gaafar Moham
med El Nimeiri și doamna Buseina 
Nimeiri.

împreună se îndreaptă apoi spre 
Palatul Poporului, reședința rezervată 
oaspeților români pe durata vizitei.

Cortegiul oficial se apropie de 
Khartum, oraș în plină dezvoltare și 
modernizare, situat la limita sudică 
a marelui deșert nord-african, acolo 
unde se îngemănează apele Nilului 
Alb și Nilului Albastru. Centrul 
politic, economic și cultural al 
celui mai întins stat al Africii s-a 
îmbogățit în ultimii ani cu edifi
cii Impunătoare, construite într-un 
stil arhitectonic modern. Intre aces
tea figurează Ia loc de cinste noul 
sediu al Adunării Poporului, înălțat 
după un proiect românesc și cu asis
tența tehnică a specialiștilor noștri, 
care completează în mod fericit ca
drul natural, de un pitoresc aparte 
al capitalei sudaneze.

întregul traseu urmat este pavoa
zat sărbătorește cu drapelele român 

și sudanez. Pe mari panouri sînt în
scrise lozincile : „Trăiască prietenia 
româno-sud)meză !“, „Salut prieteni
ei dintre popoarele Sudanului și 
României !“, „Sudanul salută pe pre
ședintele român !“. Drumul pînă la

Dineu oficial oferit in onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
Din partea sudaneză au participat 

Al*Rashid Al Taher Bakr, vicepre
ședinte al republicii și ministru al 
afacerilor externe, Abel Alier, vice
președinte al republicii, Muzzamil 
Gandour, vicepreședinte al Adunării 
Poporului, membri ai Biroului Poli

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit
cu președintele Gaafar Mohammed El Nimeiri și doamna Buseina Nimeiri

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au avut 
o întîlnire, luni seara, la Palatul A- 
dunării Poporului, cu președintele

La Palatul Adunării Poporului - 
realizare remarcabilă a cooperării româno-sudaneze

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu președintele 
Republicii Democratice Sudan, Gaafar 
Mohammed El Nimeiri, și doamna 
Buseina Nimeiri au vizitat, luni sea
ra, Palatul Adunării Poporului.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați la sosire cu onoruri militare.

In intîmpinarea înalților oaspeți se 
aflau Muzzamil Gandour, vicepre
ședinte al Adunării Poporului, pre
ședinți de comitete parlamentare.

La intrarea în marele hol de 
onoare al palatului s-au intonat im
nurile de stat ale României și Su
danului.

La invitația gazdelor, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Gaafar El Nimeiri și doamna Buseina 
Nimeiri au vizitat Palatul Adunării 
Poporului, construit cu participarea 
țării noastre, după un proiect și cu 
asistența tehnică românească. 

reședință constituie cadrul unor ma
nifestări de caldă prietenie, de stimă 
profundă față de solii poporului ro
mân. Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Gaafar Mohammed El Nimeiri 
răspund cu cordialitate acestor ma

tic al C.C. al Uniunii Socialiste Su
daneze și ai guvernului, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
ai vieții economice, științifice și cul
turale.

Au luat parte, de asemenea, am
basadorul român la Khartum, Florian 
Stoica, și ambasadorul sudanez la 
București, Mohamed Osman Moha

Republicii Democratice Sudan, Ga
afar Mohammed El Nimeiri* șl 
doamna Buseina Nimeiri.

Exprimîndu-și satisfacția de a se 
intilni din nou, de a continua dialo

înfățișind distinșilor oaspeți prin
cipalele date de referință pentru am
ploarea și caracteristicile construcției, 
vicepreședintele Adunării Poporului 
a ținut să sublinieze că acest edifi
ciu este un adevărat simbol al prie
teniei frățești dintre poporul român 
și poporul sudanez.

Situat pe malul Nilului Alb, în stră
vechea localitate Omdurman, astăzi 
făcind parte din orașul Khartum, se
diul Adunării Poporului se înfățișea
ză ca un edificiu maiestuos, liniile 
sale arhitectonice și decorațiile inte
rioare și exterioare, soluțiile con
structive și caracterul lor extrem de 
funcțional conferindu-i toate calitățile 
unei construcții moderne, unde pre
tutindeni se vădesc frumosul și ori
ginalitatea. Suprafața construită se 
ridică la 30 000 mp, pe acest spațiu 
fiind amenajate o sală principală cu 
o capacitate de 550 de locuri, săli de 
ședințe, cabinete de lucru rezervate 
președintelui țării, primului ministru, 
președintelui Adunării Poporului. 
Edificiul dispune, de asemenea, de 

nifestări. Se scandează „România — 
Sudan !“, „Ceaușescu — Nimeiri l“.

Această nouă etapă a soliei româ
nești de pace, solidaritate și colabo
rare pe pămîntul african începe sub 
auspicii dintre cele mai favorabile 

med El Awad, precum și șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați în ca
pitala Sudanului.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate și 
prețuire.

Președinții Gaafar Mohammed El 
Nimeiri și Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi, urmărite cu deosebită 

gul la nivel înalt, schimbul de opi
nii in probleme de interes comun, 
președinții celor două țări au evocat 
bunele relații româno-sudaneze, care 
cunosc o dezvoltare continuă, în fo

diverse alte amenajări care asigură 
desfășurarea concomitentă a reuniu
nilor de lucru, sală polivalentă, bi
bliotecă. Decorațiunile interioare și 
mobilierul au fost realizate în 
întregime în România, după con
sultarea artiștilor plastici din țara 
noastră șl din Sudan. Așa cum re
marca vicepreședintele Adunării Po
porului, arhitecții și specialiștii ro
mâni au investit tot ce este mai re
prezentativ în activitatea și creația 

■lor pentru ca palatul parlamentului 
sudanez să constituie o reușită arhi
tectonică din toate punctele de ve
dere și, în același timp, o veritabilă 
operă de artă, fiind una dintre' cele 
mai frumoase clădiri din Africa și 
Orientul Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu președintele Nimeiri și soția sa, 
parcurg marele hol de onoare, domi
nat de o fintînă arteziană, încadrată 
de două scări în semicerc ce urcă 
spre o terasă largă, unde le sînt apoi 
prezentate stemele provinciilor Su

pentru extinderea conlucrării multi
laterale româno-sudaneze, pentru 
identificarea unor noi modalități de 
cooperare intre cele două țări pe ca
lea dezvoltării economice și sociale, 
a ridicării bunăstării popoarelor lor.

atenție de participanții la dineu, care 
le-au salutat cu vii aplauze în repe
tate rînduri.

Președinții Gaafar El Nimeiri și 
Nicolae Ceaușescu au toastat pentru 
prietenia sudanezo-română, pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre popoarele 
și țările noastre, pentru pace și co
laborare în întreaga lume.

losul ambelor popoare, al păcii, în
țelegerii și cooperării internaționale, 

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, de stimă și pre
țuire.

danului. De aici, vizita continuă în 
cabinetul președintelui și în alte săli 
de lucru. Se poposește îndelung în 
marea sală de ședințe, care reține 
atenția prin modul în care au fost 
soluționate problemele ridicate de 
crearea unei ambianțe dintre cele mai 
propice pentru desfășurarea reuniu
nilor cu o largă participare, astfel ca, 
oriunde te-ai afla, să nu ai senzația 
marilor distanțe și în același timp să 
beneficiezi de o acustică excelentă, 
pe care o asigură pereții lambrisați 
în întregime. Totul vădește confort 
cu un caracter funcțional deosebit, 
fiind asigurate cele mai bune condiții 
de lucru.

Pe întreg cuprinsul vizitei sînt 
subliniate in repetate rînduri calită
țile proiectului bomânesc, cît și va
loarea artistică a derorațiunilor ce 
împodobesc acest edificiu. în discu
țiile care au loc, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar El Nimeiri îșl 
exprimă deosebita satisfacție pentru 
această realizare remarcabilă a coope
rării româno-sudaneze.
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ZILE SI NOPȚI DECISIVE PENTRU

ÎNCHEIEREA ÎNSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI
• Pînă ieri au fost semănate 1602000 hectare • Pretutindeni, viteza de lucru să fie 
accelerată la maximum ® Munca în cîmp -- în schimburi prelungite și în două schimburi 

® Este necesară organizarea temeinică a întrajutorării

SITUAȚIA ÎNSĂMÎNȚĂRII 
PORUMBULUI

MU IU

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele totale în- 
sărnînțate cu porumb în unitățile agricole de stat și cooperatiste la 

23 aprilie

Din datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii rezultă ca, pină la 
23 aprilie, în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste au fost semă
nate 1 602 000 hectare cu porumb, 
ceea ce reprezintă 61 la sută din 
suprafața planificată. Ieri, județele 
Buzău și Galați au anunțat inche- 
ierea însămînțării porumbului, iar 
alte județe vor termina această lu
crare în 1—2 zile.

Mai sînt de insămînțat cu po- 
rumb 1 038 000 de hectare. Cu mij
loacele mecanice existente in do
tarea sectoarelor unice de meca
nizare, această suprafață poate și

trebuie să fie semănată în cel mult 
4—5 zile. Cerința primordială este 
ca zilnic să fie însămînțate, pe 
țară, 250 000—300 000 hectare. Este 
un obiectiv pe deplin realizabil. 
Pe ce se bazează această afirma
ție ?

Analiza modului în care s-a des
fășurat însămînțarea porumbului în 
perioada 16—23 aprilie pune în e- 
vidență diferențe mari în ce pri
vește viteza zilnică medie-atinsă la 
semănat între județele situate în 
cele trei zone pedoclimatice și 
chiar între județe vecine, ce dis
pun de condiții asemănătoare.

ZONA ÎNTÎI : Viteze mai mari s-au înregistrat în 
județele: BUZĂU, TIMIȘ, BRĂILA, IALOMIȚA, CON
STANȚA. Viteze mijlocii în județele : DOLJ, TULCEA, 
ARAD, MEHEDINȚI. Viteze cu mult sub posibilități în 
județele : TELEORMAN, ILFOV, OLT.

ZONA A DOUA: Viteze mai mari în județele: 
GALAȚI, CARAS-SEVERIN, VRANCEA. Viteze mijlocii în 
județele : PRAHOVA, DÎMBOVIȚA, GORJ, VÎLCEA. 
Viteze cu mult sub posibilități în județele : BIHOR, 
ARGEȘ, BACĂU, VASLUI, IAȘI. în județele NEAMȚ și 
BOTOȘANI semănatul abia a început.

ZONA A TREIA : Viteze mai mari în județele : CLUJ, 
ALBA, MUREȘ, BISTRIȚA NĂSĂUD, SĂLAJ. Semănatul 
este în stadiu de început și vitezele trebuie să crească 
mult în județele : SIBIU, BRAȘOV, HARGHITA, SATU 
MARE, MARAMUREȘ. Neîntîrziat trebuie să se treacă la 
semănatul porumbului în județele COVASNA și SU
CEAVA, unde această lucrare încă nu a început.

Se desprinde deci concluzia că, 
în condiții similare de lucru, între 
diferite județe din cele trei zone 
pedoclimatice sînt mari diferențe 
în ce privește vitezele zilnice me
dii atinse la semănat. Aceasta de
monstrează că nu peste tot au fost 
luate măsuri hotărite in vederea 
concentrării la insămînțatul porum
bului a tuturor mijloacelor meca
nice și a forței de muncă. Timpul 
este foarte înaintat și, de aceea, 
în nici o zonă a țării nu mai poa
te fi admisă tărăgănarea lucrări
lor.

Esențial este ca în fiecare unita
te, în fiecare județ să se asigure 
organizarea muncii in schimburi 
prelungite și în două schimburi, fo

losirea la întreaga capacitate a 
tractoarelor și semănătorilor pentru 
a se accelera la maximum viteza 
zilnică de lucru. Totodată, este ab
solut necesar să se organizeze în
trajutorarea cu mijloace mecanice 
între unitățile din același consiliu 
agroindustrial și între consilii ve
cine.

A face din fiecare zi a acestei 
săptămîni o zi record la semănat — 
aceasta este îndatorirea primordia
lă a organelor și organizațiilor de 
partid, a consiliilor unice agroin
dustriale, a tuturor mecanizatorilor, 
cooperatorilor și specialiștilor. Pre
tutindeni, să se lucreze neîntrerupt, 
în fiecare oră din zi și din noapte, 
pentru ca însămînțarea porumbului 
să se încheie neîntirziat !

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL 

OAMENILOR MUNCII

Pentru înfrumusețarea orașului
Remus Năstase, orașul Sebeș, ju

dețul Alba: Buna gospodărire a o- 
rașului nostru, înfrumusețarea sa 
sînt probleme care privesc și tre
buie să preocupe în egală măsură, 
atit pe locuitorii acestuia, cit și pe 
edili. în dorința ca localitatea în 
care trăim și muncim să fie tot 
mai frumoasă, să ne asigure un con
fort citadin corespunzător, prin 
contribuția cetățenilor și munca pa
triotică a acestora, s-au efectuat o 
seamă de lucrări edilitar-gospodă- 
rești, valorificîndu-se mai bine re
sursele locale. Astfel, s-a reame- 
najat canalul de scurgere a apei în 
rîul Sebeș pe o lungime de 950 m, 
realizindu-se pină în prezent lucrări 
în valoare de peste 80 000 lei. Prin 
adîncirea și betonarea canalului se 
previne inundarea grădinilor locui
torilor din zonă, precum și a unor

străzi. La acestea se adaugă extin
derea rețelei de alimentare cu 
apă potabilă și a canalizării, așter- 
nerea de îmbrăcăminți asfaltice 
ușoare pe mai multe străzi, în su
prafață de 12 000 mp, repararea tro
tuarelor, plantarea a peste 2 000 
pomi și 5 000 trandafiri, reamenaja- 
rea zonelor verzi.

în continuare, cetățenii sînt mo
bilizați să participe, împreună cu e- 
dilii, la construirea unui drum de 
acces spre parcul „Arini", precum 
și a unei parcări auto în această 
zonă, la executarea unor noi dotări 
pentru agrement în parcul „23 Au
gust", la încheierea lucrărilor de a- 
menajare a pirîului Răstoace, care 
traversează orașul, repararea tu
turor refugiilor din stațiile de auto
buze, recondiționarea semnelor de 
ciraulație și refacerea marcajelor pe 
străzi.

Pauze de... ritmicitate
Pavei Ciurdaru, muncitor, între

prinderea de vagoane Arad: Prin 
specificul activității, în secția de

turnătorie din întreprinderea noas
tră se consumă, după cum se știe, 
și silicat de sodiu. De la începutul

Ieri, in județele Brăila, Buzău, 
Caraș-Severin și Galați 
s-a încheiat semănatul

Desfășurind cu însuflețire întrece
rea socialistă, oamenii muncii din 
agricultura județului Brăila, în frunte 
cu comuniștii, au încheiat în seara 
zilei de 22 aprilie ț979 semănatul po
rumbului pe cele 123 950 hectare pla
nificate.

Prin mobilizarea tuturor forțelor, 
prin hărnicia comuniștilor, a tuturor 
celor ce muncesc pe ogoarele jude
țului Galați, la 23 aprilie a fost în
cheiat semănatul porumbului pe în
treaga suprafață de 97 810 hectare.

De asemenea, mecanizatorii, lucră
torii din I.A.S., țăranii cooperatori 
și specialiștii din județul Buzău, in 
frunte cu comuniștii, organizind mai 
bine întreaga activitate din această 
campanie, au încheiat însămînțarea 
porumbului pe întreaga suprafață 
planificată de 75 500 hectare.

Duminică - zi
SĂLAJ. Printr-o amplă mobili

zare de forțe mecanice și umane, 
duminică. 22 aprilie. în unitățile a- 
gricole din județul Sălaj s-a atins o 
viteză la însămînțări de 1 800 hec
tare, cu 100 hectare mai mult față 
de zilele anterioare. în această zi, 
cele mai mari suprafețe au fost în
sămînțate in cooperativele agricole 
Fildu de Jos, Sinmihaiu Almașului 
și Camăr. Timpul fiind favorabil, se 
urmărește ca viteza zilnică la se
mănat să crească la peste 2 000 hec
tare. în aceste condiții, însămința
rea porumbului pe întreaga supra
față prevăzută se va încheia in 
decurs de o săptămînă. (I. Mureșan).

La rindul lor, oamenii muncii din 
agricultura județului Caraș-Severin, 
români, germani, sirbi, maghiari și 
de alte naționalități, au terminat în- 
sămînțarea porumbului și a celorlal
te culturi de primăvară în ziua de 
23 aprilie.

Anunțind aceste succese prin tele
grame adresate Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, comite
tele județene de partid Brăila, Ga
lați, Buzău și Caraș-Severin expri
mă, totodată, angajamentul oameni
lor muncii din agricultură de a con
tinua cu eforturi sporite semănatul 
tuturor culturilor de primăvară, de 
a executa numai lucrări de bună ca
litate, aducindu-și astfel contribuția 
la sporurile de recoltă stabilite de 
Congresul al XI-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

plină de lucru
COVASNA. Ziua de duminică a 

fost o zi rodnică de lucru pe ogoa
rele județului Covasna. Printr-o 
bună organizare a muncii — depla
sarea operativă a utilajelor in ca
drul consiliilor intercooperatiste, con
centrarea forțelor pe locurile unde 
se poate lucra și alimentarea trac
toarelor in cimp — a fost însămin- 
țată o suprafață de 2100 hectare cu 
diferite culturi. Pe primele locuri 
s-au situat cooperativele agricole 
din consiliile unice agroindustriale 
Cernat. Covasna. Sfintu Gheorghe 
și Tg. Secuiesc, in care, pînă în seara 
zilei de duminică, au fost insămîn- 
țate 40—55 la sută din suprafețele 
planificate. (Tomori Geza).

Din noul peisaj al orașului Miercurea 
Ciuc

0 pagină memorabilă din cronica 
luptei înfrățite a oamenilor muncii 

români și maghiari 
din țara noastră

»
în îndelungata istorie a patriei, în lupta pentru dreptate și egalitate 

socială, pentru libertate națională, oamenii muncii români și cei apar- 
ținind altor naționalități s-au aflat alături, așa cum alături au trăit și 
au muncit de atitea veacuri. Un moment memorabil în cronica acestei 
lupte înfrățite l-au reprezentat răscoalele țăranilor români și maghiari 
din județul Bihor de la începutul secolului al XX-lea, care au culminat 
cu energica revoltă de la Aleșd, aprinsă în urmă cu trei sferturi de veac.

Două semănători la un tractor
Pînă ieri, 23 aprilie, în unitățile 

agricole de stat și cooperatiste din 
județul Dolj au fost însămînțate 83 
la sută din cele 151 700 hectare 
prevăzute a se cultiva cu porumb. 
10 din cele 34 consilii unice agroin
dustriale din județ au raportat în
cheierea acestei lucrări. Așa cum ne 
informa tovarășul Mihai Burcheșin, 
secretar al comitetului județean de 
partid, această lucrare se va încheia 
miercuri, 25 aprilie a.p. Ce a con
tribuit la creșterea' vitezei zilni
ce ,lă semănat? în. prirriUl, rtnd 
activitatea desfășurată pe multiple 
planuri de către membrii biroului 
comitetului județean de partid, care 
urmăresc, în consiliile unice agro
industriale de care răspund, res
pectarea graficelor de lucrări sta
bilite pentru fiecare zi. Ca urmare, 
au putut fi luate măsuri operative 
pentru folosirea mai bună a utilaje
lor și a timpului bun de lucru. în 
al doilea rînd, s-a inițiat folosirea 
unui singur tractor la două semă

nători S.P.C.-6. Cadrele tehnice ale 
trustului au asimilat în producție, 
intr-un timp record de 10 zile, dis
pozitivul de cuplat două semănători 
S.P.C.-6, proiectat de către I.C.M.A. 
Fabricația acestor dispozitive a 
fost astfel organizată incit să se 
asigure in această lună 50 de bucăți.

Aflăm și unele avantaje ale uti
lizării acestor dispozitive. Mai întîi, 
numărul de tractoare utilizate la 
semănat se reduce cu 50 la sută. 
Productivitatea muncii crește de la 
13,4 hectare pe schimb la aproape 
25 hectare, iar consumul de moto
rină pe fiecare hectar semănat se 
reduce cu 20—30 la sută. Totodată, 
bilanțul energetic al tractorului 
crește de la 50 la sută la 80—90 la 
sută, dind posibilitatea executării 
concomitente a semănatului, fertili
zării chimice și combaterii dăunăto
rilor. Totodată, cele două semănători 
cuplate pot fi ușor deplasate de la o 
parcelă la alta, de la o unitate la 
alta. (Nicolae Băbălău).

Tragerile la sorți 
pentru trimestrul 1/1979 

ale libretelor 
de economii cu dobîndă 

și cîștiguri 
în autoturisme

Casa de Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut depunăto
rilor la C.E.C. că tragerile la 
sorți pentru trimestrul 1/1979 ale 
libretelor de economii cu dobin- 
dă și cîștiguri in autoturisme 
vor avea loc în Capitală, in sala 
casei de cultură „Petofi Săndo'r", 
din str. Zalomit nr. 6, după cum 
urmează : pentru libretele de 
economii cu dobîndă și cîștiguri 
in autoturisme emise de unită
țile C.E.C. din Capitală, joi 26 
aprilie a.c., orele 16,30 ; pentru 
libretele de economii cu dobindă 
și cîștiguri în autoturisme emise 
de unitățile C.E.C. din țară, vi
neri 27 aprilie a.c., orele 16,30.

Listele oficiale cu rezultatele 
fiecărei trageri la sorți vor fi 
publicate în presă. Tragerile la 
sorți fiind publice, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni invită 
pe cei interesați să ia parte la 
efectuarea acestora.

PRONOEXPRES
ClȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 18 APRILIE 1979
| bO*’.....  ■
’ Categoria 1 : I variantă 25%.=Auto- 
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în „țara grofilor și episcopilor" — 
cum era denumit in acel timp ju
dețul Bihor — mai mult de jumătate 
(55 la sută) din totalul gospodăriilor 
țărănești posedau doar 6,26 la sută 
din pămîntul cultivabil, restul popu
lației sătești fiind lipsită complet de 
pămint. Fondul funciar era concen
trat în mîinile conților și grofilor și 
ale celor două episcopate (romano- 
catolic și greco-catolic) din Oradea, 
care, formînd nici măcar unu la sută 
(0,85 la sută) din totalul gospodării
lor, dețineau 62,50 la sută din pămîn- 
turile cultivabile și aproape în între
gime pădurile. în asemenea situație, 
lipsă pămîntului 
necesar traiului, 
nedreptele învo
ieli agricole, sala
riile mici ale 
proletarilor agri
coli, subalimenta- 
ția, bo’ile sociale, 
condițiile mizere

75 de ani de la răscoala 
țărănească de la Aleșd

de locuit, abuzu
rile moșierilor, arendașilor și ale 
autorităților austro-ungare apăsau 
greu asupra marii majorități a țără
nimii bihorene. Partea cea mai nu
meroasă a locuitorilor, țăranii români, 
avea de suportat însă nu numai opri
marea socială, ci și o cruntă asu
prire națională.

Dacă acestea au fost cauzele prin
cipale care âu generat la începutul 
veacului o serie de mișcări și fră- 
mintări țărănești, factorul care le-a 
imprimat un grad ridicat de organi
zare și combativitate a fost mișcarea 
socialistă locală. în anii 1903—1904, 
aproape in fiecare comună a Văii 
Crișului Repede au fost înființate or
ganizații social-democrate. în aceas
tă direcție este , semnificativ faptul 
că la conferința social-democrată ți
nută în decembrie 1903 la Oradea au 
fost prezenți delegații țăranilor din 
60 de comune bihorene. Un țăran din 
Hotar, fiind întrebat de un ziarist 
dacă sînt socialiști la el in comună, 
a răspuns cu seninătate : „Sînt, dom
nule, un singur om nu e socialist, 
primarul comunei".

Pe fondul profundelor nemulțumiri 
țărănești a izbucnit și răscoala de 
la Aleșd. la 24 aprilie 1904. în acea 
zi fusese convocată aici o adunare 
de constituire a organizației locale a 
partidului independent — partid bur
ghez de opoziție, dar țăranii au con
siderat adunarea un bun prilej de 
a-și face cunoscute revendicările lor. 
în ziua respectivă, în piața Aleșdului 
s-au adunat aproximativ 4 000—5 000 
de persoane. Majoritatea covîrșitoa- 
re o formați țăranii români ’și ma
ghiari din comunele Văii" Cricului 
Repede, mobilizați de organizațiile 
locale social-democrate și de eătre 
muncitorii din Oradea și Tlleagd. 
Mulțimea — remarca un raport al 
autorităților — a fost „aproape in in-

tregime din pătura care se declară 
drept socialistă".

Neascultînd, ba chiar împiedicind 
pe oratorul partidului independent 
să-și rostească cuvintarea, țăranii au 
reușit să-și impună pentru scurt 
timp propriii săi exponenți. Sesizînd 
faptul că adunarea a luat curs spre 
o manifestație țărănească revoluțio
nară, autoritățile au ordonat detașa
mentelor de reprimare — o compa
nie de husari și un pluton de jan
darmi, aduși în ajun — să treacă la 
atac. Piața a căpătat cu repeziciune 
aspectul unul cîmp de luptă. Săbiile 
husarilor și salvele jandarmilor au 

răpus pe loc 23 
de persoane și au 
rănit peste o șută, 
diijtre care au 
mai murit zece. 
„După pocniturile 
asurzitoare di 
arme — dese 
măcelul unul din-

........................... tre ziarele din 
Oradea — atmosfera a fost străbătută 
de țipete îngrozitoare de durere... in 
piață cădeau oameni cu capete insln- 
gerate... și la fiecare pas intilneai 
morți și răniți, bărbați și femei". 
Zeci de țărani și muncitori au fost 
arestați și condamnați la închisoare 
pe termene între 2 și 4 ani.

Vărsarea de singe de la Aleșd, moar
tea țăranilor români și maghiari, 
printre care Teodor Arciș, Mihai 
Bica, Gheorghe Bucur, Maria Cioran, 
Laurențiu Luca, Maria Pantiș, Simion 
Bogdan, Jănos Szăbo, Mihăly Venc- 
zel, n-au adus liniștea scontată de 
guvernanți și clasele dominante. în 
semn de solidaritate cu țăranii luptă
tori, muncitorii din Oradea au de
clarat o grevă generală de 24 ore, 
adoptînd in cadrul unei adunări ge
nerale o moțiune de protest față de 
atrocitățile comise și inițiind o ac
țiune de ajutorare a familiilor vic
timelor.

Năzuințele pentru care de nenu
mărate ori în decursul secolelor s-au 
ridicat la luptă oamenii muncii ro
mâni și împreună- cu ei, în deplină 
frăție, cei aparținînd naționalităților 
conlocuitoare și-au găsit împlinire 
odată cu desfășurarea victorioasă a 
revoluției și construcției socialiste, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român. în România socialistă, oa
menii muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, pe de
plin egali în drepturi, se bucură deo
potrivă de ’marile cuceriri revoluțio
nare dobîndite prin lupta și munca 
lor comună, ceea ce sudează și mâi 
trainic frăția" și unitatea lor —’ pu
ternică forță motrice a progresului 
multilateral al patriei.

Dr. Ladislau FODOR
Cluj-Napoca

La C.A.P. Amărăști— Dolj, dispozitivul de cuplat două semănători în timpul 
lucrului

anului însă avem mari greutăți în 
aprovizionarea cu acest material, 
ceea ce afectează foarte mult reali
zarea sarcinilor de plan ale secției 
turnătorie. La intervențiile și soli
citările noastre repetate, baza de a- 
provizionare tehnico-materială a 
județului ne-a comunicat că nu 
ne poate onora ritmic comenzile, de
oarece Combinatul de produse 
sodice Ocna Mureș nu livrează la 
timp cantitățile de silicat cerute, 
din lipsa vagoanelor-cistemă în 
care se transportă.

Cit de întemeiate sînt aceste jus

tificări, nu sîntem în măsură să a- 
preciem noi. Cert este că lipsa si- 
licatului de sodiu ne îngreunează 
îndeplinirea planului, realizarea an
gajamentelor ce ni le-am asumat in 
întrecerea socialistă. în spiritul 
bunei colaborări ce trebuie să existe 
între unitatea noastră și celelalte, cu 
care avem relații economice, soli
cităm conducerii B.A.T.M., precum 
și Ministerului Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și organelor C.F.R. 
să intervină cu măsuri urgente pen
tru ca asemenea pauze de... ritmi
citate în livrarea silicatului de 
sodiu să nu mal existe.

Soluție clară complicată inutil
Zahara Gavriluță, strada Zăbrău- 

țului nr. 3, bloc P 6, etaj 2, apar
tamentul 46, București: Locuiesc 
flotant în Capitală, împreună cu 
familia, iar în luna septembrie 1978 
am născut al treilea copil, naștere 
ce a fost înregistrată la numărul 
7 380 în registrul de stare civilă al 
Consiliului popular al sectorului 8. 
întrucît, potrivit legii, trebuia 
să primesc 6 indemnizație de naște
re de 1 000 lei, m-am adresat aces
tei instituții pentru întocmirea for
malităților necesare în vederea pri
mirii banilor. De aici însă, fără prea 
multe explicații am fost trimisă la 
Consiliul popular al județului Sucea
va, deoarece eu am domiciliul stabil 
în comuna Udești, din acest județ, 
în urma unor sesizări pe care le-am 
făcut, precum și a unei deplasări la 
Suceava, am primit un răspuns 
clar, din care reieșea că pentru a 
nu mai face o deplasare la Sucea
va pot depune dosarul cuprinzînd 
copiile certificatelor de naștere ale 
copiilor și declarația corespunzătoa

re, completată de mine, la Consi
liul popular al sectorului 8. Iar de 
aici va fi trimis la biroul executiv 
al consiliului popular din comuna 
Udești, care, după obținerea apro
bărilor legale, îmi va expedia banii 
prin mandat poștal, la adresa din 
București. Dar prin această soluție 
legală, destul de clară, nu s-a pus 
capăt peregrinărilor mele.

Prezentîndu-mă, potrivit acestor 
indicații, la Consiliul popular al 
sectorului 8, am fost sfătuită să 
mă adresez, mal întîi, Direcției 
pentru probleme de muncă și ocro
tiri sociale a județului Suceava, 
pentru a obține o dovadă din care 
să rezulte că nu am mai încasat 
această indemnizație, după care să 
depun dosarul la consiliul popular 
pe raza căruia am viză de flotant.

De ce oare nu mi s-au dat toate 
aceste îndrumări de la bun început, 
spre a fi scutită de a mai umbla 
pe drumuri, din luna octombrie 1978, 
pentru a putea primi acest drept 
cu mai multă operativitate ?

AUTOGESTIUNEA impune întărirea răspunderii pentru 
cheltuielile de producție la fiecare loc de muncă

— Ne propunem, tovarășe direc
tor, o cunoaștere mai amănunțită, cu 
sprijinul dv., a noului mecanism 
economico-financiar pe exemplul 
oferit de Combinatul de fire și fibră 
sintetice Săvinești. Cu ce credeți că 
putem începe ?

— Reamintind, eventual, ceea ce 
știm cu toții în momentul de față : 
noul mecanism reprezintă un cadru 
perfecționat al întregii activități. 
Buna funcționare, rezultatele urmă
rite prin introducerea lui in econo
mie, prin generalizarea sa in toate 
ramurile sînt condiționate de acțiu
nea imediată, de priceperea în a fo
losi acest cadru generos pentru creș
terea eficientei, pentru ridicarea 
muncii noastre pe o treaptă calita
tiv nouă, superioară.

Dacă în momentul de față putem 
vorbi de rezultate bune în activita
tea combinatului, în contextul meca
nismului economico-flnanciar îmbu-

nătățit — anul trecut am dat peste 
plan o producție de 1,3 milioane lei, 
economisind totodată 11 200 mega- 
wați-oră de energie electrică — 
trebuie spus că ne-a fost de 
deosebit folos experimentarea, încă 
din 1974, a noilor indicatori. A 
fost un avantaj. Ne-am putut clari
fica bine esența lucrurilor, corectînd 
din mers, în condiții experimentale, 
ceea ce nu trebuie să se întîmple 
acum, cînd noul mecanism se aplică 
în întreaga economie.

Convorbire cu
ing. Dumitru STĂNESCU 

directorul Combinatului de fire 
și fibre sintetice Săvinești

Pe scurt, din scrisori
• Energia electrică rațională fo

losită. Colectivul întreprinderii 
mecanice de material rulant Craio
va a economisit, în anul 1978, 400 
megawați/oră energie electrică. A- 
ceastă economie a fost realizată 
prin raționalizarea iluminatului in 
halele de fabricație, prin folosirea 
în schimburile al 2-lea și al 3-lea a 
compresorului de 15 mc/minut, cu 
o putere instalată de 100 kW, în 
locul celui de 45 mc/minut, cu pu
terea instalată de 300 kW, precum și 
prin rodarea rațională a motoarelor 
de tracțiune pe standuri și a genera
toarelor pentru locomotivele die- 
sel-electrice. (Mircea Ursei, inginer, 
I.M.M.R.-Craiova).
• Din hirtoapă-n hirtoapă. Pe 

ruta Beclean-Ludișor, Voivodeni, 
Pojorta, din județul Brașov, cir
culă zilnic 15 curse de autobuze. 
Multe din aceste mașini se defec
tează însă foarte des din cauza 
stării necorespunzătoare a unei por
țiuni de 6 km de drum dintre Be- 
clean și Ludișor. La cheltuielile 
suplimentare cu repararea autobu
zelor se adaugă și consumul sporit 
de carburanți, precum și faptul că 
navetiștii și ceilalți călători sînt 
nevoiți să meargă pe jos sau să 
aștepte timp îndelungat sosirea 
unui autobuz în stare bună de cir
culație. (Viorel Streza, Combinatul 
chimic Făgăraș, județul Brașov).

• Vagonul rătăcit. Intr-o garni
tură de tren cu care s-au adus 
produse alimentare la I.C.R.A. — 
Tîrgu Jiu a fost găsit și vagonul 
005310780001 încărcat cu sticle cu 
sirop, expediat de I.P.I.L.F.-Pu- 
cioasa, pentru I.C.R.A.-Ialomița, 
stația de destinație Slobozia. Cine 
va supo'ta cheltuielile suplimen
tare ocazionate de plimbarea inuti
lă a acestui vagon ? (Zamfir Podă- 
riță, Tîrgu Jiu).

— Preluîndu-vă expresia — ce nu 
trebuie să se întîmple astăzi ?

— Noi urmărim zilnic producția, cu 
ajutorul calculatorului, pe sortimen
te, pe indicatori, atît pe secții, pe 
ateliere, pe faze tehnologice, cît și la 
nivelul combinatului. O asemenea 
urmărire ne dă prilejul să cunoaș
tem tot timpul situația îndeplinirii 
planului, dar și să acționăm în cu
noștință de cauză, într-un termen cit 
mai scurt posibil. Așa reușim să 
avem în mină situația în orice mo
ment, evitînd transferul nerealiză- 
rilor de pe o zi pe alta și mai ales 
transferul... răspunderilor. Putem 
spune că acum este bine pusă la 
punct această problemă.

— Vorbiți despre aspecte ale ac
tivității de organizare și conducere 
la nivelul combinatului. Ne-ar inte
resa să privim de aproape efortul de 
însușire a rigorilor noului mdcanism 
la nivelul operatorului chimist, ai 
mecanicului de instalație.

— Am putea vorbi de mai multe 
etape ale acțiunii. Mai întîi. aprofun
darea mecanismului economico-fi- 
nanciar îmbunătățit din punct de ve
dere anatomic, al componentelor și 
funcționalității sale. Aici trebuie să 
includem măsurile numeroase între
prinse pe linie de partid — afișul 
politic, discuții la tablă cu exemple 
foarte concrete din secții, dezbateri 
calificate și amănunțite, folosind 
grafice, scheme, organizarea tema
tică a punctelor de documentare po- 
litico-ideologică. Noi credem că s-au 
înțeles în acest fel destul de bine 
conținutul noilor indicatori, corelația 
între ei și mai ales importanta de
pășirii planului la producția netă, 
a reducerii cheltuielilor materiale. 
Chimiștii de la Melana IV știu, de 
exemplu, că reducind consumurile 
specifice normate la acrilonitril, oxid' 
de etilenă și carbonat de etilenă cu 
unu la sută pot realiza economii la 
costurile de producție de 3,37 mili
oane lei anual. Sau că reducerea cu 
numai unu la sută a consumurilor 
specifice normate de energie electrică 
și termică aSgură o economie la 
costurile de producție de 380 mii lei 
pe an.

— Ce constatări v-au prilejuit pri
mele luni de activitate sub acest as
pect, al cunoașterii exigențelor meca
nismului perfecționa/ 1

— Constatarea cea mai expresivă 
este legată de realizarea planului, 
despre care am și vorbit deja. Men
ționez că nu considerăm nici acum 
încheiată această necesară acțiune de 
explicare a noului cadru de activi* 
tate, de subliniere a avantajelor pri
vind autoconducerea, autogestiunea și 
autofinanțarea, dar și a pretențiilor 
sale deosebite. Ea este în mod obliga
toriu însoțită de măsuri practice pen
tru raționalizarea muncii productive, 
de organizare superioară sub toate 
aspectele. La noi, în chimie, există 
anumite particularități, continuita
tea proceselor tehnologice. Aceasta 
face ca și din punct de vedere al 
conținutului indicatorii valorici să 
fie mai curați, mai ușor de stăpinit. 
Ține de oameni, ține de noi să obți
nem rezultatele dorite. La secție avem 
și contabil, el dă viza administrativă. 
Dar maistrul trebuie să vegheze să 
se întindă doar cît permite plapuma, 
să facă delimitarea cheltuielilor. Tre
buie justificată orice depășire. Un 
control la leu. Este o chestiune pur 
contabilă la prima vedere, dar dincolo 
de asta este una foarte importantă, 
de conștiință. Averea unității nu 
oferă cadouri, ci obligații.

— Cum „protejați" respectarea 
consumurilor specifice ?

— La fel. S-a întocmit o listă de 
circa 250 de consumuri specifice pe 
care le urmărim zilnic. Știi în orice 
moment unde te afli.

— In ce măsură se regăsesc aces
te perfecționări de cadru organizato
ric in rezultatele de ansamblu ale în
treprinderii ne-ați relatat. Cum sint 
măsurabile in ciștigul muncitorilor 
din combinat ?

— Eu n-aș desprinde lucrurile unul 
de altul. Am în față realizările noas
tre de ultimă oră. Pe prima decadă 
a lunii aprilie am produs suplimen
tar pentru economia națională 137 
tone melană, 200 tone acid sulfuric, 
50 tone de caprolactamă. Vă asigur 
că această creștere a realizărilor în 
producție și încadrarea în costurile 
planificate se leagă și de extinderea 
acordului global, care, după cum se 
știe, condiționează ciștigul de partici
parea efectivă la muncă. Așa cum era 
normal, am reconsiderat condițiile 
de acord și de îndeplinirea indicato
rilor calitativi. Am ajuns să vină oa
menii să spună : „Nu avem materie 
primă. Merg eu să văd în ce gară 
stau cisternele !“ Este un aspect. Mi 
s-a povestit că într-o seară, din 
taxiul oprit în fața combinatului a 
coborît un muncitor, zorit să ajungă 
la instalație. Nu prinsese cursa și 
preferase să plătească 60 de lei la 
taxi numai să nu lipsească.

Sint semne bune, ascultati-mă ca 
vă spun !

Neaqu UDROIU 
Const. BLAGOVICI
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Adunări festive în întreprinderile Telegrame

ÎNSUFLEȚITOARE
FAPTE DE MUNCĂ

PE ÎNTREG
CUPRINSUL TĂRII

Producție fizică suplimentară, colectivele 
unităților industriale din județul Timiș au obținut în 
perioada care a trecut din acest an însemnate depă
șiri lâ producția fizică, în special la produse deosebit 
de solicitate de economia națională. Au fost livrate 
peste prevederi 600 tone laminate finite pline, motoare 
electrice cu o putere totală de 22 400 kW, aparate de 
măsură și control electrotehnice în valoare de 4,8 mili
oane Iei, mijloace ale tehnicii de calcul și de automa
tizare in valoare de 7,4 milioane lei, 111 tone mașini și 
utilaje tehnologice pentru industriile metalurgică și 
alimentară, 99 000 tricotaje, 120 000 perechi de încălță
minte cu fețe din piele și altele. (Cezar Ioana).

Cu planul pe patru ani ai cincinalului 
îndeplinit. Coleetivul întreprinderii forestiere de 
exploatare și transport din Miercurea-Ciuc este prima 
unitate din județul Harghita care anunță îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe primii patru ani ai cincinalului. 
Importantul avans va însemna realizarea suplimentară 
a unei producții industriale de 350 milioane lei. Suc
cesul forestierilor este cu atît mai semnificativ cu cit 
peste 75 la sută din sporul producției obținute este 
rodul creșterii productivității muncii. în acest an, în
treprinderea realizează o producție industrială cu 200 
milioane lei mai mare decît în 1975, în condițiile ex
ploatării aceluiași volum de masă lemnoasă.

Succese ale constructorilor de pe va* 
leU Sebeșului Constructorii hidrocentralei de pe 
valea Sebeșului, de la Gîlceag, intimpină ziua de 1 
Mai cu importante realizări în muncă. în aceste zile, Ia 
Oașa s-au încheiat pregătirile pentru începerea lucră
rilor de betonare la masca barajului viitorului lac de 
acumulare. La centrala electrică Gîlceag s-a terminat 
montarea pe fundații a statorului generatorului de la 
grupul nr. 2, lucrare executată cu trei luni în avans 
față de graficul de montaj. Tot aici, la cea de-a doua 
turbină a fost lansat rotorul generatorului. Eforturile 
constructorilor sint concentrate cu prioritate asupra 
punctelor de lucru care asigură punerea în funcțiune în 
acest an a hidrocentralei. (Ștefan Dinică).

Peste prevederi — produse ale indus* 
trie! ușoare Per*oa<^a care a trecut de la înce
putul anului și pină în prezent, unitățile industriei 
ușoare din județul Arad au reușit să realizeze supli
mentar o producție-marfă de pesțe 9 milioane lei. Acest 
spor de producție se concretizează în confecții textile 
in valoare de 3,7 milioane lei, 10 000 perechi de încălță
minte, însemnate cantități de produse de marochinărie, 
țesături, tricotaje. Sint realizări pe care colectivele de 
oameni ai muncii — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — de la întreprinderile „Libertatea", 
„Arădeanca", „Victoria", întreprinderea de confecții, 
întreprinderea textilă și altele din Arad le dedică a- 
propiatei sărbători de la 1 Mai. (Constantin Simion).

2500 tone cărbune în plus. Mlner11 dln 
Comănești au înscris în graficul întrecerii cea de-a 
2 500-a tonă de cărbune; exțrpsă peste plan pină acum, 
realizind jumățăte dirt angajamentul asumat în între
cerea socialistă pe arest an. La sectorul; Vernești, prin 
concentrarea producției și mecanizarea circuitului de 
transport, brigăzile conduse de Gh. Andrei, L Niculce

și Gh. Anton trimit zilnic la suprafață, peste preve
deri, cite 25 de tone de cărbune de bună calitate. Tot 
aici au fost puse de curind in exploatare două noi 
abataje cu o producție superioară celei obținute in ve
chile panouri. Rezultate bune obțin și minerii din sec
toarele Leorda, Lumina, Rafira. Și o veste de ultimă 
oră : la puțul Livada au început lucrările de excavație 
la noua magistrală de transport, creîndu-se posibili
tatea punerii în funcțiune a acestui important obiec
tiv cu patru luni mai devreme. (Gheorghe Baltă).

Economii de energie.Un recent bilant al ac‘ 
tlvității la instalațiile Combinatului petrochimic Te- 
leajen arată că, prin măsuri stricte de supraveghere a 
fiecărui utilaj și agregat, prin etanșeizarea perfectă a 
robineților conductelor, asigurarea unei evidențe ri
guroase a consumurilor, colectivul combinatului a e- 
conomisit, de la începutul anului și pînă în prezent,
2 000 kilowați-oră energie electrică, 3 000 gigacalorii e- 
nergie termică și 500 de tone combustibil convențional, 
depășindu-se cu mult angajamentul luat în cinstea zi
lei de 1 Mai. (Constantin Căpraru).

Creația tehnico-științifică de masă. 
Peste 36 000 de oameni ai muncii din industrie, con
strucții, transporturi și agricultură, precum și specia
liști din unitățile de cercetare, proiectare și învăță- 
mint din județul Neamț sint antrenați în ampla acțiune 
de creație tehnico-științifică desfășurată în cadrul ac
tualei ediții a Festivalului național „Cîntarea Româ
niei". Aceștia au soluționat peste 1 600 teme de cerce
tare prin aplicarea cărora s-au obținut un spor de pro
ducție de peste 250 milioane lei și 21 milioane lei e- 
conomii la fondurile valutare. Au fost aplicate, de ase
menea, 114 invenții și inovații cu o eficiență econo
mică de 54,6 milioane lei.

Crește producția, scad cheltuielile de 
fabricație Oamenii muncii de la întreprinderea 
mecanică de material rulant din Pașcani, unitate cu 
pondere mare în ansamblul potențialului industrial al 
județului Iași, au realizat, în perioada care a trecut din 
acest an, o producție netă suplimentară în valoare de 
11 milioane lei. între altele, unitatea a produs, în plus, 
o mare cantitate de boghiuri, 10 vagoane basculante și 
peste 700 de osii montate. Totodată, au fost diminuate 
cheltuielile materiale cu 16,2 lei la mia de lei produc
ție-marfă. s-au obținut beneficii suplimentare de peste
3 milioane lei.

210000 mp furnire peste plan. CoIec«vul 
Combinatului pentru prelucrarea lemnului din 
beta-Turnu Severin obține, in cinstea zilei de 1 
importante succese în producție. De la începutul 
lui și pină în prezent, aici s-au realizat peste .
210 000 mp furnire estetice, reprezentînd 60 la sută din 
angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe Între
gul an la acest produs. (Virgiliu Tătaru).

îmbunătățirea calității proiectelor ?1 
diminuarea consumurilor materiale, in special de me
tal, se află în atenția specialiștilor de la Institutul de 
proiectări utilaj petrolier Ploiești. Ca atare, folosirea 
proiectelor elaborate de la" începutul anului a permis 
reducerea consumului de metal cu aproape 300 torid, 
ceea ce reprezintă echivalentul a 15 instalații pentru 
forajul la adincimi medii.

în aceste zile, tn municipii, orașe, 
comune, institute de cercetări, mari 
întreprinderi industriale, trusturi de 
construcții, unități agricole de stat și 
cooperatiste, organizații ale coopera
ției de consum și meșteșugărești au 
avut loc adunări festive cu prilejul 
decernării de distincții ale Republicii 
Socialiste România, a Steagului roșu 
și a Diplomei de onoare pentru reali
zările obținute in întrecerea socialistă 
in 1978. Cu acest prilej, participanții, 
oameni ai muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu telegrame prin 
care exprimă recunoștința pentru 
prețuirea muncii depuse in între
cerea pentru dezvoltarea continuă a 
localităților patriei, pentru sporirea 
neîntreruptă a producției industriale 
și agricole, pentru stimularea activi
tății de cercetare științifică în țara 
noastră, pentru crearea unor condiții 
de muncă și de viață tot mai bune.

Oamenii muncii, in frunte cu comu
niștii, se subliniază în telegrame, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
sint angajați plenar în Înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XI-lea și de Conferința 
Națională ale partidului. Raportînd cu 
justificată mîndrie patriotică succe
sele obținute în acest an în între
cerea socialistă, colectivele distinse 
au dat glas angajamentului lor ferm 
de a nu precupeți nici un efort, de 
a depune întreaga lor pricepere și 
energie pentru a întîmpina cea de-a 
XXXV-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XII-lea al parti
dului cu realizări tot mai mari in 
munca de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

Au transmis telegrame Institutul de 
cercetări chimice — ICECHIM — 
București, Trustul de construcții Cluj 
și întreprinderea de comerț exterior 
„AGROEXPORT" distinse cu titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste"; Centrala

industrială de metale neferoase Sla
tina și Combinatul siderurgic Hune
doara, care au primit Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa 
I ; Consiliul popular al municipiului 
Suceava, Consiliul popular al ora
șului Rădăuți, Consiliul popular al 
orașului Ocna Sibiului, consiliile 
populare ale comunelor Grlndu, ju
dețul Ialomița, Brațca, județul Bihor, 
Șuta Mică, județul Sibiu, Combinatul 
chimic Făgăraș, întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate București, 
întreprinderea .Progresul" Brăila, U- 
niunea județeană a cooperativelor de 
consum Vîlcea, care au primit „Or
dinul Muncii" clasa I*; Consiliul 
popular al municipiului Oradea, 
Consiliul popular al orașului Dr. Pe
tru Groza, Trustul de construcții in
dustriale Brașov, Combinatul de pre
lucrare a lemnului Oradea, Inspecto
ratul silvic al județului Vrancea, 
întreprinderea minieră Barza — 
Brad, întreprinderea de ferite Urzi- 
ceni, întreprinderea județeană de 
gospodărie comunală și locativă Bis- 
trița-Năsăud, întreprinderea de rețele 
electrice Suceava, întreprinderea de 
transporturi auto din județul Buzău, 
întreprinderea de morărit și panili- 
cație din județul Covasna, Uniunea 
județeană a cooperației meșteșugă
rești Gorj, Consiliul popular al co
munei Luncavița, județul Tulcea, 
Consiliul popular al comunei Mol
doveni, județul Neamț, cărora li s-a 
înmînat „Ordinul Muncii" clasa a Il-a; 
întreprinderea textilă Pitești, între
prinderea de detergenți „Dero" Plo
iești, întreprinderea „Dermatina" Ti
mișoara, întreprinderea „Energope- 
trol" Cîmpina, Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Alba, 
întreprinderea comercială de stat pen
tru alimentație publică Piatra Neamț, 
Consiliul popular al orașului Baba- 
dag, județul Tulcea, Consiliul popu
lar al comunei Zagra, județul Bis- 
trița-Năsăud, care au primit „Ordinul 
Muncii" clasa a IlI-a, și alții.

Cu prilejul alegerii sale ca prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Ilie 
Verdeț a primit telegramele trimise 
de James Callaghan, prim-ministru 
al Regatului Unit al Marii Britanii 
Și Irlandei de Nord, W. Martens,

prim-ministru al Belgiei, Saad Al- 
Abdullah Al-Sabah, prinț moștenitor 
și prim-ministru al statului Kuweit, 
Datuk Hussein Onn, prim-ministru al 
Malayeziei, care i-au adresat căldu
roase felicitări și urări de succes în 
îndeplinirea înaltelor responsabilități 
ce-i revin.

Vizita delegației parlamentare 
din Statele Unite Mexicane

Tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a 
primit luni dimineață delegația parla
mentară din Statele Unite Mexicane, 
condusă de Pastor Murquia Gonzalez, 
deputat federal din partea Partidu
lui Revoluționar Instituțional, care 
face o vizită în țara noastră.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
s-a procedat la o informare recipro
că asupra activității celor două parla
mente, subliniindu-se contribuția pe 
care acestea o pot aduce la dezvol
tarea relațiilor dintre România și 
Mexic. în acest context, s-a manifes
tat dorința comună pentru extin
derea relațiilor dintre parlamentele 
celor două țări, in interesul întări
rii prieteniei și conlucrării fructuoa
se româno-mexicane. Totodată, a fost 
evidențiat rolul tot mai mare pe care 
îl au parlamentele și parlamentarii 
în promovarea unei colaborări rodni-

Cronica

Vizita președintelui Adunării
Naționale Interimare din Filipine

Dro- 
Mai, 
anu- 
plan

Luni a sosit in Capitală Querube 
Makalintal, fruntaș al grupării poli
tice „Mișcarea noii societăți", pre
ședintele Adunării Naționale Interi
mare din Filipine, care face o vizită 
în țara noastră, împreună cu soția, 
la invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S., de alți re
prezentanți ai Frontului Unității So
cialiste.

In aceeași zi, tovarășul Mihai Da
lea s-a intilnit cu Querube Makalin
tal la sediul Consiliului Național al 
F.U.S.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, in cadrul căreia oaspetelui 
i-au fost prezentate organizarea, ro
lul și sarcinile Frontului Unității So
cialiste, activitatea acestuia 
să contribuie la realizarea 
partidului și statului nostru 
rire a noii orinduiri sociale, 
movare a cauzei progresului 
in lume.

menită 
politicii 
de fău- 
de pro- 
și păcii

Querube Makalintal s-a interesat 
îndeaproape de problemele dezvoltă
rii economico-sociale a României, de 
rezultatele obținute de poporul nos
tru, în industrie și agricultură, în 
creșterea nivelului de trai, în inten
sificarea participării oamenilor mun
cii la conducere.

Intîlnirea s-a desfășurat in spiritul 
relațiilor de prietenie, de stimă și în
credere reciprocă existente între po
poarele român și filipinez.

★
Querube Makalintal s-a intilnit in 

aceeași zi cu tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale.

întrevederea a prilejuit un schimb 
de vederi referitoare la activitatea 
parlamentară din cele două țări ; de 
ambele părți s-a exprimat dorința 
întăririi, în continuare, a raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
Marea Adunare Națională și Adu
narea Națională Interimară, în inte
resul popoarelor român și filipinez, al 
cauzei generale a destinderii, coope
rării și păcii.

La .sosire și la intilnirl a fost de 
față Delfin R. Garcia, ambasadorul 
Republicii Filipine la București.

Cu prilejul Zilei Armatei 
Populare Coreene, minlatr«I 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, general-colonel Ion 
Coman, a adresat o telegramă de fe
licitare ministrului forțelor armate 
populare ale Republicii Populare De
mocrate Coreene, general de armată 
O Gin U, cu ocazia celei de-a 47-a 
aniversări a Zilei Armatei Populare 
Coreene.

Cu ocazia aceluiași eveniment, luni, 
la Casa Centrală a Armatei a avut 
loc o adunare festivă, la care au 
participat generali, ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri din garnizoana 
București.

Au fost prezenți Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene in Republica 
Socialistă România, membri ai amba
sadei.

Adunarea a fost deschisă de gene
ral-colonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului apărării naționale, care 
a rostit un cuvint de salut.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit locotenentul-colo- 
nel Pak Zi Săk, atașatul militar, aero 
și naval al R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

In încheierea festivității, partici- 
panții au vizionat un film artistic.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.P.D. Coreene s-a 
întîlnit cu cadre și elevi din Școala 
militară de ofițeri activi de aviație 
„Aurel Vlaicu", cărora le-a vorbit 
despre evenimentul aniversat.

★
Sosire. Luni la amlazâ ■ sosit 

in Capitală Mathilda H. M. F. Gar- 
deniers-Berăndsen, ministrul aface
rilor culturale,' reefeărli și acțiunii 
sociale din Olanda.

Pe aeroportul Otopeni erau pre
zenți Miu Dobrescu, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, alte persoane 
oficiale.

ce și multilaterale intre națiuni, !n 
direcția edificării unui climat de pace 
in lume.

La întrevedere au luat parte Vir
gil Teodorescu, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Iulian Drăcea, 
secretar al Comisiei pentru agricul
tură, silvicultură și gospodărirea ape
lor a M.A.N., deputați.

A fost prezent Emilio Calderon 
Puig, ambasadorul Mexicului la Bucu
rești.

★
In aceeași zi, parlamentarii mexi

cani au vizitat întreprinderea bucu- 
reșteană „Semănătoarea", noile car
tiere de locuințe Drumul Taberei șl 
Militari, Palatul sporturilor și culturii, 
precum și alte obiective sociale și 
turistice din Capitală.

In onoarea oaspeților, Biroul Ma
rii Adunări Naționale a oferit un 
dineu.

zilei
(Agerpres)

Au fost de față Louis Jean Marie 
Bauwens, ambasadorul Olandei la 
București, și membri ai ambasadei.

în după-amiaza aceleiași zile au 
început convorbirile între președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste și ministrul olandez. Cu 
acest prilej au fost discutate aspecte 
privind dezvoltarea în continuare a 
relațiilor de colaborare culturală in
tre România și Olanda.

Cu ocazia prezenței în țara noastră 
a ministrului olandez, ambasadorul 
acestei țări la București a organizat 
in cursul serii, la sediul ambasadei, 
un concert susținut, de o formație de 
muzică de cameră din Amsterdam.

★
Vizita. In perioada 18—23 a- 

prilie, o delegație italiană din pro
vincia Perugia, condusă de dr. Vinci 
Grossi, președintele provinciei, a e- 
fectuat o vizită in județul Iași, in 
cadrul relațiilor de 
lite între cele două 
țite.

In timpul șederii, 
au fost primiți de 
Iliescu, membru al 
Stat, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean Iași. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de informații cu privi
re la activitatea celor două admi
nistrații. De asemenea, delegația ita
liană a participat la inaugurarea 

laboratorului de conservare a căr
ții, oferit Complexului muzeistic din 
Iași de către administrația provin
ciei Perugia. Delegația italiană a vi
zitat, de asemenea, unități economice, 
social-culturale și cartiere de lo- 

■. cuințe.

prietenie stabi- 
teritorii infră-

oaspeții italieni 
tovarășul Ion 

Consiliului de

★
in Capitală Arnoldo 

noul ambasador
Luni a sosit 

Amrhein Pinto, 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Costa Rica in Republica So
cialistă România.

— Presiune, gata !
— Ulei, gata !
— Semnalizare, gata !...
tn imensa sală a turbo- 

agregatelor a inceput de
rularea ultimelor secven
țe ale unui jubileu de 
producție, la pregătirea 
căruia a participat intre- 
gul colectiv de oameni ai 
muncii de la Întreprinde
rea de mașini grele Bucu
rești. Instalată pe standul 
de probe, aflat iarăși in 
priză directă cu pupitrul 
de comandă, o nouă tur
bină de 330 MW va fi 
supusă unor încercări a- 
mănunțite, spre a i se 
atesta calitățile tehnico- 
funcționale.

Oamenii sint toți ><l 
posturile lor aidoma ca 
acum aproape șase ani, 
cind așteptau cu emoție și 
încordare ca torentul de

in mișcare 
turbine de 

cea
aburi să pună 
rotorul primei 
acest fel, pe atunci 
mai complexă mașină fa
bricată in țari. Cu toate

roși alți turbiniști de 
elită, nu par scutiți de 
emoții : turbina finalizată 
și supusă de data aceasta 
testării poartă nr. 10 și

LA I.M.G.B

Al zecelea turboagregat 
de mare putere

maresul propriilor perfor
manțe, in care se înscriu 
alte zeci de turboagregate 
de 6, 12, 50 sau 150 MW. 
aflate in sistemul nostru 
energetic național sau li
vrate in numeroase țărt 
ale lumii. Și, intr-adevăr, 
proba cu aburi a turbinei 
de 330 MW nr. 10, care a 
avut loc in aceste zile, 
a certificat un nou succes 
de prestigiu, o muncă te
meinic făcută, in care 
așa cum ne spunea șeful 
de echipă Gheorghe Pavel

e

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL t
Teleșcoală
Roman foileton : Poldark — 
luarea episodului 9
Muzică populară
Telex
Telex

re-

că, Intre timp, au repetat 
in fiecare an acest cere
monial, nici acum Mircea 
Uță, Lixandru Dumitrescu, 
Gheorghe Pavel, Gheor- 
ghe Căpriță, Zamfir Spul
ber, pe lingă ' care s-au 
format intre timp nume-

nu e greu să ne dăm 
seama că autorii ei ii a- 
cordă o semnificație apar
te — aceea a confirmării 
maturității unui harnic 
colectiv muncitoresc ; un 
colectiv hotărit să îmbo
gățească permanent pal-

se regăsește trăsătura 
sențială a colectivului 
admirabilul său spirit 
echipă.

Nota zece pentru 
zecelea turboagregat 
330 MW !

de

al 
de

D. T1RCOB

10,55
11.20
17,00
17,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limbă engleză
17,45 România pitorească
18,05 Lecții TV' pentru lucrătorii 

agricultură
18,30 Revista soclal-polltlcă TV
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • 1 Mal — fapte 

întrecerea socialistă 
La ordinea zilei în economie 
Documentar : „împotriva întune
ricului verde"
Seară de teatru : „In așteptarea 
lui Lefty" de Clifford Oddets. 
Premieră TV.
„Condu-ne, drag partid, tnaințe 1“ 
— ■ clntece patriotice și revoluțio
nare interpretate de ansambluri

19,25
19,35

20,00

21,30

din

din

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Romulus ce! Mare — 19.30, 
(sala Atelier) : Trei pe o bancă
— 19.
• Filarmonica „George Knescu* ■ 
(sala mică a Palatului) : TRIO 
BAROC din Amsterdam (Olanda). 
LUCIUS VOORHORST — flaut, 
ANNEKE UITENBOSCH — clave
cin, JAAP TER LINDEN — Viola 
da gamba — 20.
• Opera Română : FrelschOtz — 
19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Gfădina Icoanei) : Furtuna — 
19,30.
• Teatrul Mic : Să Îmbrăcăm pe 
cei goi — 19,30.
• Teatrul de comedie : 
unu... singur — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala 
ghem) : Adio, Charlie — i»,ou, 
(sala Studio) : Audiență la consul
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
O familie Îndoliată — 19.30.

• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bom
ba zilei — 19,30.
• Teatrul ,,Ion Creangă" : Sftrlâ 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : O poves
te cu ctntec — 10.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 19,30.

cinema

Opus

Ma-
19.30,

• Vis de Ianuarie t SCALA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15,
• Viața merge Înainte : BUCU
REȘTI — 14; 16; 18,15; 20,30, LU
CEAFĂRUL — 14; 16,15; 18.30; 20,30.
• Cine nu-1 cunoaște pe Kartkin : 
VICTORIA — 15; 17,30; 20.
• Ciocolată cu alune : CINEMA 
STUDIO — 10; 12;. 14; 16; 18; 20, 
BUCEGI — 9,30; 11,45: 15; 17.30; 
19,45, MIORIȚA — 9; 11; 13.15; 
15,30; 17,45; 20.
• Prima iubire — 15: 17,30; 20, 
Mama — 9; U: 13 : TIMPURI NOI.
• Un om In loden : CAPITOL —

9.30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, FE
ROVIAR — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un om de zăpadă pentru Afri
ca — 9,15; 11; 12,45; 14; 15, Rocky 
— 15,45; 18; 20 : DOINA.
• Omul cu masca de fier : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Brațele Afroditel : CENTRAL — 
9; 11; 13; 15; 17,30; 20, FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15; 17,30; 20.
• Prinț si cerșetor : AURORA —
‘ ----- 13,30; 15,45; 18; 20. GRt-

9; 11,15; 13,30: 15.45; 18;

I ARTA — 15.30; 19, BU- 
15,30; 19, COTROGENI —

9; 11,15; : 
VITA —
20.15.
• Clipa : 
zești — 
15,30; 19.
• Police
15; 17,30;
17,30; 20.
• Desene
9; 11.
• Nopți albe — 11,45. Centrul
Înaintaș a murit in zori — 14;
16.15, S-a Intlmplat mtine — 18,30, 
Dictatorul — 20,30 : CINEMATECA.
• împușcături tn stepă : LIRA — 
15; 17,30; 20.
• In viitoare : FLACARA — 16; 1».

Python 357 : DACIA — 
20,15, GIULEȘTI — 15;

animate : GIULEȘTI —

negru :
11; 15,30;

COSMOS

• Cadoul vrăjitorului 
DRUMUL SĂRII — 9; 
18; 20.
• Expresul de Buftea l
— 10; 12; 15; 17,30; 20.
• Lebedele sălbatice : FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30.
• Napoli se revoltă : FLAMURA
— 15,45; 18; 20, TOMIS - 15; 17,30; 
20.
• Inspectoral Harry : MELODIA
— 15,15; 17.30; 20. MODERN — 
14,30; 16,30; 18,30 : 20,30.
• Optimiștii l MELODIA — 9;
11; 13.
• Cele 12 munci ale Iul Asterix i 
MODERN — 9; 11; 13.
• Nea Mărin miliardar t MUN
CA — 8,30; 10,30: 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20.30.
• Cuibul iluziilor — 15,30; 19.
Valsul absolvenților — 10: 12 :
FERENTARI.
• Călcilul lui Acblle : PACEA — 
15; 17,30; "
• Mizez 
15,45; 18;
• Totul 
GREȘUL
• Speriați-1 
  17,45;

20.
pe U I

20,15. 
pentru 
- 14; 10;

pe 
20.

POPULAR

fotbal i PRO- 
18; 20.
compozitor — 

15,30; 17,45; 20. Noi aventuri eu 
Tom și Jerry — 10; 12 : VHTORUL. 
• Vlad Tepeș — 9; 12. Cobra — 
15,30; 18; 20,15 : VOLGA.

eorale muncitorești, laureate la
Festivalul național „Clntarea 
României"

21.45 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal • 1 Mai — fapte din 
întrecerea socialistă

19,25 Film serial pentru copil : Insula 
misterioasă (reluare)

19,50 Pagini din creația corală româ
nească

20.10 Viața economică
20.45 Un concert in aula Conservatoru

lui „Clprian Porumbescu"
21,15 Mai aveți o întrebare 7
21.45 Muzică din filme

vremea
Timpul probabil pentru zilele da 25, 

28 șl 27 aprilie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească, mai ales 
In prima parte a intervalului, îndeo
sebi în sudul și sud-est.ul țării. Cerul 
va fi variabil, cu înnorărl mai accen
tuate In Banat, Crișana, Maramureș. 
Transilvania șl nordul Moldovei, unde

vor cădea ploi locale, care vor avea *1 
caracter de averse. In rest, ploi izo
late. Vtntul va sufla moderat, cu in
tensificări locale In vestul și nordul 
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 4 și 12 grade, izolat mai 
coborite In prima noapte, iar maximele 
Intre 12 și 22 de grade, izolat mal ridi
cate in sudul țării. In primele nopți, 
local, se va produce brumă. In Bucu
rești : Vreme In încălzire ușoara. Ce
rul variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt slab pînă la moderat. 
Ceață slabă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

LA RUGBI, ROMÂNIA ITALIA 44-0

• MARILE BOGĂȚII 
ALE OCEANELOR. în 
fiecare an, oceanele și mările 
lumii primesc și absorb peste 
100 000 de bilioane megawați de 
la soare, ceea ce înseamnă o 
cantitate de energie de peste o 
mie de ori mai mare decit con
sumul total anual al omenirii. 
Oceanele conțin, de asemenea, 
imense rezerve de felurite chi
micale, fiind estimată la 50 000 
milioane megatone cantitatea 
totală de săruri minerale. în 
adincurile mărilor există, tot
odată, mari depozite meta
lifere, concentrate în așa-nu- 
miții noduli polimetalici, esti
mările variind de la 1 000 pînă 
la 3 000 milioane tone, în care 
intră mangan, cupru, nichel, 
cobalt. Toate aceste date, extra

se din publicația Pieței comune 
„Euroforum", sint .sugestive pen
tru abundența bogățiilor încă 
nevalorificate ale oceanului 
planetar.
• AVERTISMENTUL 

DIN BIKINI. At01ul
pierdut in imensitatea Pacificu
lui, a devenit cunoscut datorită 
faptului că aici, între 1946 și 
1958, S.U.A. au efectuat — după 
cum se știe — o serie de expe
riențe nucleare, ce s-au răsfrint 
dramatic asupra destinului popu
lației locale. Indigenilor eva
cuați, întii în 1946, li s-a per
mis, prin anii '60, să se reîntoar
că acasă. Ulterior, constatin- 
du-se că radioactivitatea persis
tă, puțind afecta grav sănătatea 
locuitorilor, el au fost transfe

rați la peste 800 km depărtare, 
pe insula Kill. Un recent test la 
fața locului a indicat insă men
ținerea în continuare a unui 
nivel încă periculos al radiații
lor ; ca atare, se consideră că 
băștinașii nu pot reveni pe 
insulă decît după trecerea a cel 
puțin 30 de ani de acum încolo. 
Amara odisee a populației din 
Bikini constituie, în ultimă in
stanță, un puternic avertisment 
în ce privește pericolul pe care-1 
reprezintă arma nucleară pen
tru omenire.

• PESTE 778 MILIOA
NE LITRI DE PETROL 
s-au pierdut in cursul anului 
trecut de pe urma felurite
lor incidente survenite în în
treaga lume — se arată în stu
diul efectuat de un organism

Echipa națională de rugbi, într-o 
alcătuire puțin schimbată față de anul 
trecut, a început duminica trecută 
sezonul internațional 1979 cu o vic
torie confortabilă (44—0) in fața re
prezentativei Italiei care, exceptînd o 
victorie de-a noastră și mai catego
rică în 1978, făcea de obicei zile ne
gre tricolorilor. Scorul fluviu — da
torat în bună parte celor 9 „încer
cări" realizate in urma unor faze co
lective de frumos spectacol — și în 
general jocul reușit de reprezentan
ții noștri, cu deosebire în repriza 
secundă, scurtează comentariile. Pe 
lingă cuvenitele cuvinte de felicita
re și aplauzele noastre scrise la a- 
dresa artizanilor acestei victorii și a 
conducerii tehnice, mai rămîne, to
tuși, de spus cite ceva despre jocul 
insuficient de convingător din prima 
repriză, tempoul prea lent din unele 
momente și unele greșeli evidente 
comise in serie, ca și despre nevoia 
omogenizării formației actuale. După 
cum ne spunea ieri antrenorul fede
ral Valeriu Irimescu, eliminarea in
suficiențelor dezvăluite de acest joc 
va constitui obiectul pregătirilor vii
toare ale lotului național, în vede
rea partidelor cu Spania și Uniunea 
Sovietică din această primăvară, ca 
și cu Franța, din toamnă, toate pro
gramate in deplasare. Deci, nu mai 
insistăm.

Insistăm, in schimb, asupra unui 
moment din repriza secundă, care n-a

trecut și nici nu trebuie să treacă 
neobservat. Jucătorul nostru Marin 
lonescu a comis un gest care a um
brit curatul spirit al sportivității ce-a 
caracterizat această intîlnire și ca
racterizează în general jocul de 
rugbi : deși balonul se juca in altă 
parte, el l-a lovit violent, cu pumnul, 
în plină figură pe partenerul italian 
Lijoi. Chiar dacă — așa cum avea 
să se explice apoi făptașul — a fost 
vorba de • o ripostă la o provocare, 
un asemenea act nesăbuit este con
damnabil. Șl este cu atît mai sur
prinzător cu cit intr-un meci de cam
pionat disputat cu citva timp in urmă, 
Marin lonescu fusese el însuși vic
tima unei agresiuni identice, care-1

făcuse indisponibil la echipa națio
nală pentru o perioadă îndelungată. 
Atitudinea sa de duminică arată că 
n-a înțeles nimic din acea intîm- 
plare, că a uitat care pot fi conse
cințele de ordin fizic și psihic ale 
unei astfel de încălcări a regulilor 
de sportivitate. în același timp, ges
tul pe care-1 blamăm aici dezvăluie 
fisuri regretabile în educația unui 
sportiv ce joacă într-un club pres
tigios (Steaua) și este chemat să re
prezinte culorile țării într-un sport 
căruia ii sint caracteristice deopotri
vă bărbăția și curajul, dar și res
pectul pentru partenerul de între
cere. Să sperăm că va rămîne un 
gest singular in cariera acestui rug
bist fruntaș.

în cîteva rînduri
• Tradiționala competiție internațio

nală masculină de handbal pentru e- 
chipe de tineret (jucători pînă în 20 
de ani) „Cupa țărilor latine" a fost 
ciștigată la actuala ediție de selec
ționata României, care in ultimul 
meci, desfășurat Ia Rimini, a invins 
cu scorul de 32—13 (15—6) formația 
Italiei. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele Italiei și Franței.

• La „Palatul sporturilor" din 
Phenian incep miercuri întrecerile 
celei de-a 35-a ediții a campionate
lor mondiale de tenis de masă, la

care și-au anunțat participarea spor
tivi și sportive din peste 60 de țări.

La această importantă competiție. 
România va fi reprezentată de Maria 
Alexandru, Liana Mihuț, Eva Fe- 
renczi — la feminin și de Șerban 
Dobosi, Teodor Gheorghe, Zsolt 
Bohm șl Simion Crișan — la 
masculin.
• Ieri, la Moscova, In campionatul 

mondial de hochei pe gheață (grupa 
A) selecționata Cehoslovaciei a în
vins cu scorul de 10—6 (4—3, 3—1, 
3—2) echipa Canadei.

american. Din cantitatea men
ționată mal sus, mai puțin de 50 
la sută s-a pierdut datorită celor 
șapte accidente majore ale unor 
petroliere petrecute în 1978, 
dintre care catastrofa de pro
porții a supertancului „Amoco 
Cadiz", in largul coastelor re
giunii Bretania din Franța. 
Pierderea mai mare a rezul
tat, în schimb, de pe urma 
unor incidente relativ minore, 
precum spargerea unor conduc
te, diverse dereglări ale instala
țiilor etc. Potrivit experților, 
cifra reală ar fi mult mai mare, 
dacă s-ar putea obține și date 
referitoare la scurgerile surveni
te prin descărcările voluntare ale 
tancurilor ce-și golesc balastul

sau prin defecțiunile curente ale 
mașinilor. Studiul e ilustrativ 
prin aceea că atrage atenția 
asupra unor forme oarecum ine
dite de risipă a combustibilului.

• TELEVIZIUNEA Șl 
OPERA. După lansarea pro
gramului integral Shakespeare, 
ce urmărește transpunerea 
pe micul ' ecran, in decurs 
de cîțiva ani, a tuturor pie
selor marelui dramaturg eli- 
sabetan, televiziunea britanică 
are in vedere realizarea unui 
proiect cultural nu mai puțin 
atractiv. Domeniul vizat este 
clasica operă, intențlonindu-se

prezentarea la televiziune a 
cîtorva din creațiile cele mai 
de seamă ale genului liric, ca, 
de exemplu, „Cosi fan tutte" 
de Mozart, „Maeștrii cîntăreți 
din Nurnberg" de Wagner sau 
„Boema" de Puccini. Pentru a 
asigura reușita acestui ciclu ine
dit de emisiuni, B.B.C.-ul a ape
lat la nume de notorietate din 
arena artistică mondială. Astfel, 
pentru premiera programată cu 
„Carmen" de Verdl, drept reali
zator a figurat un reputat regi
zor de film italian, Franco 
Zeffirelli.

• CURIOZITĂȚI TO
PONIMICE. Toponimia are 
curiozitățile ei. Nenumărate și 
de multe ori neexplicate. Nu însă 
și in cazul localității Tauma-

tauakatangiangakoauanotamate- 
apokanuenuakitanatahu, din 
Noua Zeelandă, care este surcla
sată doar de un oraș în ce pri
vește lungimea. în transcripție 
engleză, acest toponimic cuprin
de 57 de litere, iar dacă ii tra
ducem din maori, limba locală, 
vom obține șl sensul său : „cul
mea pe care Tamatea Pokai 
Uenua cinta din flaut dragei 
sale".
• IN LOC DE CON

DIMENTE - PLANTE 
MEDICINALE. în Iugosla
via au fost puse tn vînzare pro
duse de mezelărie și conserve 
de carne „condimentate" cu di
ferite plante tămăduitoare, cum 
ar fi mușețelul. Dietologii sint 
cel care prescriu rețetele de

preparare a noilor produse. In 
funcție de efectul pe care vor 
să-l obțină in tratarea unei anu
me afecțiuni, a unui simptom 
ș.a. Așemenea produse sint des
tinate așezămintelor spitalicești, 
azilurilor de bătrîni, grădinițe
lor etc.

• DECANA DE VIR- 
STĂ A JAPONIEI, Matsu 
Yoshikuni. supraviețuitoare a 
bombardamentului atomic de la 
Hiroshima din 1945, a încetat 
din viață, la Beppu. în insula 
niponă Kyushu, în vîrstă de 109 
ani. Cea mal în vîrstă femeie 
din Japonia — 108 ani — este 
acum Koharu Kodaira. care tră
iește în insula Hokkaido. Deca
nul de vîrstă al oărbaților — 
Shigechlyo Izuml#— are 113 ani.
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Semnarea decretului privind aprobarea Tratatului de pace 
dintre Egipt și Israel • Noi implantări israeliene pe malul occi
dental al Iordanului • Contacte diplomatice • Reuniunea Comi

tetului Executiv al O.E.P.
CAIRO 23 (Agerpres). — Pre

ședintele Anwar El Sadat a semnat 
un decret privind aprobarea și rati
ficarea de către Adunarea Poporului ‘ 
a Tratatului de pace dintre Egipt și 
Israel și a anexelor care însoțesc 
acest document — relatează cotidia
nul „Al Ahram" reluat de agenția 
M.E.N. Tratatul va intra in vigoare 
odată cu schimbarea instrumentelor 
de ratificare de către reprezentanții 
celor două țări, in cursul acestei săp- 
tămîni, in Sinai, adaugă M.E.N.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Gu
vernul israelian a aprobat crearea a 
două noi implantări israeliene pe 
malul occidental al fluviului Iordan 
— se arată intr-un comunicat oficial. 
Cele două așezări urmează să fie 
construite la 30 km nord-est de Ieru
salim, într-o zonă dens populată de 
arabi.

RIAD 23 (Agerpres). — Regele 
Khalid al Arabiei Saudite a primit 
pe M’Hamed Boucetta. ministrul 
marocan de externe, aflat în vizită 
la Riad. Au fost examinate cu acest 
prilej ultimele evenimente interve
nite în Orientul Mijlociu și lumea

arabă, relațiile bilaterale și alte ches
tiuni de interes reciproc.

RIAD 23 (Agerpres). — Arabia Sau- 
dită și Belgia apreciază că soluțio
narea justă a problemei palestiniene 
este condiția esențială pentru reali
zarea unei reglementări globale a 
conflictului din Orientul Mijlociu — 
se arată în comunicatul comun publi
cat la încheierea vizitei oficiale a 
ministrului belgian de externe. Henri 
Simonet, la Riad. „O asemenea so
luție reclamă în mod necesar recu
noașterea drepturilor legitime ale po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului său la autodeterminare, și retra
gerea Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în 1967, inclusiv din 
Ierusalim" — arată comunicatul.

DAMASC 23 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) s-a 
reunit la Damasc, în prezența lui 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., și a altor 
lideri ai rezistenței palestiniene. In 
cadrul reuniunii au fost examinate 
ultimele evenimente din Orientul 
Mijlociu și lumea arabă.

NOI INCIDENTE ÎN LIBAN
BEIRUT 23 (Agerpres). — Violente 

bombardamente — primele din ulti
mele săptămîni — au avut loc, du
minică dimineața, în partea de sud a 
Beirutului, precum și in vechiul cen
tru al orașului. Duelul de artilerie 
s-a declanșat între unități ale For
țelor Arabe de Descurajare (F.A.D.) 
și trupe conservatoare creștine.

Pe de altă parte, poliția libaneză 
a anunțat că lingă Byblos în regiu
nea Jbeil (la 40 kilometri de Beirut) 
au avut loc ciocniri între- fracțiuni 
rivale ale forțelor conservatoare creș
tine, în urma cărora 18 persoane 
și-au pierdut viața. Alte incidente au 
fost semnalate luni în sudul Libanu
lui, unde s-a înregistrat un duel de 
artilerie între forțe conservatoare

creștine și unități palestiniene. Potri
vit agenției Reuter, cel puțin șase 
persoane au fost ucise și numeroase 
altele rănite.

Premierul Selim Al-Hoss a de
clarat că guvernul său „înțelege să 
acționeze în vederea salvgardării 
Libanului de la agresiunea la care 
este supus și se opune pericolului 
care planează asupra țării" — rela
tează agenția M.E.N.

După cum s-a anunțat, în sudul 
Libanului s-a înregistrat zilele tre
cute actul de sciziune al comandan
tului forțelor conservatoare, Saad 
Haddad, care a declarat, în mod ile
gal și unilateral, „independența" a- 
cestei zone libaneze.

Prezențe romanești 
peste hotare

DAKAR — In localul primăriei 
municipiului Kaolack, din Sene
gal, a avut loc vernisajul expo
ziției de fotografii „România 79“ 
organizată sub patronajul guver
natorului regiunii Sine-Saloum. 
în alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, guvernatorul Moustapha 
Kane a evidențiat evoluția as
cendentă a relațiilor și schim
burilor pe multiple planuri din
tre România și Senegal, ca și 
rolul determinant al intilnirilor 
care au avut loc intre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Leopold 
Sedar Senghor, in dezvoltarea și 
adincirea continuă a acestora, 
în zilele premergătoare inaugu
rării expoziției, postul local de 
radio a consacrat materiale rea
lizărilor țării noastre in dezvol
tarea social-economică.

LUANDA 23 (Agerpres). — 
în capitala Angolei, in fața unei 
asistențe numeroase, Ansamblul 
de cintece și dansuri „Doina" a 
prezentat un spectacol de gală. 
Au participat Mendes de Car
valho, secretar al C.C. al M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, membri ai 
guvernului, alte persoane ofi
ciale angoleze, șefii misiunilor 
și membri ai corpului diplo
matic. Spectacolul s-a bucurat 
de un succes deosebit, membrii 
ansamblului fiind in repetate 
rinduri aplaudați la scenă des
chisă.

ISTANBUL. — La concursul 
internațional al filmului de scurt- 
metraj Semih Tugrul, desfășu
rat la Istanbul in cadrul celui 
de-al III-lea Festival al filmu
lui balcanic, scurt-metrajul ro
mânesc „Avem nevoie de iu
bire", realizat de Eugenia Guțu, 
a fost distins cu premiul special 
pentru cel mai bun film pentru 
copii.

MEXIC: întrevederi ale delegației P.C.R.
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager

pres). — Secretarul general al 
Comitetului Executiv Național al 
Partidului Revoluționar Instituțional 
(P.R.I.) din Mexic, Jose de Las 
Fuentes Rodriguez, a primit dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Vasile Potop, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Buzău al P.C.R., care Între
prinde o vizită în Mexic.

Cu acest prilej au fost evocate 
bunele relații stabilite între P.C.R. 
și P.R.I., semnificația și importanța 
vizitei în Mexic a secretarului ge

neral al P.C.R., președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvol
tarea și intensificarea pe mai departe 
a acestor relații.

Delegația P.C.R. a avut întreve
deri cu Manuel Stephens Garcia, 
membru al Comisiei Executive a 
C.C. al Partidului Poporului Me
xican, cu Francisco Ortiz Mendoza, 
Jesus Lujan Gutierez, Indalecio Sa- 
yago Herrera, Amado D. Shear, 
membri ai Direcțiunii Naționale și 
secretari ai C.C. al Partidului Popu
lar Socialist.

Sesiunea Comitetului mixt al Centrului
comun O.N.U.D.I. — România

VIENA 23 (Agerpres). — La Viena 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
V-a sesiuni a Comitetului mixt al 
Centrului comun O.N.U.D.I. — 
România.

După cum este, cunoscut, acest cen
tru a fost înființat la București, în 
1972, ca un organism tehnic de 
specialitate avînd ca principal 
obiectiv promovarea prin intermediul 
O.N.U.D.I. a cooperării sub diferite 
forme dintre România și țările in 
curs de dezvoltare in domeniul in
dustriei chimice, petrochimice, mate
rialelor de construcții și forestiere.

Obiectivul recentei sesiuni a Comi
tetului mixt l-a constituit analiza ac
tivității centrului în anul 1978 și 
adoptarea programului de lucru al 
acestuia pe 1979, precum și a liniilor 
directoare de acțiune pentru 1980.

în cadrul reuniunii au fost subli
niate importanța pe care conducerea 

•O.N.U.D.I. o acordă activității Cen
trului de la București, contribuția 
deosebită pe care România o aduce 
și pe această cale la eforturile vizind 
eliminarea subdezvoltării, accelerarea 
industrializării țărilor în curs de dez
voltare.

Pentru măsuri efective de dezarmare
Interviul cancelarului federal al Austriei

VIENA 23 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat publicației „West- 
falische Rundschau", cancelarul fe
deral al Austriei, Bruno Kreisky, s-a

pronunțat pentru „măsuri efective 
de dezarmare" și pentru continuarea 
politicii de destindere.

REUNIUNEA COMITETULUI 
CONSTITUȚIONAL INTERYEMENIT

BELGRAD

Reuniunea Comitetului

ADEN 23 (Agerpres). — Comitetul 
constituțional interyemenit s-a reunit 
la Aden pentru a examina o serie 
de probleme privind punerea în 
aplicare a hotărîrilor convenite cu 
prilejul întîlriirii la nivel înalt din
tre președinții R.D.P. Yemen și 
R. A. Yemen. în cadrul lucrărilor

sale, comitetul va examina cu pre
cădere aspectele legate de elaborarea 
unei noi constituții yemenite în 
perspectiva unificării R. A. Yemen și 
R.D.P. Yemen, măsură convenită de 
șefii celor două state în cadrul con
vorbirilor din Kuweit, la sfîrșitul lu
nii martie — transmite agenția 
Q.N.A.

„Farsa electorala din Rhodesia - 
o manevră a rasiștilor"

NEW YORK 23 (Agerpres). — „In 
realitate, nici un fel de alegeri n-au 
avut loc în Rhodesia" — a declarat, la 
New York, Joshua Nkomo. copreșe
dinte al Frontului Patriotic Zim
babwe, referindu-se la farsa electo
rală inițiată de regimul minoritar de 
la Salisbury. Joshua Nkomo a subli

niat, în legătură cu aceasta, că este 
vorba de o nouă manevră a lui Ian 
Smith menită să mențină politica 
de dominație a minorității albe.

în ceea ce ne privește, a adăugat 
și Robert Mugabe, celălalt copreșe
dinte al Frontului Patriotic, lupta de 
eliberare va continua in Zimbabwe.

special al 0. N. U. 
pentru decolonizare

BELGRAD 23 (Agerpres). — La 
Belgrad au început, luni, lucrările 
reuniunii Comitetului special al 
O.N.U. pentru decolonizare, care ur
mează să discute situația din Nami
bia și Zimbabwe.

După cum relatează agenția Taniug, 
în cadrul reuniunii, care va dura o 
săptămînă, va fi stabilit un program 
de acțiune al O.N.U. și al întregii 
comunități internaționale prevăzind 
un sprijin efectiv pentru popoarele 
și mișcările de eliberare din cele 
două teritorii africane, in lupta lor 
pentru lichidarea colonialismului, ra
sismului și apartheidului. Din partea 
președintelui Iosip Broz Tito, parti- 
cipanților la reuniune Ie-a fost a- 
dresat un mesaj citit de Iosip 
Vrhoveț, secretar federal pentru afa
cerile externe.

Demonstrație a oamenilor muncii din Lisabona pentru apărarea dreptului la muncă, pentru condiții de viață 
mai bune

R. S. F .IUGOSLAVIA

Viața pe țărmul muntenegrean 

al Adriaticii reintră in normal

Rezultatele alegerilor
TOKIO 23 (Agerpres). — în Japo

nia au luat sfîrșit alegerile pentru 
organele administrației locale. Du
minică s-a consumat cea de-a doua 
etapă a alegerilor, în cadrul cărora 
au fost desemnați primarii unui nu
măr de 103 orașe, deputății adună
rilor municipale, ai unităților admi
nistrative rurale. După cum infor
mează ziarul „Akahata", forțele pro
gresiste care au desfășurat lupta e- 
lectorală sub deviza apărării dreptu
rilor și libertăților maselor munci
toare în ansamblu și-au menținut 
pozițiile în organele administrației lo-

locale din Japonia
cale. în prima etapă a alegerilor, 
desfășurată la 8 aprilie, Partidul Co
munist din Japonia și-a mărit nu
mărul de reprezentanți în adunări
le prefecturale cu 30 de persoane. 
Duminică, peste 1 200 de reprezen
tanți ai partidului comunist au fost 
aleși deputați ai adunărilor munici
pale. Ziarul relevă că, datorită a- 
lianțelor încheiate pe plan local în
tre coriiuniști și socialiști, candidații 
sprijiniți de cele două partide, de alte 
organizații progresiste, au fost aleși 
primari ai unor orașe mari, intre 
care Niigata și Fukushima.

După cutremurul ca
tastrofal din 15 aprilie, 
frumoasele localități 
de pe litoralul adriatic 
din Muntenegru trăiesc 
momente de revenire.

La îndemnul și sub 
conducerea Uniunii Co
muniștilor din Iugo
slavia, au fost între
prinse în întreaga țară 
ample acțiuni de aju
torare. în zonele si
nistrate au sosit cu 
prioritate corturile. în- 
cepind de sîmbătă, 
ploile mărunte și reci, 
necruțătoare față de 
cei aproape o sută de 
mii de oameni rămași 
fără, adăpost, au con
tenit. A dispărut ast
fel, cum scria un ziar 
iugoslav, al doilea 
dușman periculos, după 
cutremur. Cu puțin 
înainte de ora cind 
transmit, agenția Ta
niug a difuzat o altă 
știre îmbucurătoare : 
noaptea de duminică 
spre luni a fost prima 
după 15 aprilie cind 
seismografele de la 
Titograd, capitala Mun- 
tenegrului, nu au în
registrat nici un cutre
mur care să poată fi 
simțit de om ; cu spe
cificarea că. pină 
acum, au fost nopți 
cind s-au înregistrat și 
50 de zguduituri subte
rane, in stare să pună 
oamenii la încercare.

„După catastrofalul 
cutremur, viața se 
normalizează și toți 
sîntem convinși că 
vom putea repune in 
funcțiune obiectivele 
economice" — declara 
primarul localității 
Budva, Predrag Ciu- 
lafici. O altă știre 
anunță că toate școlile 
elementare și medii 
de pe litoralul adria

tic al Muntenegrului 
și-au reluat cursurile. 
Multe din ele func
ționează încă in cor
turi. Aproape toți lo
cuitorii sinistrați au un 
adăpost asigurat : în 
corturi, ca la Budva și 
Ulcini, în vilele turis
tice, ca la Kotor, sau 
chiar in vagoane de 
dormit, ca în portul 
Bar. Tot mai frecvent, 
locuitorii care și-au 
părăsit casele încep să 
revină la căminele lor, 
și acolo unde este po
sibil să le repare. Mo
lozul de pe străzi în
cepe să fie înlăturat.

Sutele de „replici 
minore", care au ur
mat principalului se
ism din 15 aprilie, au 
adăugat pierderilor din 
prima zi altele, mai 
mici e drept, dar nu 
mai puțin îngrijoră
toare. Este vorba de 
acea „infiltrare des- 
tructivă" in structura 
clădirilor, ale cărei 
proporții încă nu au 
fost definitiv stabilite. 
Totuși, incepînd cu 
prima zi a acestei săp
tămîni, posturile de 
radio, agenția Taniug 
relatează despre inten
sele studii întreprinse 
de specialiști pentru 
reconstruirea și con
servarea valorilor ar
hitectonice și artistice 
din localitățile cala
mitate.

Din emisiunile de 
radio sau televiziune, 
din toate convorbirile 
pe care le-am purtat 
în aceste zile cu ce
tățenii iugoslavi se 
desprinde hotărîrea 
autorităților și popu
lației de a învinge for
ța stihiei. Este un 
uriaș efort coordonat 
al întregului popor,

sub conducerea U.C.I. 
Astăzi s-a anunțat 
convocarea Consiliului 
Executiv Federal in 
vederea acordării u- 
nui' ajutor de 1U0 
milioane de dinari 
din rezervele buge
tare de stat pen
tru înlăturarea ur
mărilor cutremurului. 
Pe de altă parte, con
tinuă donațiile din 
partea colectivelor de 
muncă, a populației. 
De pildă, oamenii mun
cii de la întreprinde
rea „Progresivnost" din 
Belgrad au hotărit să 
acorde regiunilor si
nistrate suma de 500 
mii dinari. Totodată, 
brigăzile de tineret 
lucrează la repara
rea obiectivelor tu
ristice în toate loca
litățile calamitate.

Organizațiile de co
pii din Iugoslavia au 
inițiat acțiunea de 
stringere a ajutoarelor 
pentru colegii lor din 
Muntenegru, oferind 
cele mai necesare ma
teriale și chiar cazare 
pentru copiii răma 
fără adăpost și ' 
școli. -v

Se poate afirma că 
în aceste zile s-a tre
cut la o nouă etapă în 
lupta împotriva urmă
rilor seismului, la a- 
ceastă luptă partici- 
pind populația întregii 
țări. Cu încrederea că 
acest efort de refacere 
va fi în curind încunu
nat de succes, respon
sabilii unor hoteluri 
turistice din Kotor au 
și afișat chemarea : 
„Poftiți la noi, veți cu
noaște Adriatica și 
poporul iugoslav !“.

L. DUTA
Belgrad, 23 ’

agențiile de presă
Consfătuire C.A.E.R.In zi* 

lele de 17—20 aprilie a avut loc la 
Berlin — R.D.G., a 11-a ședință a 
Consfătuirii conducătorilor organelor 
de stat în problemele muncii din ță
rile membre ale C.A.E.R. Au parti
cipat delegații din R.P. Bulgaria, Re
publica Cuba, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Mongolă, R.P. Polonă, 
R.P. Ungară, U.R.S.S. și R.S. Viet
nam. Din Republica Socialistă Româ
nia a participat o delegație condusă 
de Aneta Spornic, adjunct al minis
trului muncii. în cadrul consfătuirii 
s-a efectuat un schimb de păreri și 
informații în domeniul muncii și pro
blemelor sociale și s-au analizat po
sibilitățile de dezvoltare a colaborării 
în acest domeniu între țările membre 
ale C.A.E.R.

Convorbiri la Moscova, 
în capitala U.R.S.S. au avut loc, la 
23 aprilie, convorbiri între Andrei 
Gromîko, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., și Miloș 
Minici, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., sosit, luni, în capitala so
vietică. Au fost analizate aspecte 
ale relațiilor bilaterale și unele pro
bleme internaționale de interes 
comun.

Intîlnire austriaco-vesî-
germană. La Zell am See, în Aus
tria, a avut loc o întîlnire între can
celarul federal al Austriei, Bruno
Kreisky, și omologul său vest-german, 
Helmut Schmidt. Șefii celor două gu
verne au examinat în special pro
bleme referitoare la situația econo
mică mondială, situația energetică, 
tratativele pentru reducerea trupelor 
și armamentelor și măsuri adiacente 
in Europa centrală.

La Geneva a avut loc>13 28 
aprilie, o reuniune a șefilor delega
țiilor U.R.S.S. și S.U.A. la negocie
rile sovieto-americane privind limi
tarea armamentelor strategice ofen
sive.

Protest Organizația de land a 
tineretului Socialist Muncitoresc Ger
man din Hessa a dat publicității o 
declarație în care protestează împo
triva proiectatei „întîlniri tradițio
nale" a foștilor SS-iști din divizia 
„Cap de mort", programată să se 
desfășoare la 28 și 29 aprilie în ora
șul Arolsen, din Hessa. Declarația 
relevă că organizarea unor astfel de 
întîlniri sfidează memoria milioane
lor de victime ale regimului nazist 
și urmărește justificarea terorii și 
crimelor comise de fasciști.

Pentru creșterea contribuției 0. N. U. D. /. la eforturile 
de făurire a unei noi ordini economice internaționale

La Viena s-a încheiat faza fi
nală a Conferinței plenipoten
țiarilor pentru elaborarea Constitu
ției Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltarea Industrială 
(O.N.U.D.I.), in vederea transfor
mării acestei organizații în agenție 
specializată a O.N.U.

Eforturile pentru transformarea 
O.N.U.D.I. în agenție specializată a 
O.N.U. iși au punctul de plecare în 
inițiativa luată de „Grupul celor 
77“ la Conferința generală a organi
zației, din martie 1975, inițiativă 
avansată în Declarația și Planul de 
acțiune de la Lima privind dezvol
tarea și cooperarea industrială. 
Pentru elaborarea actului constitu
tiv al O.N.U.D.I. ca instituție spe
cializată a fost înființat un comi
tet interguvernamental plenar. In 
cadrul celor cinci runde de nego
cieri purtate la Viena, comitetul a 
reușit ca, pornind de la proiectul 
„Grupului celor 77", de la propu
nerile altor grupuri și țări și aie 
Secretariatului O.N.U., să obțină 
progrese substanțiale pe calea pre
gătirii constituției. Rezultatele 
acestor etape au fost întregite de 
conferința plenipotențiarilor, care 
in cele două sesiuni ale sale (des
fășurate la New York în februa- 
rie-martie 1978 și respectiy Viena 
în martie-aprilie a.c.) a izbutit să 
lărgească gradual aria de acord în
tre țările in curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate, Dermițînd, în final, 
adoptarea Constituției O.N.U.D.I., 
prin consensul celor peste 80 de 
state participante.

Constituția O.N.U.D.I., aflată Ia 
această oră in faza semnării și ra
tificării, suscită un larg și explica
bil interes. Ss imoune atenției, de 
pildă, cadrul politico-juridic, de 
nrincipii și obiective generale, de
finit în preambulul constituției, 
r.vind la bază documente funda
mentale, cum sînt „Declarația și

Planul de acțiune privind instaura
rea unei noi ordini economice in
ternaționale", adoptate de- sesiunea 
a Vl-a specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. Iși găsesc, astfel, 
confirmarea o serie de principii și 
alte comandamente impuse de 
viață privind „necesitatea elimină
rii inegalităților economice și a sta
bilirii de relații economice interna
ționale raționale și echitabile", im
perativul unor „modificări structu
rale în dezvoltarea economiei mon
diale", „locul industrializării ca in

obiectivelor sale majore definite 
prin constituție, O.N.U.D.I. este îm
puternicită să îndeplinească un 
evantai larg de funcții însemnate, 
între care : de a favoriza și furniza 
asistență țărilor in curs de dezvol
tare pentru promovarea și accele
rarea industrializării lor ; exercita
rea rolului central de coordonare a 
ansamblului activităților din siste
mul O.N.U. în domeniul dezvoltării 
industriale ; promovarea și favori
zarea producerii, selectării, adap
tării, transferului și utilizării de

funcții, ca și prin prevederile ce 
definesc structura O.N.U.D.I., ro
lul conferinței generale, repre
zentarea mai echitabilă a țărilor 
în curs de dezvoltare în Consiliul 
dezvoltării industriale, sistemul de 
luare a deciziilor, aranjamentele fi
nanciare și altele, constituția în an
samblu marchează un pas însemnat 
în direcția democratizării și sporirii 
eficienței organizației, adaptării 
sale la exigențele statelor membre, 
înainte de toate la nevoile crescînde 
ale țărilor in curs de dezvoltare.

LA ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI DE LA VIENA
strument dinamic de creștere, esen
țial pentru dezvoltarea economică 
accelerată, îndeosebi a țărilor in 
curs de dezvoltare și ameliorarea 
nivelului de trai" al popoarelor res
pective. De asemenea, sînt consfin
țite „dreptul suveran al tuturor ță
rilor de a se industrializa", „coope
rarea internațională in vederea dez
voltării ca obiectiv și datorie co
mună a tuturor țărilor", hotărîrea 
tuturor statelor de a promova bu
năstarea popoarelor lor, de a în
tări independența economică a ță
rilor in curs de dezvoltare, de a 
asigura acestor țări o parte echita
bilă în producția industrială a lu
mii și a contribui la pacea, securi
tatea și prosperitatea tuturor na
țiunilor, conform scopurilor și prin
cipiilor Cartei O.N.U. etc.

Merită evidențiat faptul că este 
peptru prima oară cind, prin con
sens. se consacră într-un acord in
ternațional cu forță juridică obliga
torie și vocație universală obiecti
vul principal de a contribui Ia in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. Pentru atingerea

tehnologii industriale ; sprijinirea 
țărilor în curs de dezvoltare in 
crearea și promovarea industriilor 
pentru deplina utilizare a resurse
lor naturale și umane ; organizarea 
și favorizarea de programe pentru 
formarea de cadre naționale în ță
rile în curs de dezvoltare ; elabo
rarea de măsuri speciale pentru 
promovarea cooperării industriale 
intre țările în curs de dezvoltare ; 
adoptarea de măsuri speciale pen
tru sprijinirea țărilor in curs de 
dezvoltare cel mai puțin avansate, 
afectate de crize economice sau ca
tastrofe naturale.

Intre prevederile-cheie ale con
stituției, deosebit de importantă este 
clauza potrivit căreia o parte din 
bugetul organizației alcătuit din 
contribuțiile financiare obligatorii 
ale statelor membre urmează a fi 
folosit pentru finanțarea unor ac
tivități de asistență tehnică în be
neficiul țărilor în curs de dezvol
tare, ca expresie a îndatoririi de a 
sprijini eforturile lor pentru pro
movarea industriilor naționale.

Prin preambul, prin obiective și

Ca țară socialistă în curs de dez
voltare, membră a „Grupului celor 
77", România a participat activ, in 
toate fazele, la opera de transfor
mare a O.N.U.D.I. in agenție spe
cializată a O.N.U. Coautoare la 
proiectul de Constituție O.N.U.D.I., 
pregătit și prezentat de „Grupul 
celor 77“, participantă la lucrările 
celor cinci sesiuni ale Comitetului 
interguvernamental pentru Consti
tuția O.N.U.D.I., vicepreședintă la 
cele două sesiuni ale conferinței 
plenipotențiarilor, prezentă în dife
ritele comitete și grupuri de nego
ciere, de lucru și contacte, țara 
noastră și-a adus, astfel, alături de 
celelalte țări membre ale „Grupu
lui celor 77", de toate statele parti
cipante, contribuția activă la efor
turile pentru lărgirea familiei Na
țiunilor Unite cu încă un membru 
cu drepturi egale, O.N.U.D.I., la în
săși întărirea pe această cale a 
sistemului O.N.U.

Constituția O.N.U.D.I. urmează a 
intra în vigoare cind cele 80 de 
țări o vor semna și ratifica, tre-

cîndu-se astfel la transformarea 
efectivă a organizației in agenție 
specializată a O.N.U. Se impune 
relevat însă că această transformare 
a O.N.U.D.I. nu este concepută ca 
o simplă schimbare a statutului ju
ridic al organizației. Acțiunea 
„Grupului celor 77“ reprezintă un 
proces politic de substanță, menit 
să conducă la o mutație cantitativă 
și calitativă, de natură să adap
teze O.N.U.D.I. la noile realități po
litice și economice internaționale, 
la nevoile și cerințele legitime aie 
țărilor în curs de dezvoltare de a 
fi sprijinite în mod real în efortu
rile lor pentru industrializare, ast
fel încît ponderea lor în producția 
industrială a lumii în anul 2000 să 
fie de cel puțin 25 la sută.

Tocmai de aceea este necesar ca 
O.N.U.D.I. să fie mai direct anco
rată în realitățile politice și eco
nomice internaționale, in dialogul 
multilateral vizind reducerea grab
nică și eradicarea subdezvoltării, 
industrializarea țărilor în curs de 
dezvoltare, propășirea economică și 
socială a tuturor popoarelor, ca 
parte integrantă a eforturilor pen
tru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte. Perioada de tranziție 
în care se află O.N.U.D.I. constituie 
totodată prilejul optim pentru re- 
vitalizarea întregii activități a or
ganizației, cu precădere in sfera 
asistenței tehnice, pentru perfec
ționarea in continuare a activității 
tuturor organelor O.N.U.D.I. Sub 
semnul acestor preocupări urmează 
să se deschidă in curind lucrările 
Consiliului dezvoltării industriale și 
comitetului său permanent, iar in 
perspectivă cele ale Conferinței ge
nerale a O.N.U.D.I. la nivel mi
nisterial.

Marin BUHOARA
Viena

transmit:
Plenara C. C. al P. C. din 

Danemarca. La copenhaga a 
avut loc plenara C. C. al P. C. din 
Danemarca care a analizat aspecte 
ale situației politice interne și sarci
nile partidului în legătură cu parti
ciparea țârii la alegerile în Parla
mentul vest-european. în documen
tele adoptate de plenară se sublinia
ză necesitatea înfăptuirii în țară a 
unei noi politici economice, luării 
unor măsuri de combatere a șoma
jului și inflației, reducerii cheltuie
lilor militare. Plenara a subliniat că 
participarea Danemarcei la Parlamen
tul vest-european va pune țara in
tr-o stare de dependență politică și 
economică și mai mare față de 
C.E.E.

Primire Ia Beijing. L1 xian- 
nian (Li Sierț-nien), vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
a primit, la Beijing, delegația co
mercială guvernamentală a Republi
cii Irlanda, condusă de Desmond 
O’Malley, ministrul industriei și co
merțului, prima misiune oficială a a- 
cestei țări care face o vizită în Chi
na. In cursul convorbirii ce a avut 
10c, a fost subliniată dorința ambe
lor părți de a dezvolta relațiile din
tre China și Irlanda.

Atentat la Viena. ° puter' 
nifcă explozie s-a produs, duminică 
noaptea, în curtea unei sinagogi din 
centrul Vienei, provocind impor
tante pagube materiale clădirii și

construcțiilor învecinate. Nu s-au 
înregistrat victime. Atentatul a fost 
revendicat într-un mesaj telefonic 
transmis corespondentului agenției 
France Presse, de o organizație te
roristă necunoscută pină acum, 
autointitulată „Vulturii revoluției".

Alegerile din Thailanda, 
care au avut loc duminică, pentru 
ocuparea celor 301 mandate ale 
Camerei Reprezentanților, nu au per
mis nici unuia dintre partidele care 
au prezentat candidați proprii să 
întrunească majoritatea pentru a 
putea forma guvernul. Mai puțin de 
25 la sută din cele 21 milioane de 
persoane cu drept de vot s-au pre
zentat la acest scrutin — relatează 
agenția France Presse.

Primul plan cincinal al 
Afganistanului. Guvernul Afga
nistanului a aprobat directivele pri
mului plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale afgane — anun
ță agenția Bahtar. In rezoluția adop
tată se relevă că planul are «a scop 
realizarea principalelor țeluri ale re
voluției din aprilie — lichidarea re
miniscențelor feudale, modernizarea 
producției agricole, dezvoltarea in
dustriei, sănătății și culturii, crește
rea nivelului de trai al poporului, 
înfăptuirea programului — se soune 
în rezoluție — va permite construi
rea in Afganistan a unei societăți 
fără exploatare.

Demisii. Trei dePutatia| partt 
dului Republican al Poporului, part; 
dul de guvernămînt al primului mi
nistru al Turciei, Biilent Ecevit, au 
demisionat, luni, din această forma
țiune politică, periclitîndu-i serios 
pozițiile în parlament, unde deține 
o majoritate destul de redusă.

Congres al muncitorilor imigranți 
din țările Pieței comune 

Participanții au cerut respectarea drepturilor politice si 
cetățenești, asigurarea dreptului la muncă și la salarii egale

AMSTERDAM. — în orașul olandez Amsterdam s-au desfășurat lucră
rile unui congres la care au participat aproximativ 200 de reprezentanți 
ai unui număr de 22 organizații ale imigranților din țările Pieței comune. 
Participanții au cerut respectarea drepturilor politice și cetățenești ale 
muncitorilor imigranți din cele nouă țări ale C.E.E., unde milioane de oa
meni ai muncii din Asia, Africa și Orientul Mijlociu sînt supuși unei 
puternice exploatări, discriminărilor in primirea la lucru, precum și în 
retribuirea muncii. Congresul a adoptat un document care cere ca mun
citorilor imigranți să li se asigure dreptul de a munci, de a primi salarii 
egale cu cele ale muncitorilor localnici. Muncitorilor imigranți, relevă 
documentul, trebuie să li se acorde libertatea cuvîntului, a întrunirilor și 
a asocierii în sindicate.

„EUROFORUM" : „Primele victime ale crizei economice"
Revista „Euroforum". editată de 

directoratul pentru; informații al 
Comisiei Pieței comune, publică sub 
titlul „Muncitorii imigranți — pri
mele victime ale crizelor" un ar
ticol în legătură cu soarta milioa
nelor de muncitori străini din 
cele nouă țări membre ale Co
munității economice vest-europene, 
care sînt zvîrliți pe drumuri ime
diat ce apar greutăți economise. In 
articol se arată :

Odată cu declanșarea recesiunii 
economice din 1974 și cu creșterea 
șomajului, pentru Comunitatea vest- 
europeană s-a agravat dramatic 
problema celor 3.8 milioane de 
muncitori imigranți provenind din 
țările nemembre. Acești muncitori 
au fost încurajați să vină in anii 
’60 și in prima parte a deceniului 
actual ; acum insă, multe țări ii 
încurajează să plece acasă la ei. 
Cind au venit, in cele mai multe 
cazuri muncitorii imigranți au 
fost acceptați pentru a se completa 
locurile rămase vacante la slujbele 
cele mai râu plătite. Or, după cum 
se știe, aceste slujbe dispar cind 
vine recesiunea.

In viitor, problemele pe care le

ridică folosirea muncitorilor imi
granți nu vor deveni mai ușoare, ci 
dimpotrivă. Șapte ani după ce 
Grecia va deveni membră a Pieței 
comune, muncitorii greci vor putea 
să ceară de lucru in oricare dintre 
țările comunității, așa incit este de 
așteptat că in 1988 vom asista la 
un puternic aflux de lucrători din 
Grecia. In același sens, situația se 
poate înrăutăți după ce Spania și 
Portugalia vor intra in Piața co
mună.

Cu cei 1,6 milioane lucrători 
străini, Franța are cea mai mare 
concentrare de muncitori imigranți 
proveniți din țările nemembre ale 
comunității ; urmează in ordine 
Germania federală — cu 1,5 mili
oane și Marea Britanie -— cu 475 000. 
In R.F.G. sînt 517 000 muncitori din 
Turcia, in Franța — 640 000 algeri
eni, marocani și tunisieni. 475 000 
portughezi și 265 000 spanioli.

De asemenea, în țările comunită
ții există și 1,3 milioane muncitori 
provenind din alte state membre 
Astfel, in Marea Britanie sînt 
232 000 muncitori irlandezi, în 
Franța sînt 230 000 italieni și 91 000 
in Belgia.
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