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Vizita ile prietenie, colaborare si solidaritate efectuată de președintele 
Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, in opt țări 
ale Africii-n acțiune pnlitică de amplă semnificație istorică,
o puternică afirmare a ideilor libertății si independentei popoarelor

Bilanț rodnic, orizonturi largi 
pentru dezvoltarea conlucrării prietenești 
dintre poporul român și popoarele africane

Libia — Gabon — Angola — Zambia — Mozambic — Burundi — 
Sudan — Egipt. In aceste opt state de pe pămintul Africii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a purtat solia de pace, prietenie și colaborare a 
poporului român in cadrul unui amplu itinerar, care, prin modul in 
care s-a desfășurat, prin rezultatele deosebit de rodnice cu care s-a 
încheiat, prin ideile-forță pe care le-a pus in evidență, reprezintă, fără 
îndoială, un eveniment de semnificație cu adevărat istorică, atit pe 
planul raporturilor bilaterale, cit și in sfera generală a vieții inter
naționale.

Întreaga vizită se înscrie ca una din manifestările cele mai 
strălucite ale activității partidului și statului nostru, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea orientărilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale privind extinderea și aprofundarea 
relațiilor României cu toate țările socialiste, cu statele care au pășit 
pe calea dezvoltării independente, cu celelalte state ale lumii, crește
rea aportului țării noastre la promovarea cauzei generale a libertății 
și independenței popoarelor, a socialismului și progresului, a păcii și 
înțelegerii internaționale.

Succedind itinerarelor anterioare în țări de pe toate continentele, 
actuala vizită a marcat, prin convorbirile purtate cu conducătorii 
de partid și de stat, prin tratatele de prietenie și cooperare și celelalte 
documente semnate, prin acordurile și înțelegerile încheiate, con
tribuții substanțiale la adîncirea prieteniei și dezvoltarea, pe baza 
deplinei egalități, a colaborării cu țările vizitate, pe toate planurile 
— politic, economic, tehnico-științific și cultural — spre binele și 
folosul reciproc, corespunzător aspirațiilor popoarelor din toate țările 
în curs de dezvoltare de a înainta liber, de sine stătător, pe calea 
progresului economic și social.

Pe pămintul Africii, în condițiile în care un șir din țările vizitate 
se află în prima linie a încleștării cu forțele coloniale, care încearcă

prin orice mijloc să-și păstreze ultimele lor bastioane, România 
socialistă și-a reafirmat, in modul cel mai viguros, prin glasul pre
ședintelui său, solidaritatea deplină cu lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonialismului, a politicii rasiste și de 
apartheid, pentru dreptul la libertate și autodeterminare al popoare
lor din Africa australă, pentru respectarea suveranității și integrității 
teritoriale a statelor africane independente.

pesfășurindu-se intr-un moment de mare complexitate a vieții 
internaționale, vizita a subliniat cu putere necesitatea întăririi unității 
tuturor forțelor antiimperialiste, progresiste și democratice, pe plan 
național și internațional, in lupta pentru soluționarea problemelor 
cardinale ale omenirii — pacea și securitatea internațională, dezvol
tarea liberă, de sine stătătoare, a tuturor națiunilor, dezarmarea, 
afirmarea metodei tratativelor pentru aplanarea diferendelor dintre 
state, lichidarea decalajelor, edificarea noii ordini economice și po
litice internaționale.

■ Prin noua solie de pace, colaborare și solidaritate militantă au 
crescut și mai mult prestigiul internațional al României, stima și 
înalta considerație de care se bucură pe toate meridianele președintele 
Nicolae Ceaușescu, ca personalitate proeminentă a lumii contem
porane, ca militant neobosit pentru înfăptuirea celor mai nobile 
aspirații ale umanității. J

Urmărind cu cel mai viu interes, cu legitimă mindrie patriotică, 
desfășurarea vizitei în țările Africii, poporul român iși exprimă din 
adincul inimii — așa cum o arată concludent telegramele din toate 
colțurile țării — aprobarea deplină, entuziastă a rezultatelor ei 
rodnice, stima și prețuirea față de activitatea prodigioasă desfășurată 
cu acest prilej de secretarul general al partidului, președintele repu
blicii, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, reafirmindu-și adeziu
nea fermă la întreaga politică internă și externă a României socialiste, 
hotărirea de a tace totul pentru transpunerea ei cu deplin succes 
in viață.

DIN DOCUMENTELE ÎNCHEIATE:
Jamahiria Libiana

• Comunicatul comun, semnat de președin
tele Nicolae Ceaușescu șl de colonelul Moam- 
mer El Geddafi, conducătorul marii revoluții de 
la 1 septembrie.
• Acord comercial de lungă durată.
• Memorandum cu privire la diversificarea 

schimburilor comerciale, cooperarea la reali
zarea de obiective industriale și agricole, con
struirea de locuințe și exportul de țiței libian 
către România.

Republica Gaboneză
• Tratatul de prietenie și cooperare Intre 

Republica Socialistă România și Republica Ga
boneză, semnat de președinții Nicolae 
Ceaușescu și El Had| Omar Bongo.

• Comunicat comun, purtînd aceleași sem
nături.
• Acorduri și înțelegeri privind încura|area, 

promovarea și garantarea investițiilor, transpor
turile aeriene, cooperarea în domeniul cercetării 
științifice și tehnologice.
• Acordul privind participarea țării noastre 

la construirea căii ferate transgaboneze. ț

Republica Populară Angola
• Tratatul de prietenie și cooperare între 

Republica Socialistă România și Republica 
Populară Angola, semnat de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Antonio Agostinho Neto.
• Comunicat comun, purtînd aceleași sem

nături.
• Acord de cooperare între Partidul Comu

nist Român și M.P.L.A. — Partidul Muncii.
• Protocolul primei sesiuni a Comisiei mixte 

guvernamentale româno-angoleze de cooperare 
economică, industrială și tehnică.

Republica Zambia
• Tratatul de prietenie și cooperare între 

Republica Socialistă România și Republica Zam
bia, semnat de președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth David Kaunda.
• Comunicat comun, purtînd aceleași sem

nături.
• Protocol de cooperare între Partidul Comu- 

.nist Român și Partidul Unit ol Independenței 
Naționale.

• Acord privind cooperarea tehnică și eco
nomică în industria minieră și în domeniul hi
drocarburilor.

• Acord pentru dezvoltarea oooperării în 
domeniul industriei.
• Acordul privind dezvoltarea cooperării în 

domeniul agriculturii și programul de schimburi 
culturale și științifice pe anii 1979—1980.

Republica Populară Mozambic

LIBREVILLE Republica 
xGaboneza

'BUCUREȘTI

tripolii

Jamahir/aH",^^

Maputo

QIPMailia.

1 3 A

A
MAILIA. S. VA

’ ^Republica irabâ
X • N

f.......>'3‘. ’1 V

j a A
yz
\Repubhca '

Democrahe^p

7

\ Populara
\ \ Mozambic)

• Tratatul de prietenie și cooperare între 
Republica Socialistă România și Republica 
Populară Mozambic, semnat de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel.

• Comunicat comun.
• Acord de colaborare între Partidul Comu

nist Român și partidul FRELIMO.
• Program de cooperare economică pînă în 

anul 1990.

Republica Burundi
• Tratatul de prietenie și cooperare între 

Republica Socialistă România și Republica 
Burundi, semnat de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jean Baptiste Bagaza.

• Comunicat comun.
• Acord privind dezvoltarea cooperării în do

meniul industriei.
• Acord privind participarea Republicii So

cialiste România la valorificarea zăcămintelor 
de nichel și metale asociate de la Musongati.
• S-au mai semnat acorduri și înțelegeri pri

vind dezvoltarea cooperării în domeniile trans
porturilor, cercetării geologice și miniere, agri
culturii și zootehniei, turismului ș.a.

Republica Democratică Sudan
• Tratatul de prietenie șl cooperare între Re

publica Socialistă România și Republica Demo
cratică Sudan, semnat de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohammed El Nimeirl.

• Comunicat comun.
• Programul privind dezvoltarea cooperării 

economice și industriale și a schimburilor co
merciale.

Republica Arabă Egipt
• Comunicat comun.

Deplina și entuziasta aprobare 
a întregului nostru popor 

față de rezultatele remarcabile ale 
vizitelor efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

în cele opt țări africane
Mesaje adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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In Intîmpinarea zilei de 1 mai

însuflețitor raport 
în întrecerea 

socialistă
în județul Alba — 52 

milioane lei producție 
netă suplimentară, colective
le unităților industriale din jude
țul Alba au consemnat pe grafice
le întrecerii o producție netă de 
peste 52 milioane lei realizată su
plimentar de la începutul anului. 
Depășirea sarcinilor stabilite la a- 
cest indicator s-a obținut ca rezul
tat al creșterii producției fizice și 
al sporirii eficienței întregii activi
tăți productive. De la începutul 
anului s-au livrat peste prevederi 
mai mult de 430 tone mașini și uti
laje pentru industria metalurgică, 
37 mașini unelte ș.a.

La Galați, 30000 tone 
laminate peste plan. Ca ur* 
mare a unei mai bune întrețineri 
și exploatări a utilajelor, a men
ținerii unor ritmuri înalte de lucru, 
colectivul laminorului Slebing din 
cadrul combinatului gălățean a ra
portat un nou și important succes 
în producție : realizarea în cinstea 
zilei de 1 Mai a 30 000 tone de sle- 
buri, ceea ce reprezintă o canti
tate cu 10 000 tone peste angaja
mentul asumat.

Al doilea motor naval 
de 20000 CP. Acum- înPreai- 
ma zilei de 1 Mai, cel de-al doilea 
motor diesel naval de 20 000 CP, 
destinat echipării unor nave ma
ritime românești, a trecut cu succes 
examenul funcțional pe standul de 
probe al întreprinderii de con
strucții de mașini din Reșița.

Județul Arad a încheiat 
semănatul porumbului

Aradul este cel,de-al 12-lea județ 
care a încheiat semănatul porum
bului pe cele 103 050 hectare des
tinate acestei culturi.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul județean Arad al 
P.C.R. și Consiliul popular jude
țean, se spune :

Dorim să vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, alături de întregul popor, me
canizatorii, țăranii cooperatori, lu
crătorii și specialiștii din unitățile 
agricole ale județului Arad, nu
trind o fierbinte dragoste față de 
patrie, partid și popor, vor acționa, 
potrivit sarcinilor și indicațiilor 
dumneavoastră prețioase, pentru 
sporirea necontenită a rodniciei pă- 
mîntului și obținerea unor produc
ții agricole la nivelul dotărilor de 
care dispunem.

Cine nu muncește nici 
să nu mănince — acest 
cuvint rostit acum aproa
pe două mii de ani într-o 
cetate elină a devenit 
proverbial în toate limbi
le europene, a însemnat 
o revoluționare a atitudi
nii omului fată de mun
că, disprețuită intr-o lume 
a sclaviei celor multi 
subjugați forțelor naturii, 
pe de o parte, si intere
selor unei oligarhii mai 
mult sau mai puțin arbi
trare, pe de altă parte.

Tehnica modernă își are 
rădăcinile in această re
voluționare a atitudinii 
față de muncă. Munca a 
devenit o cinste, a fost 
asimilată spiritului și li
bertății, socotită ca prima 
treaptă, ca pridvorul săr
bătorii ; sudoarea frunții 
asupra firii lumii amiro- 
sea a mir si scinteia a bri
liante. In Transilvania se 
spune că sămânța udată 
cu sudoare in urma plu
gului dublează greutatea 
bobului de griu in spi
cele coapte ce se incon- 
voaie groase ca și cozile 
fetelor fecioare in hora 
sărbătorilor.

Chimiștii din orașul Victoria 
au realizat prin autodotare 
trei instalații tehnologice

Chimiștii orașului Victoria Intîm- 
pină ziua de 1 Mai cu un succes de 
mare prestigiu : darea în exploatare 
a trei noi instalații tehnologice care 
vor asigura produse din cele mai so
licitate la această oră de economia 
națională. Se cuvine subliniat de la 
bun început un fapt : cu excepția 
cîtorva utilaje, toate cele trei insta
lații au fost gîndite și realizate de 
colectivul combinatului, fără aportul 
vreunui institut de cercetări sau 
vreunei unități de construcții-mon- 
taj. în plus, toate cele trei instalații 
au fost concepute și realizate într-un 
termen record și se caracterizează 
printr-o înaltă eficiență economică.

Instalația de rășini ureoformaldehi- 
dice DM, produs destinat industriei 
de prelucrare a lemnului. Ing. Ion 
Thomas, șeful secției, na prezintă 
cîteva date concludente :

— Capacitatea noii instalații este 
de 40 000 tone rășini pe an. Ea a fost 
amplasată in spațiile instalației exis
tente, folosindu-se unele din clădi
rile acesteia. Peste 80 la sută din uti
laje sînt realizate cu forțele proprii 
ale combinatului, iar lucrările de 
construcții-montaj s-au executat de 
către colectivul secției în regie. 
Instalația are la bază o tehnologie 
îmbunătățită, caracterizată printr-un 
nivel ridicat de mecanizare și auto
matizare, ceea ce a dus la realizarea 
unei lucrări de investiții cu un grad 
ridicat de eficiență economică, con
cretizată în faptul că fiecare leu in
vestit aduce o producție de 6 lei. De 
subliniat că instalația este concepută 
in așa mod îneît să permită adapta
rea la fabricația altor rășini sintetice.

Trăsătura dominantă a celei de a 
doua instalații, cea de alcoolizare 
continuă a nitrocelulozelor cu alcool 
etilic, produs solicitat de industria 
de lacuri și vopsele, o constituie teh
nologia de fabricație cu un pronun
țat caracter original. Ne referim, în
deosebi, la Introducerea procesului 
tehnologic continuu și la înaltul grad 
de automatizare al operațiilor și fa
zelor tehnologice.

— La vechea instalație — ne-a ex
plicat ing. Emilian Achirii, șef ser
viciu organizare-producție — procesul 
tehnologic era discontinuu, iar în a- 
ceste condiții nici nu putea fi vorba 
de automatizare sau mecanizare. O- 
perațiile de descărcare și alimentare 
cu materie primă a centrifugelor sau 
de evacuare și ambalare a produsu
lui finit se executau manual. Dato

tn puterea acestei bucu
rii față de muncă s-au 
dessălbăticit pădurile Eu
ropei, au secat mlaștinile 
ce puroiau planeta și s-a 
extins treptat grădina 
Viței de vie și a trandafi
rului înmiresmat cățărat 
pe cetăți și sanctuare, în 
inima omului.

rită continuității și automatizării pro
cesului tehnologic, noua instalație 
este servită de un număr de mun
citori de patru ori mai redus decit la 
vechea instalație. Dacă la aceasta 
adăugăm și faptul că utilajele — cu 
excepția centrifugelor — au fost exe
cutate în combinat, că lucrările de 
construcții-montaj s-au executat cu 
forțe proprii, aflăm și explicația efi
cienței economice a acestei lucrări, 
care se amortizează într-un singur an.

Instalația de rășini fenolice se 
înscrie și ea in aceleași coordonate 
ale eficienței economice, ale inițiati
vei, spiritului gospodăresc și înaltei 
responsabilități muncitorești. Con
struirea prin forțe proprii a utilajelor, 
folosirea unei tehnologii avansate, 
caracterizată prin proces tehnologic 
continuu și înalt grad de automati
zare, executarea lucrărilor în regie 
proprie au sporit nivelul de efi
ciență al instalației, care la fiecare 
leu cheltuit va aduce un venit net 
de 5 lei.

— Aș dori să remarc — ne-a rela
tat ing. loan Bărbat, șeful secției de 
lucrări în regie proprie — că, începînd 
de la fundații și pină la probele teh
nologice, toate lucrările de zidărie, 
de montaj, de instalații, verificările 
s-au executat de către formațiile 
conduse de maiștrii Viorel Pandrea, 
Gheorghe Stanciu și Savu Sitea, fie
care formație avînd un efectiv cu
prins între 22—25 de oameni.

O contribuție de preț au adus, de 
asemenea, colectivele secțiilor, mun
citorii și tehnicienii de la autoutilări. 
Ceea ce se cuvine subliniat in mod 
deosebit este dăruirea și inalta res
ponsabilitate cu care au muncit 
acești oameni. Chimiștii din orașul 
Victoria au pus in valoare toate po
sibilitățile, muncind cu tenacitate șl 
abnegație, pentru a scurta cit mai 
mult posibil durata de execuție a 
celor trei instalații. Și au reușit pe 
deplin. Prima instalație a fost exe
cutată în 12 luni, a doua în 8 luni, 
iar ultima în numai 4 luni. Cea mai 
mare satisfacție le-o dă faptul că 
prin construirea acestor . instalații 
au reușit să răspundă unor necesi
tăți stringente ale economiei națio
nale, să contribuie la reducerea 
importului. Ei consacră aceste rea
lizări sărbătorii internaționale a 
celor ce muncesc.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteil*

pe tărimul libertății, iar 
ceasurile muncii se conto
pesc in zumzetele pri
vegherii, amurgurile tru
dei seamănă cu aurorele 
sărbătorii. Omul se cu
noaște după roade, după 
faptele sale, dar la rodni
cie nu ajunge decit acel 
bulgăr de pământ trecut

însemnări de loan ALEXANDRU

Numai omul, prin spi
rit, are puterea să trans
figureze munca, din nece
sitate, din ponos poso
morit, in libertate și se
ninătate. Omul, aplicin- 
du-se conștient asupra 
naturii dobindește acele 
frumuseți și puteri ce-l 
încoronează cu virtuțile 
libertății. Ce și cum este 
lumea în adincurile ei nu 
o pot afla decit prin cîn- 
tecul sudorii și al prive
gherii. Odihna muncii nu 
este distracție decit acolo 
unde ea se desfășoară la 
nivelul animalic al nece
sității, ci privegherea, 
omul intrat de bună voie 
în jugul muncii pășește

prin focul spiritului, 
decit acea făptură umană 
supusă imperativului lu
crării și privegherii din 
anii tinereții.

Rostul lucrării omului 
este de a extinde grădi
na, de a stăvili puhoaiele 
uriciunii și pustiirii, de a 
transfigura huma malea
bilă și indiferentă în po
tir capabil să îndure greul 
spiritual al unei Patrii în 
inima istoriei. Prin lucra
re și priveghere ora et 
labora, cum spun părinții 
noștri latini, prin jertfa 
muncii și a privegherii 
existența unui popor de
vine temelia unei Patrii 
pilduitoare pe pămînt.

Prin muncă, bucata de 
lemn devine scaun și 
masă în jurul căreia prun
cii se string in amurg să 
împartă plinea cea de 
toate zilele unii cu alții. 
In adincul minelor, în 
laboratoare, pe texte și 
ecuații descifrind tainele 
sufletului omenesc și mu- 
tindu-le în cărți sau cap- 
tînd energia materiei spre 
luminarea vieții, îngro- 
pind toamnă de toamnă 
aceeași miraculoasă să
mânță de griu care-n flo
rar se leagănă pe o vale 
pe Bărăgane — sintem 
aici lucrind și priveghind 
în Carpați de două mii de 
ani, un popor blind și 
pașnic și truditor în ve
derea păstrării unei uma
nități atinse de bucuria 
comuniunii cu toate 
creaturile. Astăzi cind 
țara-i plină de copii să ți
nem treaz in sufletul lor 
prin cărțile ce le citesc, 
prin faptele noastre res
pectul față de munca 
dreaptă și cinstită, condi
ția fundamentală a ade
văratei libertăți.

LA ÎNSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI - 
viteze zilnice sporite, muncă fără întrerupere

Pe ogoarele argeșene : jn condiții climatice deosebite - 
măsuri deosebite
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Arheologică
De patru ani, - elevul loan 

Țurcaș, acum in anul III al li
ceului industrial „Unio“ din 
Satu Mare, și-a consacrat cu 
pasiune vacanțele școlare cer
cetării vestigiilor descoperite pe 
raza comunei Lazuri, in cadrul 
acțiunilor inițiate de Muzeul ju
dețean. in vacanța din primă
vara acestui an, elevul s-a dus 
în satul Rădulești, ș-o ajute pe 
bunica sa la săpatul grădinii. 
In timp ce săpa, el a descoperit 
o puzderie de cioburi de cera
mică. A strins citeva într-un 
săculeț și a dat fuga la îndru
mătorul său, muzeograful Gheor
ghe Lazin. După ce le-a studiat 
cu atenție, acesta i-a spus : „Ai 
făcut o adevărată descoperire !“.

Intr-adevăr, in grădina bunicii 
s-au putut identifica două așe
zări străvechi, una datind de a- 
proape 3 000 de ani și o alta de 
acum 1 200 de ani. Felicitări !
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multumiri»
Primim o scrisoare din partea 

profesorului pensionar Ioan T. 
Popovici din Brăila, Piața Vic
toriei nr. 11, cu rugămintea de 
a o da publicității : „Doresc să 
aduc și pe această cale cele mai 
călduroase mulțumiri medicului 
Doru Petrișor, precum și între
gului personal sanitar de la Spi
talul județean din Galați. Cu 
toții au dat dovadă de compe
tență profesională și de omenie. 
Intr-un cuvint, au făcut totul 
pentru a-mi salva viața, pentru 
a mai putea acum să scriu 
aceste rinduri de binemeritată 
mulțumire".
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1
vagon 
de dormit
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S-a întîmplat in stația C.F.R. 
Timișoara Nord. Pină la ple
carea trenului accelerat 132 spre 
București (ora 22,54) mai rămă
seseră citeva minute, dar pose
sorii biletelor pentru vagonul de 
dormit se aflau tot pe peron. 
Nimeni nu reușise să urce, in- 
truClt toate ușile erau zăvorite 
pe dinăuntru. De însoțitor, nici 
vorba ! Cind crainica stației a 
anunțat plecarea trenului, călă
torii in cauză au dat buzna spre 
celelalte vagoane, inghesuin- 
du-se pe culoare. Un calator a 
apelat la impiegatul de serviciu, 
rugindu-l să intervină pentru 
lămurirea situației. Plecarea 
trenului a fost aminată. Aduși 
in grabă, cițiva meseriași au 
deblocat un geam pe care unul 
dintre ei s-a strecurat in vagon. 
Aici, stupoare ! intr-o cușetă, 
însoțitorul vagonului. Emil 
Nemțeanu, dormea buștean. Că 
doar tot era vagon de dormit... 
Să sperăm că va fi... trezit la 
realitate !
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În lipsa 
gospodinei

Gospodina I.S. din Brașov s-a 
dus la un magazin apropiat 
după cumpărături. In lipsa ei, 
doi indivizi s-au furișat în a- 
partdment. incercind sa ia tot 
ce le cădea sub mină. Surprinși 
de gospodină asupra faptului 
cei doi au lovit-o, au înșfăcat 
ce-au mai putut și au părăsit 
in grabă apartamentul. La țipe
tele femeii, a sărit un vecin 
care a reușit să pună mina pe 
unul din cei doi : Laurențiu 
Giurgiuman din București. A 
fost identificat și al doilea rău
făcător : Sorin Croitoru, tot din 
București. Amindoi au ajuns în 
fața instanței de judecată.
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Buni de plată
Dimineața, cind au venit la 

lucru, tractoriștii de la Stațiu
nea de mecanizare a agricultu
rii Vlădeni, județul Iași, au gă
sit depozitul de carburanți 
inundat. Dar nu cu apă prove
nită din ploile căzute din abun
dență în această perioadă p"in 
partea locului, ci cu... ulei. Ce 
se întimplase 2 Suportul de 
fier al unei cisterne suspendate, 
fiind mâncat de rugină, nu a 
mai putut suporta greutatea ce
lor 4 000 de litri cu ulei. In că
dere, cisterna s-a crăpat și 
uleiul s-a dus pe apa... simbe- 
tei. In urma cercetărilor între
prinse, s-a ajuns la concluzia că 
e vorba de neglijență, fapt pen
tru care tuturor celor vinovați 
li s-au întocmit îndată cuveni
tele note de plată.
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comentarii I

I
I
I
I
I
I
I
I

S-a întîmplat pe strada Vîlsă- 
nești din Capitală. O auto
basculantă, condusă de Vasile 
Surcel, . circula regulamentar. 
Deodată, a apărut în fața auto
basculantei, in mijlocul străzii, 
un pieton, care i-a făcut semne 
șoferului să oprească. Văzind că 
nu-i chip să mai înainteze, șo
ferul a pus frîna. Apoi, pietonul 
s-a îndreptat spre trotuar. Șo
ferul a pornit din nou auto
basculanta. Dar, stupoare : res
pectivul pieton a revenit brusc, 
s-a agățat cu mîinile de ușa 
din dreapta a mașinii, dar s-a 
dezechilibrat și 
roți. A decedat 
spital.

Cercetările au 
tirna se 
alcoolului. 
Dragomir 
ani...

ei căzut 
în drum.

sub 
spre

stabilit că
sub influenta 

Florea 
de

afla
Se numea 

și avea doar 22
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Petre_____
și corespondenții „ScinteiUJ

viteze zileice sporite.

hectare.

PE OGOARELE

hectare,
42 000 hectare, Botoșani — 47 000 hectare, Suceava — 19 000

porumb

ARGEȘENE

măsuri deosebite

Tnsămînțarea porumbului și a celorlalte culturi agricole de pri
măvară continuă să se desfășoare cu intensitate în toată țara. 
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pînă ieri, 26 apri
lie. au fost însămințate 2 180 500 hectare cu porumb — 83 la sută 
din suprafața prevăzută. Unitățile agricole de stat și cooperatiste din 
12 județe au încheiat semănatul porumbului. Dar, așa cum se des
prinde din harta alăturată — care reprezintă, în procente, suprafețele 
semănate —, în unele județe mai sint de însămînțat cu 
suprafețe mail, după cum urmează :

Zona întîi: Ilfov — 30 000 hectare, Teleorman — 46 000
Zona a doua : Argeș — 24 500 hectare, Vaslui — 66 000 

lași 
hectare.

Zona a treia: Satu Mare — 40 000 hectare. Sălaj — 10 000 hec
tare, precum și suprafețe apreciabile în județele Maramureș, Bra
șov, Harghita, Covasna și Suceava, unde din cauza condițiilor cli
matice lucrările au început mai

Timpul este foarte înaintat 
creze bine organizat, din zori 
lui, iar noaptea la pregătirea 
cele mecanice. Nici o clipă de 
suprafețele prevăzute, pentru a 
din acest an !

tirziu.
și, de aceea, este necesar să se lu- 
și pînă seara la semănatul porumbu- 
terenului, folosindu-se din plin mijloa- 

răgaz pină nu vom însămînța toate 
pune baze solide recoltelor sporite

în condiții climatice deosebite
8

Deși semănatul porumbului s-a de
clanșat acum in toate unitățile agri
cole din județul Argeș, iar ritmul lu
crărilor a crescut de la o zi la alta, 
realizările înregistrate pină în pre
zent sint nesatisfăcătoare. Mai sint 
de însămînțat 24 500 hectare destina
te acestei culturi. Este adevărat că in 
luna aprilie cantitatea de precipita
ții căzută in județul Argeș a însu
mat peste 130 litri pe metru pătrat, 
ceea ce a determinat stagnarea lu
crărilor mai multe zile în șir. întîr- 
zierea este datorată și faptului că so
lurile din județ — podzoluri și smol- 
nițe — au nevoie de o perioadă mai 
îndelungată pentru a se putea lu- 
cra după ploi. în această situație 
deosebită au fost necesare măsuri 
deosebite pentru grăbirea lucrărilor 
și recuperarea rămînerilor în urmă. 
De altfel, analizind modul în care 
s-a desfășurat semănatul și ținînd 
seama de timpul înaintat, comanda
mentul județean pentru coordonarea 
lucrărilor agricole a luat o serie de 
măsuri pentru accelerarea la ma
ximum a însămințării porumbului și 
încheierea acestei lucrări pe toată 
suprafața prevăzută pînă cel tirziu la 
sfirșitul acestei luni. Iată citeva din 
măsurile stabilite • -

• Pentru 650 de tractoare s-a or
ganizat schimbul II, de noapte.

• 2 250 tractoare lucrează la dis
cuit, semănat și erbicidat în schim
buri prelungite — de la ora 6 
neața pină seara la ora 22 — și 
peste noapte in tabere special 
nizate in cimp.

• Specialiștii din unitățile 
cole controlează în fiecare zi starea 
terenului.
• Datorită umidității ridicate din 

sol, adincimea de semănat a fost re
dusă la 4—5 cm. ceea ce este de na
tură să grăbească răsărirea porumbu
lui cu 2—3 zile.

• Mecanizatorii care depășesc cu 
25 la sută norma de lucru sint sti
mulați cu 100 lei din fondul de pre
miere al sectoarelor unice de meca
nizare.

L-am însoțit pe tovarășul Ion la
comi, secretar al comitetului jude
țean de partid, pe un traseu de peste 
250 km,

agricole pe 
Costești, Su-

Prin toate unitățile 
unde am trecut, de la 
seni și Teiu la Mozăceni, Slobozia și 
Izvoru sau Miroși, Bîrla, Stolnici și 
Lunca Corbului, se lucrează cu toate 
forțele mecanice, grupat, pe formații 
mari, specializate, la pregătitul tere-

Situația la zi

dimi- 
rămin 
orga-

agri-

' MiRmnouLz------ r1 suemfi
«Mii

s, MM /
X®/ îmi

unde timpul se iro-cîteva exemple
seȘte. La cooperativa din Rociu, trei 
semănători stăteau, la ora 9, înșirate 
la capătul unei parcele. Semănatul 
nu putea începe deoarece nu. fuseseră 
aduse în cimp semințele și ingrășă- 
mintele chimice. în timpul acesta, șe-

a lucrărilor
• în unitățile agricole de stat și cooperatiste porumbul a fost 
semănat pe 15 000 hectare — 38 la sută din prevederi • Au mai 
rămas de însămînțat cu porumb 24 500 hectare • în ultimele trei 

zile, ritmul lucrărilor a fost depășit cu 1 200 hectare

fiului, erbicidat și semănat,' Suh.Ș’U- ful .fermei,'ing. Dumitru. Ganea, im-. • 
pravegherea specialiștilor. Tovarășul 
Ion Florea, inginer-șef al cooperati
vei agricole Strimbeni, ne-a spus; . ,
..Ploile ne-au obligat să așteptăm.’ ’ diul fetrnfei. Nu-i db imitare. că in a- 
De aceea, începem semănatul de cum 
se luminează și lucrăm pînă se în
tunecă. Și chiar la lumina farurilor, 
pină la ora 22. Avem trei mecaniza
tori cu experiență care însămînțează 
și noaptea. în felul acesta reușim să 
depășim cu 35 hectare viteza zilnică 
la semănat. Am stabilit ca pînă. du
minică să incheiem insămințatul".

Și in multe alte unități se acțio
nează energic pentru recuperarea 
ințirzierilor la1 semănat, prin fealiza- 
rea unor ritmuri de lucru ■superioare 
celor planificate. Tot in acest scop, 
pentru a se lucra cu toate forțele, 
acolo unde terenul permite, mijloa
cele mecanice sint dirijate operativ, 
intre unitățile agricole din același 
consiliu, cum este cazul in ’ consiliul 
unic agroindustrial Miroși, sau intre 
consilii vecine. Așa s£ procedează cu 
bune rezultate intre consiliile unice 
agroindustriale Izvoru și Popești sau 
Căteasca și Topoloveni.

Nu peste tot mijloȘcețe* Wet a nicej 
sint folosite la întreagă capacitate. 
Și aceasta se datorește, pe de o parte, 
deficiențelor existente in organiza
rea muncii, iar pe de altă parte, lip
sei de îndrumare și control din par
tea specialiștilor sau. a cadrelor de 
conducere din unitățile agricole. Iată

preună cu 'Tănase Constantin, secre
tarul comitetului de partid al coo
perativei-, luau masa--de prinz la se-

mult staționau decit lucrau. Deci, in
ginerul șef nu era la datorie, 
președintele cooperativei era 
sediu. Este explicabil de ce 
nu se realizează ritmul 
Curios, 
cere ai 
dustrial 
bă decit să acționeze concret. Tova
rășii Traian Tăbîrcea, președintele 
consiliului, Sever Popa, președintele 
biroului executiv al consiliului, Mihai 
Niculescu, delegat din partea direc
ției agricole pentru acest consiliu, se 
plimbau „în echipă" ca nu cumva să 
se piardă unul de altul, în Ioc să ia 
fiecare concret cite un punct 
cru, unde să coordoneze și să

. me activitatea.
•Desigur, acestea sint cîteva 

izolate, care fac notă discordantă de 
•la imaginea generală de muncă in- 

' țenșă _șj bine organizată de pe ogoa-
■ rele argeșene. Ele întăresc însă și 
mai mult ideea că ritmul lucrărilor 
ar putea spori considerabil dacă în 
toate unitățile agricole s-ar asigura, 
prin organizarea temeinică a activi
tății, folosirea deplină a fiecărei ore 
de lucru. Numai în felul acesta 
obiectivul stabilit de comandamentul

iar 
la 

aici
de lucru, 

dar factorii de condu- 
consiliului unic agroin- 

Birla mai mult se plim-

de lu- 
îndru-

cazuri

’ ceasta cooperativă semănatul este 
mult întirziat.

Pe ogoarele cooperativei „înfrăți
rea" din comuna Bîrla, semănătorile 
așteptau chiar o oră pînă ce erau în
cărcate cu îngrășăminte chimice. Și 
asta pentru simplul motiv că îngră- 
șămirrtele chimice nu au fost cernute județean; ca însămințarea porumbului 
și nu s-au dispus de-a lungul parce- ' “ ' ........ ..
lei în saci. La.un alt punct de lucru, 
unde, trebuia să sțe afle inginejgț șef 
al. cooperativei. patru instalații' de 
erbicidat și tractoarele cu discuri mai

să se îticheie cel tirziu pînă la sfirși
tul acestei luni, va putea fi inde-

ț..
Â;“ PAPADIUC* 
Gh. CIRSTEA

unitate mare consumatoare de energie
Ponderea ridicată pe care o are 

energia electrică și termică in reali
zarea produselor Combinatului de 
fire și fibre chimice de la Săvinești 
a determinat colectivul acestei im
portante. unități industriale să de
clanșeze o amplă și stăruitoare ac
țiune pentru depistarea și valorifi
carea unor noi posibilități de redu
cere a consumurilor energetice. Ast
fel. concomitent cu acțiunile de com
batere a risipei, aici se desfășoară o 
febrilă activitate de studiere a pro
ceselor tehnologice, de fructificare a 
tuturor resurselor existente la fie
care instalație pentru ca produsele 
realizate să incorporeze cit mai pu
tină energie. Este 
stabilirea unor 
măsuri de înaltă 
eficiență, care vi
zează reducerea 
substanțială 
consumurilor 
nergetice. 
aplicarea lor, 
ultimii doi 
consumul de ener
gie electrică pe 
tona de produs 
a scăzut cu 7 
energie termică

vorba, așadar, de

a 
e- 

Prin 
in 

ani

Din experiența 
vului de 
de fire și fibre chimice 

din Săvinești

în activitatea consiliului popular
într-o recentă plenară a comi

tetului județean de partid s-a arătat 
că in ultima vreme a scăzut simți
tor numărul scrisorilor adresate de 
oamenii muncii din municipiul Ba
cău organelor și instituțiilor jude
țene și centrale. în schimb, a cres
cut numărul cetățenilor care se adre
sează direct organelor municipale. 
Cum se explică acest lucru ?

— Un fapt este de netăgăduit : la 
ora actuală, oamenii ni se adresează 
nouă, celor de la municipiu, cu mult 
mai multă încredere decit în anii 
trecuți. Noi vedem în aceasta un 
rezultat al interesului deosebit ma
nifestat de municipalitate față de 
propunerile și sesizările făcute de 
cetățeni. Experiența de pînă acum 
ne-a dovedit că rezolvarea operativă 
și competentă a fiecărei 
primite constituie un mijloc 
cele mai eficiente ' ' - _
legăturii cu locuitorii orașului, 
antrenare a lor la soluționarea tutu
ror problemelor care-i preocupă. Tin 
să remarc faptul că o mare parte din 
scrisorile pe care ni le adresează cetă
țenii privesc chestiuni de interes larg, 
cetățenesc. Din cele peste 1 000 de 
scrisori primite în acest an, de exem
plu, mai mult de 
jumătate conțin 
propuneri referi
toare la mai buna 
aprovizionare și 
gospodărire a o- 
rașului, diversifi
carea prestărilor 
de servicii, îmbu
nătățirea asisten
ței medicale, perfecționarea activită
ții unităților școlare.

— Practic, cum acționează consi
liul popular municipal pentru re
zolvarea acestora ?

— Mai întîi aș vrea să subliniez 
faptul că a crescut răspunderea fiecă
rui activist de partid și de stat în re
zolvarea cu maximă operativitate a 
scrisorilor oamenilor muncii. Pentru 
că, in ultimă instanță, fiecare scrisoa
re constituie un semnal, sau o cerere, 
o idee, o propunere. Cu alte cuvinte, ele 
sint un ajutor de preț . în activitatea 
noastră de conducere a treburilor ob
ștești, de rezolvare a multiplelor pro
bleme pe care le ridică un munici
piu ca Bacăul, aflat în plin proces 
de extindere a urbanizării și moder
nizarea tuturor serviciilor publice. 
De aceea, în adunările de partid, in 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, la sesiunile consiliului popu
lar, în ședințele grupelor sindicale, 
am insistat și insistăm asupra cu
noașterii documentelor de partid, a 
prevederilor Legii privind rezolvarea 
scrisorilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor papțgnjlpr murtcii. Odată 
cu aceasta, aYft’Mtf'oduS'’evidență 
strictă a tuturor scrisorilor primite. 
Pentru a putea fi mai ușor urmă
rite, ele sint înregistrate separat, în 
patru categorii : sesizări, reclamații, 
propuneri, cereri. în cadrul fiecărei 
categorii, ele sint grupate pe pro
bleme : scrisori care vizează inte
resele personale, scrisori care pri
vesc gospodărirea și înfrumusețarea 
orașului, scrisori consacrate perfecțio
nării activității întreprinderilor și 
instituțiilor de pe raza municipiului, 
a diferitelor servicii pentru popu
lație : cooperație meșteșugărească, 
transport în comun, comerț, turism 
etc. Un colectiv special format din 
32 de activiști, cadre cu munci de 
răspundere, specialiști, muncitori 
fruntași veghează ca toate aceste 
scrisori să fie soluționate la timp, 
în fiecare lună, constatările acestui 
colectiv sint aduse la cunoștința bi
roului comitetului municipal de 
partid și a comitetului executiv al 
consiliului popular municipal. Mo
dul în care sint rezolvate scriso
rile constituie, periodic, un punct 
distinct pe ordinea de zi a discuți
ilor din cadrul biroului comitetului 
municipal de partid și în sesiunile 
consiliului popular municipal.

— Sint și cazuri cind mai multe 
scrisori se referă la aceeași problemă 
sau cind o 
mai multor 
cedează în

scrisori 
dintre 

de stringere a 
de

— A devenit o practică în activi
tatea noastră ca acele scrisori care 
ridică probleme mai dificile să fie 
încredințate spre rezolvare direct 
secretarilor comitetului municipal 
de partid și membrilor comitetului 
executiv al consiliului popular, asi- 
gurîndu-se astfel condiții de solu
ționare competentă a acestora. în 
cazul la care vă referiți, obișnuim ca 
rezolvarea scrisorilor să o încredin
țăm unor colective alcătuite din 
activiști de partid și de stat, iar 
răspunsurile să le dăm în adunări 
special organizate in instituții, în
treprinderi, pe șantiere sau în car
tiere.

— Ați arătat că sesizările vă sint 
de un real folos în activitatea de 
conducere și rezolvare a treburilor 
obștești. Concret, cum se realizează 
acest ajutor ?

— Să vă dau un exemplu. Mai 
mulți cetățeni din Cornișa Bistri
ței, unul din cele mai mari cartiere 
de locuințe construite în ultimii ani 
în municipiul nostru, ne-au se
sizat faptul că nu se pot aprovi
ziona cu o seamă de mărfuri

dustriale și ali
mentare de 
rere curentă și că, 
pentru a vedea un 
film, sint nevoiți 

se deplaseze 
2—3 kilo- 
pînă în 
orașului.

in-

Convorbire cu tovarășul
* loan ICHIM

primarul municipiului Bacău

ce-

să 
cale de 
metri 
centrul 
Prin aceleași scri

sori, tot ei au propus să se amena
jeze sau să se construiască spații 
comerciale și unități prestatoare de 
servicii absolut necesare. Ba, mai 
mult, s-au angajat ca, împreună cu 
deputății, să contribuie prin muncă 
voluntar-patriotică la realizarea a- 
cestor obiective. Ne-am dus la fața 
locului și am analizat, împreună cu 
factorii competenți și cu cetățenii 
din cartier, posibilitățile existente 
și soluțiile cele mai bune de rezol
vare a solicitărilor lor. Ca urmare a 
măsurilor luate, in momentul de 
față cetățenii din acest cartier au la 
dispoziție un număr satisfăcător de 
unități comerciale și de prestări ser
vicii, iar de curind a început și con
strucția unui cinematograf modern. 
Tot în urma unor sesizări făcute 
de cetățeni, în cartierul „1 Mai" a 
fost dată în folosință o grădiniță 
pentru copii, iar în cartierele „Mil- 
cov“ și „Cremenea" au fost amena
jate noi spații verzi și locuri de 
joacă pentru copii. Ținînd seama de 
doleanțele și propunerile cetățeni
lor din alte scrisori, ca și cu prilejul 
audiențelor, au fost înființate noi 
trasee .pentru transportul în comun, 
iar pe strada Mărășești a început 
construcția unei policlinici noi pen
tru copii. Firește, este bine că a- 
ceste probleme, care privesc bunul 
mers al activității într-un cartier 
sau într-un domeniu de larg interes 
au fost semnalate prin scrisori a- 
dresate direct municipalității. în 
același timp, trebuie să arăt că sint 
destule probleme care pot fi rezol
vate la nivelul întreprinderilor și 
Instituțiilor. Tocmai de aceea, s-au 
luat măsuri ca în fiecare aseme
nea unitate să existe, dar nu numai 
să existe, ci să activeze comisii 
ale oamenilor muncii care să urmă
rească îndeaproape modul cum sint 
rezolvate cererile, scrisorile, sesi
zările cetățenilor. Pentru a genera
liza cele mai bune metode folosite 
de aceste comisii, ne-am propus ca ' 
în acest trimestru să organizăm, Ia 
nivelul municipiului, un schimb de 
experiență la care să participe mem
brii tuturor celor 48 de comisii exis
tente în intreprinderile și instituțiile 
noastre.

Ne-am propus, de asemenea, să în
tărim controlul de partid în între
prinderi și instituții, pentru ca nici o 
scrisoare adresată de 
să nu rămină fără 
venit.

plinit.

oamenii muncii 
răspunsul cu-mului de energie, 

te soluții practice 
aplicare și pot fi 
lizate cu bune rezultate 
economiei naționale. Le 
atenției cititorilor noștri, factorilor 
cu munci de răspundere din între
prinderi, centrale industriale și mi
nistere : 4
• Coborîrea cu un metru a lăm

pilor din halele secțiilor textile per
mite reducerea cu 24 la sută a nu
mărului acestora, pe această cale la 
Săvinești economisindu-se lunar 
26 not) kWh energie electrică ;
• Deversarea in apele Bistriței a

apei folosite in producția combina
tului creează o cădere cu un debit de

4,5 metri cubi de 
apă pe secundă, 
de la Înălțimea 
de 6,5 metri. Fo
losirea acestei că
deri prin amena
jarea unei micro- 
hidrocentrale — 
idee care 
început să 
terializeze 
furniza 

combinatului 210 000 kWh 
electrică. Potrivit unui calcul, apli
carea acestei soluții in toate uni
tățile 
sările apelor ce se folosesc (nu
mai la marile combinate industriale) 
ar duce la realizarea unei producții 
de energie electrică echivalentă cu 
aceea obținută de o centrală electri
că de mărime medic, fără nici un 
consum de combustibil ;
• Dotarea cu recuperatoare de 

căldură a sobelor de ardere a rezi
duurilor și utilizarea la aceste sobe a 
gazelor combustibile conținute in ga
zele reziduale — măsură aflată și ea 
în curs' de realizare — va permite 
economisirea zilnică a peste 700 tone 
aburi și 7 000 metri cubi de gaz 
metan. Practic, toate marile unități 
ale industriei noastre chimice dispun 
de o astfel de rezervă a cărei valo
rificare se impune neintîrziat.

Desigur căutările chimiștilor din 
Săvinești nu se opresc aici. In labo
ratoarele de cercetări ale combina
tului, in toate secțiile de producție, 
cadrele tehnice, maiștrii, muncitorii 
caută rtoi soluții tehnologice, noi căi 
de reducere a consumurilor energe
tice. pornind de la aprecierea subli
niată frecvent de secretarul general 
al partidului că industria chimică 
dispune de mari posibilități privind 
economisirea resurselor de combusti
bil și energie.

Constantin BLAGOV1C1
corespondentul „Scînteii"

colecti- 
la Combinatul

Ia sută, iar la 
cu peste 8 la 

sută. Totodată, amintim că bilanțul 
energetic al combinatului s-a înche
iat in anul 1978 cu o economie de 
aproape 11 milioane kilowați-oră 
energie electrică și 35 300 de tone 
combustibil convențional. în primul 
trimestru din acest an, aici s-au eco
nomisit. de asemenea, 3,3 milioane 
kilowați-oră energie electrică și 
8 500 tone combustibil convențional. 

Dintre principalele soluții tehnice 
aplicate și care au permis obținerea 
acestor rezultate rețin atenția opti
mizarea funcționării unor agregate 
și instalații mari consumatoare de 
energie, recuperarea unor resurse 
secundare de abur, apă caldă și al
tele. Oprindu-ne asupra unei astfel 
de măsuri — reducerea unei trepte 
de pompare la stația de răcire a 
apei prin recirculare — se cuvine 
relevat că in fiecare zi se economi
sesc 14 000 kilowați-oră energie elec
trică. în același timp, prin folosirea 
gazelor reziduale combustibile de la 
instalația de producere a acetilenei, 
în fiecare lună se economisesc un 
milion metri cubi de gaz metan, iar 
prin folosirea condensului, in locul 
aburului, la stația de frig și prin 
recuperarea aburului de la expando- 
rul centralei electro-termice se pun 
in valoare 15 tone de abur pe oră. 

Dar la Combinatul de fibre din 
Săvinești apar și se materializează 
noi și noi idei și soluții valoroase, 
originale privind reducerea consu-

Multe dintre aces- 
se află in curs de 
extinse și genera

la nivelul 
supunem

a și 
se ma- 
— va 

lunar 
energie

cu debite mari la dever-

La C.A.P. Căldăraru, județul Argeș, concentrarea formațiilor de mecanizatori 
a asigurat un ritm intens de lucru la semănat

Foto : A. Papadiuc

sesizare vine din partea 
cetățeni. Cum se pro- 

asemenea situații ?

consemnată deConvorbire
Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii'

LA ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUr-BUCUREȘTIÎnnoirea și modernizarea promciiei-1n pună desfășurare
De pe benzile de montaj ale între

prinderii „Autobuzul" din București 
ies. in fiecare zi, zeci de autobuze, 
troleibuze, autoutilitare. Multe din
tre ele, din ce in ce mai multe, sint 
livrate la export. Pe șoselele a zeci 
de țări ale lumii circulă astăzi auto
vehiculele fabricate in marea uzină 
bucureșteană, „Autobuzul" fiind pe 
piața internațională o marcă tot mai 
cunoscută. Calitatea înaltă a produ
selor exportate, adaptarea rapidă la 
cerințele clienților, un service bine 
pus la punct — iată citeva dintre 
argumentele care determină zeci de 
firme de peste hotare să devină par
tenere comerciale ale intreprinderii 
din șoseaua Giurgiului.

Vizitind întreprinderea nu poți să 
nu remarci diversitatea tipurilor de 
autovehicule la care se lucrează con
comitent, 
dă luciu 
care vor 
mană, la 
lucru un 
Grecia.

— Fără 
ce este nou in fabricația de 
hicule, domeniu unde concurența pe 
piața externă este deosebită, n-am 
putea menține portofoliul de co
menzi la un nivel ridicat — ne spu
ne ing. Dumitru Luca, directorul co
mercial al intreprinderii. Iar efor
turile deosebite pe care colectivul 
nostru le face in direcția înnoirii și 
modernizării produselor se regăsesc 
în solicitările mereu mai numeroase 
primite de peste hotare.

Amănunte despre acțiunile între
prinse în această direcție le-am aflat 
in compartimentele de concepție ale 
intreprinderii, acolo unde, pe plan
șetă, se conturează cu precizie ingi
nerească viitoarele premiere produc
tive.

— In acest an generalizăm în fa-

bricația de serie generația a doua de 
autobuze urbane și troleibuze. ne 
precizează inginerul-șef al uzinei, 
Nicolae Anghelea.

Ce înseamnă această generație 
a doua ?

— După cum se știe, pinâ acum 
am fabricat autobuze după licență. 
Practic, modificările radicale pe care 
le-am efectuat la aceste autobuze, 
noutățile tehnice și tehnologice pe 
care le-am aplicat în fabricația lor 

condus la noi tipuri de autobuze, 
parametri funcționali net superi- 
licenței de

au 
cu 
ori la care am plecat.

De altfel, fiecare din tipurile de au
tobuze, troleibuze și autoutilitare din 
nomenclatorul de fabricație va fi 
Îmbunătățit in acest an.

Astfel, două tipuri de autobuze și 
două de troleibuze — articulate și 
simple — se află in probele de tes
tare. Inginerii proiectanți Gheorghe 
Popescu, Cornel Vladu, Ligia Jelet, 
cei care au condus colectivele de 
concepție pentru noile produse, pre
gătesc acum intens lansarea lor in 
fabricația de serie. Modernizări im
portante pentru încadrarea in cele 
mai exigente norme internaționale

w

în timp ce la vopsitorie se 
unui lot de autoutilitare, 

fi expediate in R.D. Ger- 
secția caroserii a intrat in 
lot de autobuze pentru

să ținem pasul cu tot ceea 
autove-

Una din benzile de montaj de la „Autobuzul" — București

rutiere se fac in acest an și autobu
zelor interurbane. Noutățile mai 
substanțiale Ia această clasă de pro
duse vor apărea insă in anul urmă
tor. Acum, generația a doua de au
tobuze interurbane se află pe plan
șete.

Fiecare din cele 36 de variante 
constructive ale autoutilitarelor — 
produs intens solicitat la export — 
vor deveni in acest an mai robuste, 
mai puternice, mai sigure în func
ționare. Cu imbunătățirile radicale 
care se aduc autoutilitarelor — du
blu circuit de frină, sistem nou de 
semnalizare, servofrină, servodirec- 
ție, creșterea sarcinii utile cu circa 
20 la sută — competitivitatea lor 
sporește simțitor.

„Greul" in vasta acțiune de mo
dernizare a fabricației intreprinderii 
îl duce acum secția prototipuri.

— Pregătim „plinea" de miine a 
secțiilor de fabricație, arată cu juș- 
tificată mindrie, spre cele cîteva nbl 
tipuri de autobuze aflate in pregă
tire, maistrul Nicolae Popescu. Anul 
acesta trebuie să scoatem 4 noi pro
duse, așa cum ne-am angajat in a- 
dunarea 
unul.
“ Și
— De 

gajament nu au trecut trei luni. Dar 
peste două zile lansăm un nou pro
dus — troleibuzul 111 E modernizat.

Cu migală și pasiune, cu pricepe
re și inventivitate, Marin Teodores- 
cu, Dumitru Bălțoi, Corneliu Ocrain, 
Năstase Cosma, ceilalți harnici mun
citori din secție pregătesc viitoarei» 
premiere productive pe care tovară
șii lor de muncă din uzină le aș
teaptă cu nerăbdare și Încredere.

generală. La trei luni

realizați acest ritm ? 
cind ne-am luat acest an

Dan CONSTANTIN
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In avangarda luptei pentru apărarea intereselor naționale fundamentale 

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

...A DEMASCAT esența antipopulară

și antinațională a mișcării legionare
„Proletariatul trebuie să 

lupte împotriva bande
lor fasciste". >>ASadar- fascis
mul, care s-a dezvoltat în Italia și 
a apărut și în diverse alte state 
burgheze, iși face și la noi apariția... 
Proletariatul din România va avea 
deci de luptat împotriva teroarei 
guvernamentale, ca și împotriva 
bandelor plătite de capitaliști și 
susținute de guvern".

(„Socialismul", 25 septembrie 
1922).

„Legionarii — agenții 
fățiși ai lui Hitler".
ura lor contra oricărei mișcări de 
eliberare a poporului, organizațiile 
fasciste dau mina cu cei mai înver
șunați dușmani ai poporului mun
citor, cu fasciștii germani. Fasciștii 
sînt agenții deschiși ai hitlerismului 
in România... Dînd mîna cu Intleris- 
mul, devenind agenții săi, fasciștii 
români pun în pericol însăși liberta
tea națională a poporului român..." 

(Manifest al C.C. al P.C.R., 
septembrie 1935).

„Fascismul va lipsi po
porul de orice drept și 
libertate". »Fascismul va a- 
duce poporului român o robie 
fără seamăn, lipsirea de orice 

.drept și orice libertate... Fascismul 
va aduce războiul. Fascismul va 
transforma populația României în 
carne de tun pentru Hitler și Hor- 
thy. Jugul fascist va fi un jug 
străin".

(Scrisoarea C.C. al P.C.R. că
tre conducerea P.N.Ț., ianuarie 
1936).

„Garda de fier — cuib 
de asasini și trădători". 
„Bandele fasciste amenință pe 
oamenii politici cu moartea, for
mează tribunale de inchiziție me
dievală, asasinează șefii politici, 
fac procesiuni zgomotoase, iau 
jurăminte publice tineretului, ațî- 
țîndu-1 la asasinat... Să fie dizolvat 
partidul „Totul pentru țară", sub 
care se ascunde „Garda de fier", 
cuib de asasini și trădători de 
neam!“

(Manifest al C.C. al P.C.R.,
3 martie 1937).

„Gardiștii lucrează fățiș 
pentru dezmembrarea ță- 
l>ij" „Legionarii hitleriști au 
împrăștiat fițuici hitleriste în care 
dau pe față adevărata lor țin
tă : «Alianța României cu Roma și 
Berlinul». Iată ce declară gardiștii 
că vor face «48 de ore după venirea 
lor la putere». Alianța cu Roma și 
Berlinul înseamnă predarea Româ
niei lui Hitler și victoria barbariei 
fasciste in România. Aceasta În
seamnă că legionarii gardiști lu
crează fățiș pentru dezmembrarea 
țârii".

(Manifest al C.C. al P.C.R., 
noiembrie 1938).

„Regimul legionar a 
transformat țara într-o a- 
nexă a Reichului". ”Re«imul 
legionar... a transformat țara în- 
tr-un stat vasal al imperialismului 
german, vinzind independența na
țională a poporului român... Regi
mul legionar a adus armata ger
mană in țară".

(Broșură editată de P.C.R., 
ianuarie 1941).

...A CHEMA T la luptă hotărită

împotriva fascismului toate forțele

patriotice și progresiste
„Muncitorimea are da

toria să înăbușe încercă
rile fasciste" . *'
tă să-și găsească imitatori și la 
noi... muncitorimea are datoria să 
inăbușe așa cum se cuvine încercă
rile fasciste ale bandelor antisemi
te."

(„Socialismul", 7 decembrie 
1922).

„Să înființăm pretu
tindeni comitete antifas- 
Cjgte" »Fentru apărarea organi
zațiilor de clasă și luptă împotriva 
terorii fasciste trebuie înființate 
pretutindeni și fără intîrziere co
mitete muncitorești-țărănești de 
autoapărare, comitete antifasciste”. 

(Rezoluția Conferinței P.C.R., 
septembrie 1929).

țel chemăm la organizare temeini
că și luptă neșovăitoare".

(Apelul Comitetului Național 
Antifascist, iulie 1933).

„Calea fascismului tre
buie barată prin acțiu
nea unită a tuturor celor 
ce muncesc". »Calea fescismu- 
lui trebuie barată prin acțiunea 
unită a tuturor celor ce muncesc — 
iată lozinca noastră !... Treceți fără 
zăbavă la alegerea pretutindeni de 
comitete de front unic, manifestînd 
cu putere voința voastră de acțiune 
unită contra fascismului, războiului 
și foamei... Trăiască frontul unic de 
luptă !“.

(Manifest al C.C. al P.C.R., oc
tombrie 1934).

„Chemăm la luptă pe 
toți cei ce lucrează cu 
brațul și cu mintea". ->strîn- 
gînd în jurul acțiunii antifasciste 
pe toți acei care lucrează cu brațul 
sau cu mintea la orașe și la sate, 
vom putea stăvili în România trium
ful unui curent care poartă în el 
germenul de distrugere a tot ce este 
izvor de muncă și gindire. Cu acest

„Poporul va mobiliza 
slăvitele sale tradiții de
luptă spre 
existența", 
pericol. Poporul

a-și apăra
„Națiunea e în

român va mo
biliza toate slăvitele sale tra
diții de luptă pentru independență 
și libertate și, în frunte cu proleta
riatul, va sări la arme pentru a 
respinge pe cotropitorii imperia
liști de sub semnul crucii încirli-

gate hitleriste și al fascismului 
horthyst și a-și apăra existența".

(Scrisoarea C.C. al P.C.R, că
tre conducerea P.N.Ț., ianuarie 
1936).

„Să nimicim agentura 
lui Hitler". „Cine vede clar pri
mejdia care amenință țara din partea 
lui Hitler nu poate să nu recunoască 
că înăuntrul țării dușmanul princi
pal, acela care în prima linie tre
buie demascat, gonit din sinul ma
selor muncitoare, nimicit cu desă- 
virșire este agentura plătită a lui 
Hitler in România... Activitatea ei 
actuală este o activitate de distru
gere a, forțelor dornice de apărare 
a libertății și independenței țării". 

(„Scînteia", 25 noiembrie 1938).

„Concentrarea efortu
rilor spre stîrpirea a- 
genturilor hitleriste". >PCR 
trebuie să-și concentreze toate 
eforturile pentru înfăptuirea grab
nică a frontului unic, a frontului 
popular antifascist și a unui larg 
front al forțelor patriotice care să 
lupte contra agresiunii fasciste, 
pentru stîrpirea agenturilor hitle
riste".

(Rezoluția Plenarei C.C. al 
P.C.R., iunie 1939).

Se împlinesc peste citeva zile 40 de ani de la marile manifestații antifasciste care 
au avut ioc în Capitală și în numeroase alte orașe la 1 Mai 1939 — moment culminant al 
valului luptelor populare desfășurate în acea perioadă împotriva primejdiei fasciste și a 
războiului. Aniversarea acestui eveniment prilejuiește evocarea meritului istoric al Partidului Co
munist Român, care, încă de la primele manifestări ale fascismului în viața țării, a dez
văluit grava amenințare pe care acesta o reprezenta pentru interesele naționale fundamen
tale, s-a ridicat cu hotărire la luptă pentru apărarea democrației, independenței naționale 
și integrității teritoriale a patriei.

„Sarcina istorică — or
ganizarea luptei pentru 
eliberarea țării". ..sarcina și 
răspunderea istorică a Partidului 
Comunist din România față de po
porul român constă în organizarea 
în România a luptei... pentru alun
garea ocupanților germani din 
România, pentru doborirea bandei 
de trădători de la cirma țării in 
frunte cu generalul Antonescu, pen
tru eliberarea țării de sub jugul 
singeros german".

(Platforma-program a P.C.R., 
septembrie 1941).

„Drumul salvării - uni
rea patrioților în fron
tul antihitlerist". "Drumul 
salvării de la catastrofa națională 
este : Unirea tuturor partidelor, or
ganizațiilor șl patrioților în frontul 
patriotic antihitlerist al poporului și 
formarea Comitetului național de 
luptă pentru salvarea Patriei care 
să mobilizeze și să unească toate 
forțele țării, fără deosebire de cla
să, partid sau religie".

(Manifest al C.C. al P.C.R., 
mai 1944).

...A ORGANIZAT o largă

și viguroasă mișcare antifascistă
• Pentru atragerea în lupta antifascistă a celor mai 

largi și mai diverse categorii sociale, partidul comunist 
a inițiat crearea unui mare număr de organizații demo
cratice, circa 20 numai în perioada anilor 1933—1938. 
Amintim între acestea : Frontul Plugarilor, Liga Muncii, 
Comitetul Național Antifascist, MADOSZ, Amicii 
U.R.S.S., Frontul Studențesc Democrat, comitetele pen
tru apărarea antiiasciștilor. Patronajele populare, comi
tetele cetățenești. Blocul democratic, Frontul feminin.

• Ca urmare a eforturilor stăruitoare ale partidului 
comunist, du fost obținute o serie de succese pe linia 
concentrării forțelor democratice într-un unic și viguros 
mănunchi :

— octombrie 1934. 
București un acord 
între Liga Muncii,

Se încheie Ia 
de front unic 
Comitetul Na-

țional Antifascist și Partidul Socia
list Unitar care-și propuneau o se
rie de acțiuni comune pentru lăr
girea drepturilor democratice, îm
potriva Gărzii de fier.

— 24 
are loc 
ților Frontului Plugarilor 
MADOSZ-ului, intre cele două or-

septembrie 1935. La Băcia 
o întrunire a rcprczentan- 

și ai

ganizații încheindu-se un acord de 
luptă comună împotriva pericolu
lui fascist, pentru condiții mai bune 
de viață.

— 26 noiembrie 1935. La București 
se încheie un acord de acțiune co
mună intre Blocul pentru apărarea 
libertăților democratice și Partidul 
Socialist (Popovlci).

— 6 decembrie 1935. La Țebea, 
sub legendarul gorun al lui Horea 
și la mormintul lui Avram Iancu, 
se semnează acordul de front popu
lar intre Blocul pentru apărarea 
libertăților democratice, Frontul 
plugarilor și Partidul Socialist (Po- 
povici), la care a aderat apoi și 
MADOSZ.

— 18 februarie 1936. în alegerile 
parlamentare parțiale din județele 
Hunedoara și Mehedinți, coalizarea 
forțelor democratice locale in vede
rea sprijinirii unor candidați co
muni le-a asigurat acestora succe
sul.

• Pentru stăvilirea drumului spre putere al fascismu
lui, comuniștii au participat Ia diferite acțiuni ale altor 
organizații politice sau profesionale, cărora le-au im
primat un puternic caracter antifascist. Așa s-a întîm- 
plat și la 1 Mai 1939, cind întrunirile și demonstrația 
breslelor organizate de autorități au fost transformate, 
prin acțiunea comună a comuniștilor și socialiștilor, în
tr-o impunătoare manifestație antifascistă și antirăz
boinică.

• In. anii dictaturii fasciste și ai războiului. Partidul 
Comunist a organizat și a condus mișcarea de rezisten
tă antifascistă a poporului, in jurul partidului s-a făurit 
larga coaliție a forțelor sociale și politice interesate în 
răsturnarea dictaturii antonesciene — cuprinzînd întrea
ga nafiune — prin acțiunea căreia a fost asigurată vic
toria insurecției naționale armate antifasciste și anti- 
imperialiste din august 1999.

Voința fermă a poporului - prin glasul unor ilustre personalități
NICOLAE IORGA: „Este o dicta

tură fără merite, fără omenie și fără estetism, 
dictatură grosolană și brutală lipsită de cu
getară... Civilizația omenirii e in primejdie. 
Civilizația dinamică a tancurilor pornite la 
asalt va mîna adevărata civilizație in pră
pastie".

MIHAIL SADOVEANU . „Hitleris-
mul e o rătăcire a timpurilor groaznice de 
după război ; este o enormă sălbăticire șl 
revenire la epoca de piatră...".

GEORGE ENESCU ■ „Cultura va 
trăi. Prea e mare patrimoniul ce l-au acu

mulat atitea secole de trudă și credință pen
tru a face dintr-o dată TABULA RASA din 
tot ce am strins și am asimilat... Trebuie să 
credem că vom ÎNVINGE".

sfera de activitate a forțelor care acționează 
in sensul progresului, incit azi trebuie strin- 
se rindurile in apărarea idealurilor umanis
mului".

C. I. PARHON : „Fascismul, națio
nal-socialismul constituie realmente pe
ricole sbciale și pericole de război".

N. TITULESCU : „Garda de fier m-a 
declarat obiect de agresiune. Accept această 
declarație ca o onoare".

GAAL GABOR : „Ofensiva regimu
rilor fasciste a limitat în asemenea măsură

ATHANASE JOJA : „Scopul fascis
mului este esențialmente antinațional. El duce 
la ultimele consecințe crezul oricărei oligar
hii, abandonarea totală a interesului național 
față de interesele clasei restrinse a dominan
ților".

N. D. COCEA: „Hitler a cucerit pu
terea trezind în sufletul poporului german 
toate instinctele bestialității primitive din 
om".

Municipiul Oradea a fost, timp de 
o zi și jumătate, centrul polarizant al 
vieții spirituale din trei județe — 
Bihor, Arad și Satu Mare. Pe mai 
multe scene locale au evoluat simul
tan, cite o jumătate de zi (mai exact, 
5—6 ore), numeroasele formații cul- 
tural-artistice, o bogăție de genuri cu 
care s-a prezentat fiecare dintre ju
dețe la marea confruntare din faza 
interjudețeană a „Cintării României". 
Remarcăm, înainte de toate, impre
sionantul număr al participanților : 
Bihor — 1 400, Arad — 1 300, Satu 
Mare — 1 300. Ei îi reprezintă pe gei 
mai buni, selectați în fazele ante
rioare din miile de talente ce au 
concurat.

în climatul stimulativ al „Cintării 
României", a crescut numărul forma
țiilor artistice, a sporit calitatea pro
gramelor prezentate, se nasc și se 
afirmă multe noi echipe de amatori, 
cu profil variat. în județul Bihor, 
bunăoară, s-au înmulțit considerabil, 
în ultimul timp, cercurile și cenaclu
rile artistice de amatori : 161 din cele 
269 existente au apărut in actuala 
ediție a festivalului. De aceeași 
„vîrștă" sînt și cele 333 de diferite 
formații noi ce activează in județ : 
în această cifră se includ, desigur, 
și cele nou apărute dintre cele 269 
similare de expresie maghiară sau 
slovacă.

Amploarea și varietatea manifestă
rilor interjudețene de la Oradea pot 
fi sugerate chiar și de o simplă in- 
șirare a diversității de genuri : 
coruri, grupuri vocale, fanfare, dife
rite formații orchestrale, soliștii vo
cali și instrumentiști, jocuri populare, 
dansuri tematice, montaje muzical- 
coregrafice sau literar-muzicale, sa
tiră și umor, brigăzi artistice, teatru 
scris și nescris, recitări. Preponderen
te în cadrul multiplelor manifestări 
au fost, ca număr și varietate, for
mațiile muzical-coregrafice (inclusiv 
soliștii respectivi) cu nu mai puțin 
de 112 prezențe (Bihor — 41, Satu 
Mare — 37, Arad — 34).

Concomitent cu prezentarea specta
colelor pe genuri ale fiecărui județ 
(desfășurate simultan pe scene dife
rite), lntr-o sală rulau numeroase 
filme realizate de cinecluburile ajun
se in semifinală. Și la acest capitol, 

o notă aparte pentru Bihor i de Ia 
numai 5 creații cu câte s-a prezentat 
la prima ediție, a proiectat de astă 
dată 15 pelicule.

Nu ne-am propus să redăm „fil
mul" complexului spectacol și nici o 
inventariere a bogatului program. Un 
program desfășurat cu un larg evan
tai de genuri și forme specifice zo

Faza interjudețeană a Festivalului național „ClNTAREA ROMÂNIEI"

O amplă manifestare 
a patriotismului socialist

Tn competiție, la Oradea, formații cultural-artistice din județele Bihor, 
Arad și Satu Mare

nelor folclorice, în care se afirmă 
plenar artiști amatori români, ma
ghiari. germani și slovaci, in toată 
diversitatea tradiției lor. Nota 
comună a manifestărilor a fost conți
nutul, mesajul patriotic și uman 
transmis prin limbajul unitar, tuturor 
accesibil, al artei. Așa cum era firesc, 
fiecare județ s-a prezentat cu tot ce 
avea el mai bun din tezaurul său 
artistic. Pe scena unde s-au desfășu
rat programele muzical-coregrafice 
s-a revărsat în ritm de cîntec și de 
joc sprinten, propriu acestei zone, 
simfonia de culori a portului popular 
din vestul țării, frumoasele costume 
cu minunate broderii, sumanul și 
opinca — piese din recuzita vesti
mentară moștenită din veacuri, măr
turii specifice ale perenității noastre 
pe aceste meleaguri ale lui Me- 

numorut, Glad și Gelu. Gloriosul, 
eroicul trecut istoric, ca și mărețul 
nostru prezent au fost vibrant evo
cate și oglindite prin numeroase pie
se corale, ca „Leagăn de eroi", în 
frumoasa interpretare a prestigiosu
lui cor al țăranilor din Buteni — 
Arad, „Popor viteaz, neînfrînt", cîn- 
tat de corul ostășesc „Crișul" din

Oradea. Sentimentul cald al dragostei 
pentru țară și partid a fost exprimat 
și in graiul maghiar de formația co
rală ..Armonia", din comuna Sâcuieni 
— Bihor.

Caracteristică ediției a doua a 
„Cintării României" este amploarea 
mișcării corale, îmbogățirea reperto
riului cu noi creații valoroase ca 
formă și conținut. Lăudabil s-au 
prezentat și din acest punct de ve
dere corul mixt al sindicatului lu
crătorilor din invățâmint din Oradea, 
similarul său din Arad, ca și cele 
țărănești din Medieșu Aurit, Solduba 
și Roșiori, județul Satu Mare. „Cin- 
tarea Bihorului", cor al casei de cul
tură a sindicatelor Oradea, cor băr
bătesc mic ca număr (27 de pasionați 
trecuți de prima tinerețe), a fost și 
este mereu mare prin valoarea sa 

interpretativă. Nu putem să nu con
semnăm reușite evocări istorice rea
lizate de artiștii amatori din așeza
rea sătmăreană Gelu, prin poemul 
folcloric intitulat „Mihai Viteazul la 
Moftin", de confrații lor din Vama, 
cu montajul literar „Lut românesc", 
— creații semnate de un autor local, 
ca și montajul literar-coregrafic

„Vatra Dacica" (dedicat aniversării a 
2050 de ani de la înființarea statului 
geto-dac al lui Burebista). Ceea ce 
Bihorul și Satu Mare au în plus față 
de Arad este solistica vocală (și, in 
parte, grupul vocal, ca și vocal-in- 
strumental). Notăm aici frumoasa 
evoluție a formațiilor vocal-instru- 
mentale deosebite ale Casei de cul
tura din orașul dr. Petru Groza — 
Bihor și cooperativei „Prestarea" 
din Negrești — Oaș, cu vestitele 
țipurituri — gen propriu acestei zone 
— ale fraților Pițigoi, bogați in faimă, 
motiv pentru care le consemnăm 
doar prezența, ca și a unor colective 
artistice „prestigioase" cum sint ves
titele ansambluri „Nuntașii Bihoru
lui", „Nunta oșenească".

Remarcăm inspirata afirmare a 
geniului popular și in domeniul dra

matic. Un exemplu : colectivul de 
acest gen (format din 50 de persoa
ne) din Vărădia — Arad a impresio
nat plăcut cu poemul său dramatic 
„Cetățuia Vărădiei", scris de o poetă 
țărancă, Cornelia Bulzan, care evocă 
un moment din lupta pentru neatîr- 
nare a populației locale. Piesele de 
teatru cu care s-a prezentat județul 
Satu Mare sint create de autori locali, 
ceea ce e de evidențiat, indiferent de 
interpretarea lor. La' fel și textele 
unor brigăzi artistice, cum sint cele 
din satul Sțina și a I.J.G.C.L. Satu 
Mare, sînt scrise de interpreții înșiși 
— fapt lăudabil, chiar dacă nu egalea
ză formații similare ca acelea ale în
treprinderii „Solidaritatea” și spita
lului județean din Oradea. Creații 
originale ale unor „anonimi" bihoreni 
sint și piesele de teatru nescris in
terpretate de săteni din Dobrești — 
„Luatul slujitor", o evocare a nedrep
tății sociale din trecut — și de cei 
din Betfia, sub titlul ..Limpezitul 
hainelor", de certă valoare artistică.

Nu facem referiri pe larg la jocu
rile populare, care in totalitatea lor 
s-au desfășurat cu deplină splendoa
re. (Notăm, totuși, prea multa „stili
zare" a unor jocuri prezentate de 
formațiile arădene, in dauna autenti
cității. precum și caracterul nenatu
ral in ținuta vestimentară a unor 
dansatoare din formații prestigioase). 
Evidențiem insă, pentru nobilul me
saj uman pe care-1 exprimă, pe in- 
terpreții dansului tematic ai formației 
„Sănătatea” din Satu Mare, sub ge
nericul ..Atenție, oameni !“, cit și pe 
cei de la combinatul chimic Arad, 
care au interpretat creația „Pace 
pentru oameni !“...

Este convingerea unanimă a miilor 
de spectatori, ca și a membrilor ju
riilor, care au urmărit și apreciat cu 
căldură Întrecerea artiștilor amatori 
de la Oradea că programele se con
stituie, laolaltă, într-un vibrant oma
giu adus partidului, într-o amplă și 
însuflețită manifestare a patriotismu
lui socialist sub semnul căruia ac
ționează în deplină unitate toți fii* 
patriei noastre.

Alexandru PETI
corespondentul „Scînteii"

DEBUT REMARCABIL
Intr-un recent con

cert al Filarmonicii de 
stat „George Enescu" 
a debutat in viața mu
zicală bucureșteană 
tinărul dirijor Mădălin 
Voicu. Programul, pe 
care și l-a propus să-l 
prezinte in fața unui 
public numeros, a cu
prins două opere 
beethoveniene : uver
tura „Egmont" și Con- . 
certul pentru pian și ’ 
orchestră nr. 3 ; in 
partea a doua a mani
festării artistice ni s-a 
prezentat simfonia lui 
Dvorak „Din iumea 
nouă".

Sincer vorbind, sem
natarul acestor rin- 
duri, care l-a ascultat 
pentru prima oară, s-a 
dus la concert foarte 
sceptic, știind ce pre
supune dirijarea unui 
asemenea program, in 
fața, primei orchestre 
a țării... Nu mică ne-a 
fost surpriza cind am 
constatat — o susți
nem cu toată sinceri

tatea! — că Mădălin 
Voicu este un dirijor 
de un remarcabil ta
lent. Parafrazindu-l pe 
marele George Enescu, 
am spune „născut și 
nu făcut"... Uvertura 
„Egmont" ne-a fost 
înfățișată convingător, 
accentuindu-se natura 
dialectică a discursu
lui sonor, obținindu-se 
o expresie viguroasă, 
dar, in cele din urmă, 
nu lipsită de momen
te intr-adevăr tulbură
toare. Mădălin Voicu 
a acompaniat cu multă 
sensibilitate concertul 
beethovenian ; in acest 
sens merită a fi men
ționate calitățile de 
excepție ale pianistu
lui Jeremy Menuhim, 
format la școala sobră 
și severă a genialului 
său părinte, lehudi, 
Menuhim. Cu toate a-' 
cestea, Jeremy Menu
him a izbutit, mai cu 
seamă in partea a doua, 
să contureze și un de
licat lirism, de parcă

Simpozion studențesc
La Academia de Studii Economice 

din Capitală s-au incheiat lucră
rile simpozionului studențesc cu tema 
„Metodologii de cercetare. Rezultatele 
unui experiment", organizat de La
boratorul de conducere a unităților 
economice de pe lingă Facultatea de 
economia industriei, construcțiilor și 
transporturilor. Desfășurat timp de 
două zile, simpozionul a prilejuit 
prezentarea unui mare număr de lu
crări realizate în unitățile economice

de studenții anului IV ai facultății, 
de cei din cercurile științifice inter- 
disciplinare organizate de laborator, 
cit și de studenții facultăților poli
tehnice de la Universitatea din Bra
șov. Investigînd numeroase proble
me practice de actualitate, lucrările 
prezentate au formulat soluții con
crete pentru valorificarea unor im
portante rezerve interne existente, 
pentru îmbunătățirea activității eco
nomice în unitățile respective.

întreaga muzică se 
transformase intr-un 
fel de „fond sonor" 
extatic pentru un poem 
de Holderlin. Pianistul 
ni s-a dezvăluit pre
cum un clasic cu nos
talgii romantice.

In încheierea con
certului, Mădălin Voi
cu s-a simțit — cu a- 
devărat — in largul 
său. dirijind simfonia 
„Din lumea nouă" de 
Dvorak cu un patos 
romantic, am spune 
răscolitor. Partea len
tă — cu acea eufonie 
melancolică — a con
stituit punctul culmi
nant al concertului, 
reliefindu-se o poli
cromie de nuanțe.

Debutul lui Mădălin 
Voicu poate fi socotit 
o certă reușită, care, 
pe orice iubitor al mu
zicii, nu poate decit 
bucura.

Doru POPOVICI
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Deplina și entuziasta aprobare a întregului nostru popor față de rezultatele 
remarcabile ale vizitelor efectuate de președintele Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în cele opt țări africane
Mesaje adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ \

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. se 
arată : Cu profundă satisfacție și 
mindrie patriotică, comuniștii, toți 
oamenii muncii din Capitală, împreu
nă cu întregul' nostru popor, au ur
mărit vizita istorică pe care dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați întreprins-o, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă, Republica Gaboneză, Repu
blica Populară Angola. Republica 
Zambia, Republica Populară Mozam- 
bic, Republica Burundi, Republica 
Democratică Sudan, Republica Arabă 
Egipt, ca mesager strălucit al năzuin
țelor de pace, prietenie și colaborare 
ale poporului român cu toate po
poarele lumii.

Cu deosebită satisfacție am luat 
cunoștință de documentele semnate 
și acordurile încheiate în deplin con
sens cu voința și aspirațiile între
gului popor român, documente me
nite, prin însemnătatea lor. să con
tribuie la ridicarea pe un plan supe
rior a relațiilor de colaborare și prie
tenie dintre România și aceste țări. 
Pe parcursul întregului itinerar s-a 
afirmat sprijinul activ al României 
socialiste față de mișcările de elibe
rare națională, pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului și neoco- 
lonialismului. a politicii de apartheid 
și discriminare rasială, s-au eviden
țiat inițiativele consecvente, de amplu 
răsunet internațional, ale partidului 
și statului nostru, contribuția dum
neavoastră marcantă la soluționarea 
marilor probleme ale contemporanei
tății, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Acum, cînd ați revenit în patrie, 
vă rugăm să ne îngăduiți, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să reafir
măm intreaga noastră adeziune față 
de politica internă și externă a parti
dului și statului nostru și aprobarea 
deplină față de bilanțul rodnic al 
vizitelor întreprinse de dumneavoas
tră, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe pămintul Africii, stră
lucită acțiune politică pusăin slujba 
progresului întregii umanități.

Ne-a produs o profundă im
presie și nețărmurită admirație acti
vitatea neobosită pe care ați desfă
șurat-o și cu acest prilej, modul stră
lucit in care ați dat expresie voin
ței ferme a partidului și poporului 
nostru de a trăi în pace, prietenie și 
colaborare cu toate popoarele lumii, 
de a face totul pentru victoria rațiu
nii, pentru instaurarea noii ordini e- 
conomice și politice internaționale, a 
unui cjimat de securitate și pace in 
care fiecare popor să se dezvolte 
nestingherit, fără nici un amestec din 
afară — se subliniază în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ 
AL P.C.R.

Avem deplina convingere că discu
țiile purtate cu acest prilej, amplul 
program de vizite în unități econo
mice și cultural-științifice, Întilnirile 
cu colective de oameni ai muncii, cu 
numeroși reprezentanți ai mișcărilor 
de eliberare națională, documentele 
semnate, înțelegerile convenite 
tratatele de prietenie și colaborare, 
acordurile de conlucrare intre partide 
— creează un cadru extrem de favo
rabil, conferă noi dimensiuni Și am
ple perspective cooperării dintre po
porul român și popoarele țărilor vi
zitate, în lupta comună pentru pro
gres, pentru propășire economică și 
socială.

înflăcărați de minunatul dumnea
voastră exemplu și exprimmd pro
funda recunoștință față de activita
tea pe care o desfășurați pentru pros
peritatea patriei, pentru creșterea 
prestigiului ei internațional, vă asi
gurăm și cu acest prilej, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărîrea fermă a co
muniștilor, a “tuturor oamenilor mun
cii din județul Argeș de a munci cu 
pasiune și dăruire, cu responsabili
tate, pentru ca prin îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor economice și 
social-culturale să ne sporim contri
buția la întărirea și înflorirea scum
pei noastre patrii, Republica Socia
listă România.

în telegrama adresată de CONSI
LIUL CENTRAL AL UNIUNII GE
NERALE A SINDICATELOR DIN 
ROMANIA se spune : Exprimindu-vâ, 
în numele milioanelor de oameni ai 
muncii din țara noastră, organizați in 
sindicate — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — cele 
mai profunde sentimente de dragos
te, respect și adîncă prețuire, Consi
liul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România vă adresea
ză, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
dumneavoastră și tovarășei Elena 
Ceaușescu tradiționala urare ..Bine 
ați venit !“ din noua dumneavoastră 
misiune de pace și colaborare între
prinsă pe pămîntul Africii — eveni
ment politic de profundă însemnăta
te internațională.

împreună cu intreaga noastră na
țiune, am urmărit toate momentele 
acestui itinerar, care s-au constituit 
în fructuoase etape de lucru, de cea 
mai mare însemnătate pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie, cola
borare și solidaritate dintre România 
și țările Africii.

Tratatele de prietenie și coopera
re, celelalte documente comune sem
nate in cursul acestor vizite, adău- 
gindu-se multiplelor documente ase
mănătoare semnate de România cu 
state de pe toate continentele, se în
scriu ca noi contribuții valoroase la 
marea operă istorică de făurire a 
unor relații internaționale noi. înte
meiate pe principiile egalității in 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne și avantaju
lui reciproc.

Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, or
ganele și organizațiile sindicale, sub 
imboldul permanent al marii dum
neavoastră pilde de dăruire patrio
tică, vă asigură și de această dată 
că nu vor precupeți nici un efort 
pentru a folosi întreaga lor capacita
te de muncă. întreaga pasiune și elanul 
lor revoluționar, în scopul mobili

zării tot mai eficace a oamenilor 
muncii in întrecerea pentru realiza
rea planului pe 1979 și pe întregul 
cincinal, pentru creșterea eficienței 
întregii activități, pentru accelerarea 
ascensiunii patriei noastre pe cele 
mai înalte trepte ale progresului și 
civilizației, pentru creșterea perma
nentă a prestigiului României socia
liste în lumea contemporană.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru — români, germani, 
sirbi, maghiari și de alte naționali
tăți — au urmărit cu cel mai viu 
interes, cu sentimente de deplină 
satisfacție și totală aprobare, strălu
cita vizită pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, președintele republicii, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
ați întreprins-o într-un șir de state 
de pe continentul african — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R.

Sintem fericiți că pe linia de conti
nuitate a întregii politici externe 
a partidului și statului nostru ați 
semnat noi tratate de prietenie și 
cooperare intre țara noastră și unele 
dintre statele vizitate, ca și alte 
documente care se înscriu toate drept 
contribuții esențiale la eforturile în
dreptate spre crearea unui climat de 
destindere și pace, de conlucrare 
avantajoasă între toate popoarele 

• Satisfacție profundă pentru activitatea prodigioasă depusă de secretarul general al 
partidului, președintele republicii, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării 
dintre România și țările vizitate.

• 0 grăitoare mărturie a solidarității militante a poporului român cu aspirațiile 
de libertate, independență și progres ale tuturor popoarelor lumii.

• însuflețite angajamente ale oamenilor muncii de a acționa neabătut pentru 
Înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, consacrată înfloririi 
continue a scumpei noastre patrii, cauzei generale a păcii, destinderii 
și înțelegerii intre națiuni.

lumii, la instaurarea unei noi ordini 
economice și politice mondiale, la 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului.

Aprobind intru totul bilanțul ex
cepțional al vizitelor dumneavoastră 
în acest itinerar al prieteniei și păcii, 
vă rugăm să primiți prinosul nostru 
de recunoștință pentru modul exem
plar in care reprezentați permanent 
România în, viața internațională, pre
cum și angajamentul nostru ferm de 
a îndeplini cu succes sarcinile ce 
ne vor reveni din acordurile și înțe
legerile semnate cu statele vizitate, 
întreaga politică internă și interna
țională a partidului și statului nostru.

înscriindu-se în șirul istoricelor 
itinerare ■ efectuate m anii prece
dent in Africa și pe alte continente, 
vizitele pe care le-ați întreprins 
acum in statele africane — se spune 
in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ al P.C.R. — con
stituie o nouă și pregnantă afir
mare a politicii externe dinamice și 
constructive pe care țara noastră o 
desfășoară în spiritul orientărilor 
programatice ale Congresului al 
XI-lea al partidului, în scopul dez
voltării prieteniei și colaborării pe 
multiple planuri cu țările în curs de 
dezvoltare, cu noile state indepen
dente, cu toate statele ce au pășit pe 
calea afirmării de sine stătătoare.

Așa cum a demonstrat întregul 
itinerar, popoarele din țările vizitate 
nutresc sentimente de înaltă con
siderație și prețuire față de România 
socialistă, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. tot așa de bine cunoscut 
și pe continentul african, ca și in 
întreaga lume, ca remarcabil om po
litic, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, promotor neobo
sit al ideilor de pace, prietenie și 
colaborare între popoare, pe drept 
cuvint denumit „Erou al luptei de 
eliberare a popoarelor oprimate din 
lume".

Dînd o înaltă apreciere soliei 
dumneavoastră in cele opt țări afri
cane, rezultatelor deosebit de 
fructuoase, acordurilor și protoco- 
lurilor încheiate, ințelegind marea 
lor însemnătate istorică și aprobm- 
du-le din toată inima, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Cluj — tineri și virstnici, femei și 
bărbați, români, maghiari și de alte 
naționalități — vă încredințează, 
mult sitmate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, că vor 
face totul pentru a-și îndeplini în 
mod exemplar sarcinile ce le revin 
din programul și politica partidului, 
din prețioasele dumneavoastră in
dicații, pentru continua înflorire a 
patriei, pentru viitorul comunist al 
poporului român.

Oamenii muncii din județul nostru, 
alături de întregul popor — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. — au 
urmărit cu viu interes și sentimente 
de profundă satisfacție vizita pe care 

dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. ați e- 
fectuat-o în cele opt state de pe con
tinentul african.

Ne exprimăm acordul unanim față 
de rezultatele de o excepțională în
semnătate ale întîlnirilor și convorbi
rilor la nivel înalt, față de conținutul 
tratatelor, acordurilor și înțelegerilor 
semnate. Noi apreciem că prin in
treaga sa desfășurare, vizita dum
neavoastră în Africa se înscrie ca un 
nou și deosebit de semnificativ mo
ment, calitativ superior, in cronica 
dezvoltării continue a relațiilor de 
colaborare și solidaritate militantă 
dintre Republica Socialistă România 
și tinerele state independente afri
cane.

Folosim și acest prilej pentru a ne 
exprima încă o dată adeziunea noas
tră deplină față de politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, față de activitatea neobosită și 
rodnică ce o desfășurați pentru feri
cirea poporului român și creșterea 
prestigiului României socialiste.

Exprimindu-ne bucuria de a fi 
martori la marile evenimente care 
confirmă inestimabila, contribuție ce 
o aduceți la extinderea relațiilor 
României cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, la dezvoltarea liberă și 
independentă a rjppoarelor, la solu
ționarea pe cale pașnică a celor mai 

arzătoare probleme ale contempo
raneității, ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru a înfăptui 
în mod exemplar sarcinile ce ne 
revin din Programul partidului, pen
tru a intîmpina cu noi fapte comu
niste de muncă cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

în telegrama UNIUNII TINERE
TULUI COMUNIST și UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR CO
MUNIȘTI se spune : Dind glas gin- 
durilor și sentimentelor de înaltă pre
țuire față de rezultatele istorice ale 
vizitei efectuate de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. intr-o serie de 
țări ale Africii, Uniunea Tineretului 
Comunist și Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, 
toți tinerii patriei exprimă nemăr
ginita lor mindrie patriotică față de 
această nouă și strălucită misiune de 
prietenie, colaborare și solidaritate a 
poporului român cu popoarele afri
cane — manifestare elocventă a con
secvenței cu care acționați pentru 
traducerea în viață a politicii externe 
a partidului și statului nostru, a 
orientărilor stabilite de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român.

Sintem convinși că vizitele dum
neavoastră vor da un puternic impuls 
relațiilor pe multiple planuri ale Ro
mâniei cu aceste state, vor contribui 
la întărirea țărilor în curs de dez
voltare, a tuturor forțelor progresiste 
și democratice pentru edificarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
la promovarea unei politici noi in 
raporturile dintre state, întemeiată pe 
respectarea principiilor deplinei ega
lități în drepturi, independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc, ale renunțării la forță și la 
amenințarea cu fprța.

Pentru toți tinerii patriei constituie 
un motiv de legitimă satisfacție fap
tul că in timpuț vizitei pe pămintul 
Africii ați reafirmat sprijinul multi
lateral al partidului și statului nostru 
cu lupta popoarelor din Namibia și 
Zimbabwe pentru libertate și inde
pendență națională, a poporului din 
Africa de Sud împotriva politicii ra
siste și de apartheid.

Inimile noastre poartă bucuria ade
vărului că. primirea deosebit de căl
duroasă ce V-a fost rezervată pe 
întreg parcursul vizitei constituie o 
nouă dovadă a înaltei prețuiri de care 
vă bucurați, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. in rîndul 
popoarelor și tineretului din Africa 
și din întreaga lume, care văd in 
dumneavoastră un simbol al luptei 
neobosite pentru eliberare națională, 
pentru lichidarea cu desăvîrșire a po
liticii imperialiste de forță și dictat, 
pentru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

Pe baza poziției principiale a parti
dului și statului nostru, a orientărilor 

și indicațiilor dumneavoastră. Uniu
nea Tineretului Comunist și Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România voi acționa pentru aprofun
darea raporturilor de prietenie și so
lidaritate cu tineretul mișcărilor de 
eliberare națională, cu organizațiile 
de tineret și studenți din țările vizi
tate și de pe întreg continentul Afri
cii, sprijinind activ lupta acestora 
împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, a politi
cii rasiste și de apartheid, pentru 
dezvoltarea economico-socială, pen
tru pace, democrație și progres.

Și în viitor vom milita pentru dez
voltarea raporturilor de conlucrare 
și prietenie cu organizațiile de tine
ret din toate țările socialiste, cu for
țele progresiste și democratice ale ti
nerei generații din intreaga lume.

în consens cu întreaga noastră na
țiune, comuniștii, toți oamenii, mun
cii din județul Hunedoara vă adre
sează, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, urarea fierbinte de ,;Bun 
sosit pe pămîntul patriei" din vizita 
întreprinsă în mai multe țări ale 
Africii — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN HUNE
DOARA AL P.C.R.

Moment de referință al politicii ex
terne a României socialiste, amplul 
și rodnicul itinerar întreprins de 
dumneavoastră, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, constituie încă o 

dovadă a prieteniei și solidarității pe 
care România le-a nutrit în mod con
stant față de) țările Africii, o nouă 
și strălucită contribuție, la întărirea 
legăturilor poporului nostru cu po
poarele care luptă pentru lichidarea 
urmărilor dominației colonialiste și 
rasismului, pentru a deveni stăpîne 
pe bogățiile naționale, pentru întări
rea independenței și suveranității, 
făurirea unei vieți noi, demne.

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră de dăruire și înaltă abnegație, 
oamenii muncii din județul Hune
doara, fără deosebire de naționalitate, 
se angajează solemn să intimpine Con
gresul al XII-lea al partidului și cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării pa
triei cu rezultate care să răspundă 
preocupărilor dumneavoastră de a 
asigura țării noastre un loc demn 
între națiunile lumii.

Pătrunși de înalte sentimente de 
mindrie patriotică, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul nostru
— se arată lîn telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.
— asemenea întregului nostru po
por, își exprimă, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. profunda lor 
admirație și recunoștința fierbinte 
pentru modul strălucit in care ați 
exprimat, cu prilejul vizitelor efec
tuate, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Libia, Gabon, Ango
la, Zambia, Mozambic, Burundi, Su
dan și R.A. Egipt, gîndurile și idea
lurile de pace, colaborare și priete
nie pe care poporul nostru le nutreș
te față de toate popoarele lumii.

Noi toți vedem in această vizită 
expresia cea mai fidelă a spiritului 
patriotic și revoluționar ce caracte
rizează intreaga dumneavoastră acti
vitate, consacrată promovării cu 
înaltă responsabilitate a intereselor 
poporului român, cauzei socialismu
lui. idealurilor de pace și progres so
cial. de colaborare și Înțelegere in
tre toate națiunile lumii.

Apreciind rezultatele vizitei în ță
rile Africii, documentele semnate cu 
acest prilej privind lărgirea relații
lor economice, tehnico-științifice și 
culturale dintre acestea și România, 
ne exprimăm și cu acest prilej a- 
tașamentul nostru nețărmurit față de 
politica realistă promovată cu fermi
tate și principialitate de partidul și 
statul nostru pe plan intern și in
ternațional și vă asigurăm, stimate 
tovarășe secretar general, că vom 
face totul pentru a ne îndeplini sar
cinile ce ne revin în opera de e- 
dificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul pa
triei noastre, pentru a intîmpina cu 
noi și remarcabile realizări cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, pentru triumful păcii și 
progresului în lume,

însuflețită de dragostea fierbinte și 
profunda stimă pe care vi Ie poartă, 
întreaga țărănime v-a însoțit cu 
sentimente de adîncă satisfacție și 
mindrie patriotică pe întreg parcursul 
vizitei pe care, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați efectuat-o pe 

continentul african — se spune în te
legrama CONSILIULUI UNIUNII 
NAȚIONALE A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE.

Sintem fericiți să vedem că poli
tica externă constructivă a țării 
noastre, al cărei făuritor principal 
sînteți, se bucură de stima și pre
țuirea largă a popoarelor, că spiritul 
revoluționar, consecvența și clarvi
ziunea cu care militați pentru apli
carea principiilor ce stau la baza 
acestei politici în relațiile cu toate 
statele lumii, activitatea neobosită și 
pasiunea cu care s'ujiți cauza socia
lismului și a păcii vă consacră ca 
un mare prieten al popoarelor, în 
primul rînd al popoarelor care luptă 
pentru independență.

Reafirmînd și cu acest prilej de
plina adeziune a țărănimii la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului, Consiliul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
va acționa cu fermitate pentru apli
carea consecventă in viață a sarcini
lor ce-i revin din documentele și în
țelegerile convenite, aducindu-și in
treaga contribuție la realizarea 
obiectivelor de colaborare și coope
rare cu organizațiile similare din ță
rile vizitate.

Cu brațele deschise, cu inima plină 
de dragoste și bucurie, vă întimpi- 
năm pe dumneavoastră și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu la reveni

rea în patrie, după strălucitul itinerar 
de pace, colaborare și solidaritate 
militantă pe continentul african — 
se spune in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ILFOV AL P.C.R.

întilnirile și convorbirile eu condu
cătorii statelor al căror distins și 
onorat oaspete ați fost, importantele 
tratate și acorduri încheiate conferă 
vizitelor in Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă, Republica Gabo
neză, Republica Populară Angola, 
Republica Zambia, Republica Popu
lară Mozambic, Republica Burundi, 
Republica Democratică Sudan și Re
publica Arabă Egipt. întîlnirilor cu 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest, cu conducă
torii Frontului Patriotic Zimbabwe, 
cu delegația Congresului Național 
African din Africa de Sud — însem
nătatea și semnificația unui moment 
nou, calitativ superior, in dezvolta
rea continuă a relațiilor României 
cu tinerele state independente, o con
tribuție inestimabilă la întărirea 
prieteniei, colaborării și solidarității 
militante dintre poporul român și 
popoarele Africii.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din Ilfov, aprobăm 
întru totul documentele semnate, în
țelegerile convenite cu prilejul vizi
telor in țările africane, ne exprimăm 
satisfacția pentru prevederile conți
nute, pentru ideile și principiile pro
movate, hotărîți să facem tot ceea 
ce depinde de noi în vederea trans
punerii lor in viață de către țara 
noastră.

Respectul deosebit, stima excep
țională, înalta prețuire cu care ați 
fost întîmpinat și înconjurat pretu
tindeni de conducătorii de stat, de 
oamenii politici, de masele populare, 
umplu de bucurie și mindrie patrio
tică inimile noastre, pentru că. așa 
cum au ințeles și interlocutorii dum
neavoastră, „simbolizați și întruchi
pați aspirațiile legitime ale întregului 
popor român", militați în mod stră
lucit ..pentru promovarea cauzei 
umanității, pentru promovarea inte
reselor omenirii".

Angajindu-ne — și cu acest prilej 
— ca prin munca noastră, prin tot 
ceea ce realizăm, să fim demni de 
locul pe care România ii ocupă astăzi 
în lume, vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din județul Ilfov 
vor face totul pentru îndeplinirea și 
depășirea prevederilor planului de 
stat. pentru continua dezvoltare a 
industriei și agriculturii pe aceste 
meleaguri, intimpinind cu noi și va
loroase succese a 35-a aniversare a 
eliberării patriei de sub dominația 
fascistă, precum și Congresul al XII- 
lea al Partidului Comunist Român.

Cu inimile și conștiința vibrind de 
cel mai fierbinte patriotism, cu totală 
adeziune și legitimă mindrie, comu
niștii, toți oamenii muncii, români, 
maghiari, germani, de pe vatra stră
moșească a Mureșului, împreună cu 
întregul nostru popor, au fost alături 
de dumneavoastră in fiecare moment 
al itinerarului de pace și colaborare 
pe care l-ați întreprins, împreună cu 

tovarășa Elena Ceaușescu, pe conti
nentul african — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN MU
REȘ AL P.C.R.

Documentele semnate Ia cel mai 
înalt nivel, înțelegerile și acordurile, 
deschid noi și fructuoase perspective 
dezvoltării și mai puternice a rapor
turilor pe multiple planuri dintre 
România și aceste țări, reprezintă o 

' nouă și elocventă mărturie a poziției 
constructive a României socialiste în 
soluționarea problemelor internațio
nale, în netezirea căilor spre pace și 
colaborare.

Dind expresie deplinei adeziuni 
față de rodnicele rezultate ale vizitei, 
toți oamenii muncii mureșeni, fără 
deosebire de naționalitate, își rea
firmă atașamentul total față de poli
tica internă și internațională a parti
dului și statului nostru, fiind convinși 
că această politică corespunde in cel 
mai înalt grad intereselor funda
mentale ale poporului român, cauzei 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintării României 
spre comunism, promovării idealuri
lor nobile ale păcii, Înțelegerii și 

-colaborării între popoare.
Alăturindu-ne, din toată inima, 

urării călduroase de „Bun venit" ce 
v-o adresează întreaga națiune, oa
menii muncii din județul Mureș, noi, 
toți, cei care pe aceste meleaguri 
vorbim limba comună a frăției și 
unității indestructibile in jurul parti

dului, al dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne rein- 
noim hotărirea de a munci, in con
tinuare. fără preget, pentru a in
tîmpina cu noi realizări marele eve
niment din viața partidului și a țării 
— Congresul al XII-lea al P.C.R.

Asemenea Întregului popor, perso
nalul armatei — se arată în telegrama 
CONSILIULUI DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI APARARII NAȚIO
NALE — a urmărit cu legitimă mîn- 
drie patriotică vizitele pe care le-ați 
întreprins, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in cele opt țări 
africane.

Eveniment memorabil in politica 
externă a țării noastre, act de profun
dă semnificație pe plan internațio
nal, această vizită — nouă și viguroa
să dovadă a consecvenței cu care 
infăptuiți hotăririle Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale — a 
pus încă o dată în relief trăsăturile 
ce vă sînt atît de proprii : forța și 
cutezanța gîndirii creatoare și a ac
țiunii ferme, capacitatea de desci
frare, cuprindere și înrîurire a eve
nimentelor, de a vă face înțeles deo
potrivă de oameni de stat și de 
masele populare cu care ați vorbit 
în limbajul păcii, al prieteniei și 
cooperării.

Inspirați de mărețul dumneavoas
tră exemplu de slujire neobosită a 
intereselor fundamentale ale poporu
lui român, militarii armatei noastre 
urmează cu devotament și dîrzenie 
comunistă politica internă și externă 
a partidului și statului nostru și vă 
încredințează, tovarășe comandant 
suprem, că nu precupețesc , nici un 
efort pentru a-și onora in mod exem
plar sarcinile, fiind gata, in orice 
moment. să-și îndeplinească, cu 
abnegație și spirit de sacrificiu, mi
siunile încredințate, să apere, îm
preună cu întregul popor, cuceririle 
revoluționare, independența, suvera
nitatea și integritatea scumpei noas
tre patrii.

Cu inimile. și conștiința vibrind de 
cel mai fierbinte patriotism, cu 
profundă satisfacție și totală adeziu
ne, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. — au 
urmărit cu viu interes fiecare etapă 
a itinerarului, de excepțională însem
nătate, pe care l-ați întreprins, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în cele opt state de pe continentul 
african. încheiate cu rezultate rodni
ce, aceste vizite reprezintă o nouă și 
prețioasă contribuție Ia dezvoltarea 
pe multiple planuri a conlucrării cu 
țările vizitate, la izbinda luptei po
poarelor namibian, rhodesian și sud- 
african pentru cucerirea drepturilor 
lor legitime la libertate și indepen
dență.

Sintem fericiți că trăim momente 
care redau posibilitatea să vedem că 
neistovita dumneavoastră energie 
creatoare, capacitatea de a călăuzi 
destinele României socialiste, politica 

principială și înțeleaptă al cărei 
promotor sînteți se bucură de o înal
tă prețuire și considerație in rindul 
tuturor națiunilor.

Dind o înaltă apreciere rezultatelor 
obținute in cadrul vizitelor și con
vorbirilor avute in țările africane, ne 
angajăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să facem 
totul pentru a ne aduce din plin con
tribuția la înfăptuirea angajamente
lor asumate, a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru.

Asemenea întregii națiuni, comu
niștii, toți oamenii muncii din județul 
nostru — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VlLCEA 
AL P.C.R. — au urmărit cu sentimen
te de legitimă mindrie patriotică 
vizita pe care ați întreprins-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
pe continentul african.

Rezultatele deosebit de rodnice ale 
acestei vizite vorbesc o dată mai 
mai mult de vocația de pace a 
patriei noastre, de politica sa con
structivă de promovare a relațiilor 
de prietenie și cooperare cu toate 
țările care s-au angajat pe calea 
dezvoltării libere, de eforturile sta
tornice pe care dumneavoastră le 
depuneți in slujba făuririi unei noi 
ordini^economice și politice interna
ționale.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, invățînd necon
tenit din strălucitul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață, vom 
munci cu tot elanul nostru, cu în
treaga noastră energie creatoare pen
tru înfăptuirea politicii interne șl 
externe a partidului și statului nos
tru, vom face totul pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
în acest an hotărâtor pentru reali
zarea obiectivelor întregului cincinal.

Comuniștii, toti oamenii muncii din 
MINISTERUL COMERȚULUI EXTE
RIOR ȘI COOPERĂRII ECONOMICE 
INTERNAȚIONALE — se arată tn 
telegrama adresată de acest minis
ter —> își exprimă, alături de întregul 
nostru popor, vibranta aprobare, ade
ziunea totală și înalta apreciere pen
tru strălucitele rezultate ale noii mi
siuni de pace, prietenie și solidari
tate, întreprinse de dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
împreună cu stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, în țările Africii.

întilnirile și convorbirile purtate, 
documentele de importanță remar
cabilă pe care le-ați semnat conferă 
vizitei dimensiunile unui act de 
importanță istorică,' sînt expresia 
raporturilor exemplare' statornicite 
între România și celelalte țări în curs 
de dezvoltare și constituie un stră
lucit model, cu valoare de simbol, 
pentru întărirea unității tuturor for
țelor progresiste în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului, a 
politicii de dominație, pentru promo
varea unui nou tip de relații între 
toate statele lumii.

Vă sintem profund îndatorați, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru perspectivele largi deschise 
amplificării relațiilor comerciale cu 
aceste țări, pentru excepționalele 
condiții create dezvoltării și diversi
ficării cooperării economice, indus
triale și tehnico-științifice prin iniție
rea și definitivarea unor noi acțiuni 
de colaborare pe termen lung in 
multiple domenii de interes comun.

Vizita pe continentul african — se 
arată în telegrama adresată de ACA
DEMIA REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA — a pus din nou în lu
mină, la dimensiunile sale reale, con
cepția novatoare, gîndirea clarvăză
toare, curajul, audiența pe plan mon
dial și amploarea activității politice 
interne și internaționale — trăsături 
definitorii ale personalității dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Ne onorează faptul că tovarășa 
Elena Ceaușescu, distins membru al 
Academiei noastre, s-a bucurat și cu 
acest prilej de o înaltă prețuire pen
tru intensa activitate desfășurată pe 
tărîm social, politic și ca om de știin
ță de reputație internațională.

Animați de sentimente de îndrep
tățită mindrie patriotică, de aleasă 
prețuire și recunoștință, membrii A- 
cademiei își exprimă deplina apro
bare față de documentele încheiate, 
față de poziția susținută în declara
țiile făcute cu prilejul acestei noi șl 
importante vizite.

Ne angajăm să depunem eforturi șl 
mai stăruitoare în înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce revin Academiei, 
pentru transpunerea în practică a 
obligațiilor asumate prin documen
tele semnate, pentru o cooperare 
fructuoasă și stringerea legăturilor 
dintre oamenii de știință și cultură 
români și colegii noștri din statele 
africane recent vizitate.

Vizitele dumneavoastră — se 
spune in telegrama adresată de oa
menii muncii din ÎNTREPRINDEREA 
„23 AUGUST" DIN BUCUREȘTI — 
au constituit un moment de cea mai 
mare importanță in politica externă 
a României socialiste, o puternică 
manifestare de solidaritate cu statele 
care au scuturat jugul imperialismu
lui. cu mișcările de eliberare națio
nală, cu toți cei ce luptă pentru inde
pendență, progres, bunăstare și pace.

Vă rugăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, strălucit mesager al 
idealurilor de pace și colaborare ale 
poporului român, -să primiți în
treaga noastră adeziune, acordul de
plin față de tot ceea ce ați întreprins 
în cursul acestei vizite.

Exprimîndu-ne recunoștința pen
tru dăruirea revoluționară cu care 
conduceți destinele României socia
liste, însuflețiți de minunatul dum
neavoastră exemplu de patriotism, 
dragoste fierbinte față de țară și de 
poporul român, vă încredințăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune toate 
eforturile pentru a ne îndeplini în 
continuare în mod exemplar sarcinile 
ce ne revin, pentru a întimpina cu 
noi realizări cea de-a XXXV-a ani
versare a eliberării patriei șl al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim, Excelență, mulțumirile mele pentru mesajul pe 
care ați avut amabilitatea să mi-1 transmiteți cu prilejul investirii mele in 
funcția de președinte al Republicii Federative a Braziliei.

Cu cea mai înaltă considerație,

JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Președintele Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți viile mele mulțumiri pentru felicitările și bunele urări 
pe care mi le-ați adresat cu ocazia aniversării zilei mele de naștere.

MARGARETA a ll-a
Regina Danemarcei

Vizita ministrului afacerilor externe
al Republicii Populare Ungare

Joi a sosit în Capitală ministrul 
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Ungare, tovarășul Frigyes Puja, 
care, la invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, efectuează o vizită oficială 
de prietenie în România.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui, de alte persoane oficiale.

Au fost prezențl Victor Bolojan, 
ambasadorul țării noastre Ia Buda
pesta, și Sandor Rajnai. ambasadorul 
R. P. Ungare lă București.

★
La București au început joi după- 

amiază convorbirile oficiale dintre 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Ștefan Andrei, și ministrul Afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Ungare, tovarășul Frigyes Puja.

Cei doi miniștri de externe au e- 
fectuat un schimb de păreri referi
tor la stadiul actual și perspective
le de dezvoltare a relațiilor dintre 

România și Ungaria, în spiritul În
țelegerilor convenite cu prilejul în- 
tilnifilor și convorbirilor dintre to
varășii NicOlae CeaUșescU și Jănos 
Kădăr, în Vederea adittcirii și ex
tinderii conlucrării bilaterale pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte sfere de activi
tate. în folosul ambelor țări și po
poare, ăl cauzei socialismului și 
păcii.

Au fost abordate, totodată, unele 
probleme actuale ale vieții interna
ționale de interes comun.

Ministrul afacerilor externe Ștefan 
Andrei a oferit un dineu în OnOarea 
ministrului afacerilor externe, Fri
gyes Puja.

în timpul dineului, miniștrii de 
externe ai celor două țări au toas
tat în sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kădăr, pentru 
întărirea continuă a legăturilor de 
prietenie și colaborare romflno-un- 
gare, pentru pace și înțelegere în 
lume.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE AFGANISTAN TOGO

Excelenței Domnului
NUR MOHAMMED TARAKI

Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan '

KABUL
Cu prilejul primei aniversări a Zilei revoluției a Republicii Democratice 

Afganistan, vă adresez sincere felicitări, iar poporului afgan succes deplin 
pe calea progresului și prosperității, a dezvoltării sale libere și indepen
dente.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare exis
tente intre cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte pe multi
ple planuri, in interesul comun al popoarelor român și afgan, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
General de armată GNASSINGBE EYADEMA

Președintele Republicii Togo

LOME
Sărbătoarea națională a Republicii Togo îmi oferă deosebita plăcere de a 

vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și prosperitate pentru poporul togolez prieten.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie' și conlucrare statornicite 
între țările noastre se vor dezvolta și mai mult în viitor spre binele celor 
două popoare, al păcii și ințelegerii in lume, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul afgan sărbătorește astăzi 
prima aniversare a revoluției de
mocratice și populare de la 27 apri
lie 1978, care a marcat un moment 
de importanță deosebită în istoria 
țării și a deschis calea unor adinei 
transformări economico-sociale cu 
caracter progresist. Aceste schim
bări sint cu deosebire evidente in 
domeniul agriculturii, sector de 
bază al economiei naționale, in care 
lucrează 85 la sută din cei 18 mili
oane de locuitori. Potrivit „decre
tului reformei agrare", adoptat de 
noul regim, marea proprietate va fi 
lichidată, iar păminturile expro
priate vor fi distribuite celor ce le 
muncesc. Numai in perioada ianua
rie—martie a.c. au fost împroprie
tăriți peste 110 000 țărani. In dife
rite regiuni ale țării au luat ființă 
primele cooperative de producție.

în ultimul an, noile autorități au 
luat, de asemenea, măsuri pentru 
creșterea producției industriale, 
dezvoltarea transportului, îmbună
tățirea sistemului de invățămînt, 
extinderea asistenței sanitare. De 
curînd a fost adoptat planul cinci
nal 1979—1984, care prevede, între 

altele, realizarea unui obiectiv de 
importanță capitală pentru Întărirea 
legăturilor dintre diferitele regiuni 
ale țării și accelerarea progresului 
economic. Este vorba de transafgan 
— arteră de comunicație în lungime 
de peste 1 000 km., care va fi prima 
lucrare de acest gen din țară, știut 
fiind că Afganistanul nu dispune de 
căi ferate.

Solidar cu lupta popoarelor din 
țările în curs de dezvoltare pentru 
progres și o viață mai bună, po
porul român urmărește cu simpatie 
transformările înnoitoare petrecute 
pe meleagurile Afganistanului. între 
Republica Socialistă România și 
Afganistan s-au statornicit și se 
dezvoltă relații de prietenie și co
laborare. Cu ocazia diverselor întil- 
niri și contacte româno-afgane din 
ultima vreme, au fost evidențiate 
sentimentele de stimă și considera
ție reciprocă ce animă cele două 
popoare, ca și largile posibilități 
existente pentru extinderea conlu
crării pe multiple planuri, în inte
resul ambelor popoare, al păcii și 
colaborării internaționale.

Cronica zilei CU PRIVIRE LA ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TELEGRAMĂ

în cei 19 ani care au trecut de la 
dobîndirea independenței, Togo, a- 
cest mic stat african (56 785 kmp, 
2,2 milioane locuitori), situat la Gol
ful Guineei, a depus, ca și alte ti
nere state ale continentului, efor
turi susținute pentru înlăturarea 
grelelor sechele ale îndelungatei do
minații coloniale. Cel de-al treilea 
plan de dezvoltare economică (1976— 
1980), cu un fond de investiții de 
250 miliarde franci CFA, își propu
ne ca obiective prioritare întărirea 
controlului statal asupra principale
lor sectoare ale economiei, ca și 
asupra bogățiilor naturale, ca etape 
ale consolidării independenței eco
nomice.

în acest scop. Togo dispune de 
importante rezerve de fosfați, zăcă
mintele de la Hahotoe fiind estima
te la 100 milioane tone ; cu un ex
port anual de 2,9 milioane tone fos
fați (in 1977), această țară s-a si
tuat pe locul 6 în lume. Mai pot fi 
menționate zăcămintele de calcar 

de la Tabligbo și cele de marmură. 
Se află în curs de realizare o serie 
de proiecte industriale, intre care 
mai importante sint fabrica de clin
cher, prevăzută a intra în funcțiune 
la sfîrșitul acestui an, ca și uzina 
siderurgică din capitala țârii, Lome. 
Anul viitor va fi terminată fabrica 
de zahăr de la Sokode.

în spiritul politicii sale de soli
daritate cu statele continentului 
african, strălucit pusă în evidență 
și prin noul itinerar al președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu pe acest 
continent, țara noastră întreține cu 
Republica Togo relații de prie
tenie și colaborare, bazate pe stimă 
și respect reciproc. Contactele la di
ferite niveluri au relevat dorința 
comună de a amplifica cooperarea 
în domenii multiple, un asemenea 
curs fiind în folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei independenței, li
bertății și păcii în întreaga lume.

Tovarășul Ilie Verdeț. primul mi
nistru al guvernului, a primit o tele
gramă de mulțumire din partea 
primului ministru al Danemarcei, 
Anker Joergensen, pentru felicită
rile transmise cu ocazia aniversării 
zilei de naștere a Reginei Marga
reta a Il-a a Danemarcei.

tv
PROGRAMUL 1

.9,00 T&ieșcoâlă
10,00 Telecinemateca
12,00 Album coral.
12.10 Telex
12.30 închiderea programului
16.30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea Loto
18.35 La volan
18.50 1001 de eeri
19,00 Telejurnal- • 1 Mai — Fapte din 

întrecerea socialistă
19,20 Documentar : 1 Mai 1939 — glo

rioasă aniversare
19,40 Film artistic : ,,Casa dintre cîm- 

puri“. Premieră pe țară. Film 
realizat de Televiziunea română in 
studiourile centrului de producție 
cinematografică București.

21,05 Muncitorești voințe unite într-un 
gînd — emisiune de versuri

21,15 Atelier de creație literar-artistică. 
O artă pe măsura timpului nostru. 
Creatorii răspund chemării secre
tarului general al partidului

21.45 Telejurnal
PROGRAMUL 2

17,00 Selecțiuni din emisiunea „Album 
duminical"

17.25 Blocnotes — informații utilitare
17.45 Dicționar cinematografic : ,,Zîm- 

betul lui Ingmar Bergman"
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • 1 Mai — Fapte din 

întrecerea socialistă
19.20 Radar pionieresc
19.35 Pagini clasice — mari interprețl. 

Cvartetele opus 20 nr. 4 și nr. 5 
de Haydn în viziunea interpreta
tivă a formațiilor de coarde „Phi
ladelphia" și ,,Oxford"

20.20 Reportaj de scriitor : Poiana cu 
statui, de Radu Cârneci

20.45 Telex
20.50 Consultații medicale
21,05 Seri muzicale la Craiova

IERI S-A DESCHIS LA GALAȚI

Șantierul național al tineretului
La Galați s-a deschis joî Șantie

rul național al tineretului, consti
tuit pe platforma Combinatului si
derurgic, la Uzina cocsochimică nr. 2.

La festivitate au participat tova
rășii Paraschiv Benescu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Ga
lați al P.C.R., Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al Comitetului 
Central al U.T.C., Nicu Ceaușescu șl 
Nicolae Croitoru, secretari ai C.C. al 
U.T.C., activiști de partid, cadre ale 
U.T.C., numeroși tineri și pionieri.

într-un vibrant și tineresc entu
ziasm, brigadierii au adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu un anga
jament solemn in care se spuhe : 
„Preluind în execuție directă reali
zarea unui ansamblu de lucrări de 
investiții de la Uzina cocsochimică 
nr. 2, ne angajăm să realizăm in 
acest an un volum de construcții 
și montaje in Valoare de peste 80 
milioane lei.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae CeaUșescU, 
că vom acționa în așa fel incit sâ 
răspundem prin fapte minunatelor 
condiții de muncă și Viață creată 
prin grija partidului, a dumneavoas

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2S, 

29 și 30 aprilie. In țari : Vreme în ge
neral instabilă. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea șt caracter de aversă. însoțite, pe 
alocuri, de descărcări electrice. Vînt

teatre
• Teatrul Național București 
(sala Atelier) : Fanteziile Iul Fa- 
riatiev (spectacol amînat din 17 
IV) — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Ervin Acel. Solist: 
Ștefan Thomasz. Iși dă concUrsu] 
corul „Madrigal". Dirijor : Marin 
Constantin — 20, (sala mică â Pa
latului) : „După amiezile muzicale 
ale tineretului". Delia Pavlovlci — 
pian, Gabriel Croitoru — vioară 
— 20.
• Opera Română : Conicul cu 
stafii — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 
19,âo.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mâgureanu): 
O scrisoare pierdută — 19*30, (sala 
Grădina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Jocul — 19.30, (sală Studio) î 
Craii de cuttea veche — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Haina cu două fețe (premieră) —
19.30, (sala Majestic) : Omul din 
baie. (Spectacol susținut de Tea
trul german Timișoara) — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30, (sala Victo
ria) : Costlcă, ne vede lumea —
19.30.
• Teatrul „Ion Vasiiescu" : Piatră 
la rinichi — 19,30.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •
LA BACĂU : Cupa „1 Mai" pentru viitorii fotbaliști

Timp de O săptămînă, Parcul spor
tiv „23 August" din Bacău a găzduit 
o amplă competiție dedicată celor 
mai mici fotbaliști din țară, compe
tiție dotată cu cupa „1 Mai". Aflată 
la prima ediție, această pasionantă 
întrecere organizată de Inspectoratul 
școlar și consiliul județean pentru 
educație fizică și sport a întrunit, în 
municipiul de pe valea Bistriței, vii
toare glorii ale fotbalului nostru din 
Oradea, Arad, Iași, Galați. Pitești și 
din alte cunoscute centre fotbalistice. 
Aproape 200 de copii intre 10 și 13 ani 
(aparținind cluburilor sportive școla
re, precum și unor cluburi sportive 
cunoscute), în ciuda unor condiții cli
materice nefavorabile, și-au etalat pa 

tră personal, continuîndu-ne pre
gătirea profesională și învățind 
meserii noi, ihtegrîndu-ne în deta
șamentul constructorilor marilor 
edificii economice ale acestei peri
oade de dezvoltare istorică a Româ
niei Socialiste.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
noi, brigadierii de la Galați venițf 
aici din întreaga țară, Urrnlndu-vă 
neabătut exemplul de clocotitoare 
activitate revoluționară pusă în 
slujba patriei și poporului, vom 
face totul pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor in- 
creclințâte de partid.

Asemenea Întregului tineret al pa
triei, vă exprimăm întreaga floastră 
recunoștință pentru rezultatele ex
cepționale ale Vizitei întreprinse de 
dumneavoastră, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în unele 
țări ale Africii, înaltă solie de pace, 
prietenie și colaborare, mărturie a 
consecvenței cu care acționați pen
tru promovăteâ politicii științifice 
a partidului și statului nostru pe 
plan international".

pdtfiVit, CU intensificări de Scurtă du
rată. Temperatură va înregistra o 
ușoară scădere. Minimele vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, iar maxi
mele între 12 șl 22 de grade, local mal 
ridicate în sud-est. In zona de munte, 
lapoViță și ninsoare. In București : 
Vreme ușor instabilă. Cerul Vă fi tem
porar noros. favorabil ploii de scurtă 
durată. Vtnt moderat. Temperatură 
ușor variabilă.

• Teatrul „ion Creangă" : Băiatul 
cu floarea — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Pescarul 
și norocul — 9,30.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 19,30.

cinema
• Vis de ianuarie : SCALA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,'45; 
18; 20,15.
• Viâța merge înainte t BIÎCU-
REȘTI — 14; 16; 16,15; 20.30, LU
CEAFĂRUL — 14; 16,15; 18,30;
20,30.
• Cine nu-1 cunoaște pe Kadkln ; 
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 : TIMPURI NOI
— 13; 17,30 : 20.
• un om în 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; 15.43; 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 Afroditei : CENTRAL
— 9; 11; 13; 15; 17.30: 20. FLO- 
REASCA — 9; 11: 13; 15: 17.30; 20.
• Prinț șt cerșetor : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 16,45; 18: 20, GRI-

gazon cunoștințele ce le posedă în a- 
cest domeniu, mulți dintre ei dove
dind reale calități pentru a deveni 
fotbaliști de performanță. S-au re
marcat îndeosebi echipele clubului 
sportiv școlar din Bacău, Gloria — 
Arad, T.C. Galați, Automatica — Me
diaș și Școala generală nr. 11 Pitești, 
formații care au fost răsplătite cu cupe 
și diplome. După aprecierile profeso
rilor de specialitate, competiția — 
care, potrivit intenției organizatorilor, 
va deveni tradițională — și-a dovedit 
pe deplin utilitatea.

Gheortjhe BALTĂ
corespondentul „Scînteii”

Convorbiri ale delegației 
Consiliului Mare și General 
din Republica San Marino. 
Tovarășul Nicolae Giosan. președin
tele Marii Adunări Naționale, a avut 
joi dimineață o întrevedere cu mem
brii delegației Consiliului Mare și 
General din Republica San Marino, 
care se află în vizită în țara noastră.

în timpul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost subliniate cu satisfacție bunele 
relații de prietenie statornicite între 
țările noastre în spiritul înțelegerilor 
stabilite cu prilejul intilmrilor la ni
vel înalt dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și cei doi căpitani regenți 
ai Republicii San Marino. Totodată, 
întîlnirea a prilejuit un schimb de 
vederi cu privire la activitâțea parla
mentelor român și sanmaririez, evi- 
dențiindu-se. cu această ocazie, do
rința reciprocă de a dezvolta și pe 
viitor raporturile existente între 
Marea Adunare Națională și Consi
liul Mare și General în interesul ce
lor două țări, pentru instaurarea unui 
climat de pace, securitate și înțele
gere in Europa și in întreaga lume.

La întîlnire au participat Marga
reta Hauser, secretar al Marii Adu
nări Naționale, loan Ceterchi. pre
ședintele Grupului român al Uniunii 
interparlamentare, și Pompiliu Celan, 
consulul general al României în San 
Marino.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nicolae Giosan, a 
oferit, in onoarea delegației parla
mentare din San Marino, un dineu.

Membrii delegației Consiliului 
Mare și General din Republica San 
Marino au avut, de asemenea, con
vorbiri eu tovarășul Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte ale colaborării româno-san- 
marineze, noi căi de amplificare și 
diversificare a relațiilor prietenești

VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18;
20.15.
• Clipa : ARTA — 15.30; 19, BU- 
ZEȘTI — 15.30; 19. COTROCENI
— 15,30; 19.
• Police Python 357 : DACIA —
15; 17.30; 20,15, GIULEȘTI — 13:
17.30: 20.
• Notre Dame de Paris — 11.45, 
Acest pămînt este al meu — 14, 
Cocoșatul de la Notre Dame —
16.15. Subteranul — 18,30, Anna 
Karenina — 20.30 : CINEMATECA.
• împușcături în stepă : LIRA — 
15; 17,30: 20.
• In viitoare : FLACARA — 16;
19.
• Cadoul vrăjitorului negru : 
DRUMUL SĂRII — 9; 11; 15.30; 18;
20.
• Expresul de Buftea : COSMOS
— 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.
• Optimiștii : MELODIA — 9; 11; 
13.
• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
MODERN — 9; 11 ; 13.
• Inspectorul Harry : MELODIA
— 15,15: 17.30; 20. MODERN — 
14,30: 16.30; 18,30: 20,30.
• Nea Mă rin miliardar : MUNCA
— 8.30: 10,30; 12,30; 14.30; 16.30;
18,30; 20,30.
• Cuibul iluziilor : FERENTARI
— 15,30: 19.
• Călcîiul lui Achiie : PACEA — 
15; 17.30; 20.
• Mizez pe 13 : POPULAR — 
15.45: 18; 20.15.
• Totul pentru fotbal : PROGRE
SUL — 14: 16; 18: 20.
• Speriați-1 pe compozitor : VII
TORUL — 15.30: 17.45: 20.
• Dacii — 9; 12: Cobra — 15,30;
18; 20,15 : VOLGA.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
A .IN

• Ieri, la campionatul diviziei A 
la handbal masculin, echipa Dinamo 
București a întrecut cu scorul de 
19—16 (9—6) formația Minaur Baia 
Mare, iar Politehnica Timișoara a 
ciștigat, pe teren propriu, cu scorul 
de 9—8 (3—4) intilnirea cu echipa 
Steaua București.
• La Phenian au început întrece

rile celei de-a 35-a ediții a campio
natelor mondiale de tenis de masă 
la care participă peste 900 de sportivi 
și oficiali reprezentind aproape 70 
de țări. Campionatele au programat 
primele meciuri din cadrul competi
țiilor pe echipe dotate cu cupele 
„Swaythling" la masculin și „Corbil- 

dintre cele două țări și popoare, pre
cum și unele probleme de interes co
mun ale vieții internaționale.

în cursul zilei, oaspeții sanmarinezi 
au vizitat întreprinderea de calcula
toare electronice, noi cartiere de lo
cuințe și obiective social-culturale 
din Capitală.

Vizita președintelui A- 
dunării Naționale a R.P. 
Bangladesh. Președintele A- 
dunării Naționale a Republicii Popu
lare Bangladesh, Mirza Golam Hafiz,

■ care se află in țara noastră la' invi
tația Marii Adunări Naționale, a fă
cut joi o vizită în județele Praho
va șl .Brașov. în cursul dimineții, 
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Populare Bangladesh a 
fost oaspetele oamqnilor muncii de 

Ta Combinatul petrochimic Brazi. în 
aceeași zi, oaspetele a vizitat între
prinderea agricolă de stat din Prej
mei-, întreprinderea de tractoare din 
Brașov, obiective social-culturale șl 
stațiunea turistică Poiana Brașov. 
Președintele Adunării Naționale a 
Republicii Populare Bangladesh, 
Mirza Golam Hafiz, a avut o între
vedere cu președintele Consiliului 
popular al județului Brașov, Gheor- 
ghe Dumitrache. în onoarea oaspeți
lor a fost oferit un dineu,

Vizita delegației parla
mentare mexicane. Delegatia 
parlamentară din Statele Unite Me
xicane, condusă de Pastor Murquia 
Gonzalez, deputat federal din partea 
Partidului Revoluționar Instituțional, 
a avut joi dimineața o întrevedere 
cu Constantin Marin, adjunct al mi
nistrului agriculturii și industriei â- 
limentare, vicepreședinte al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire privind realizările și preo
cupările in principalele ramuri ale 
producției agricole, precum și în le
gătură cu organizarea agriculturii 
noastre cooperatiste.

Tot in cursul dimineții, parlamen
tarii mexicani au vizitat Muzeul de 
istorie a Republicii Socialiste Româ
nia.

Seara, delegația parlamentară din 
Statele Unite Mexicane a părăsit 
Capitala.

Protocol româno-bulgar. 
în Capitală a fost semnat joi Pro
tocolul celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-bulgare ele 
colaborare culturală, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat intre 23 și 26 aprilie. 
Documentul jalonează principalele 
direcții ale colaborării culturale și 
științifice în perioada următorilor 
cinci ani. prin organizarea unor 
acțiuni complexe legate de aniver
sarea evenimentelor importante din 
cele două țări, prin ridicarea pe o 
treaptă superioară a conlucrării 
româno-bulgare in domeniile culturii 
și științei.

Protocolul a fost semnat de Ta
mara Dobrin, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, și de prof. Peio Berbenliev, 
vicepreședinte al Comitetului Cul
turii, președinții celor două părți in 
comisie.

Erau prezenți Todor Ralovski. în
sărcinat cu afaceri âd-interim ăl 
R. P. Bulgaria la București, și alți 
membri ai ambasadei.

Cu prilejul lucrărilor sesiunii, to
varășul Miu Dobrescu, președintele 

CÎTEVA RÎNDURI
lon“ la feminin. Iată primele rezul
tate înregistrate — masculin : Cana
da — Scoția 5—4 ; Austria — Luxem
burg 5—1 ; Bulgaria — Norvegia 
5—1 : Italia — Finlanda 5—2 ; Ceho
slovacia — U.R.S.S. 5—0 : R.F. Ger
mania — S.U.A. 5—1 ; Irak — Peru 
5—3 ; Franța — Polonia 5—3 ; Unga
ria — R.P.D. Coreeană 5—1 ; Iugo
slavia — România 5—2 : feminin : 
R.P.D. Coreeană — Bulgaria 3—0 ; 
U.R.S.S. — Iugoslavia 3—1 ; Anglia 
— R.F. Germania 3—2 ; Mexic — Pe
ru 3—1 ; Canada — Elveția 3—1 ; Ja
ponia — România 3—0.
• în Campionatul mondial de ho

chei pe gheață de la Moscova, echipa 

Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a primit pe prof. Peio Ber
benliev.

★
Joi, 26 aprilie, Ștefan Andrei, mi

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit pe 
Michel Cottakis, noul ambasador 
extraordinar șf plenipotențiar al Re
publicii Elene, in legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★
Joi dimineața tovarășul Ștefan 

Andrei,- ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
primit pe Arnoldo Amrhein Pinto, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Costa Rica, 
în legătură cu apropiata prezentare^ 
scrisorilor de acreditare.

★
Joi dimineața, s-au încheiat la 

. București convorbirile dintre Miu 
Dobrescu, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, și 
Mathilda H. M. F. Gardeniers-Be- 
rendsen, ministrul afacerilor cultura
le, recreării și acțiunii sociale din 
Olanda.

în timpul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind stadiul 
relațiilor culturale româno-olandeze, 
apteciindu-se perspectivele existente 
de dezvoltare a acestora- pe baza 
Programului bilateral de schimburi 
culturale. A fbst exprimată dorința 
reciprocă de a intensifica, in con
tinuare, colaborarea culturală dintre 
cele două țâri prin organizarea de 
expoziții, gale de filme, concerte, 
schimburi de cărți și materiale, de 
vizite ale oamenilor de artă și cul
tură.

în aceeași zi, ministrul olandez a 
părăsit Capitala.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a Japoniei. Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
romăno-japoneză a organizat, joi 
după-amiază, o manifestare culturală.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., Asociației de prietenie 
româno-japoneză. reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Junji Yamada, 
ambasadorul Japoniei la București, 
și membri ai ambasadei.

Ziarista Sabina Diaconu a împăr
tășit asistenței impresii de călătorie 
din această țară. în încheiere a fost 
prezentat un program de filme docu
mentare japoneze.

★
Joi a avut loc în Capitală semnarea 

înțelegerii intre Centrala editorială 
din Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și Direcția generală a 
editurilor din Ministerul Culturii și 
Artei al Republicii Populare Polone, 
privind colaborarea în domeniul edi
torial și al comerțului de carte pe 
perioada 1979—1980. Părțile au conve
nit sâ extindă colaborarea prin sti
mularea și sprijinirea reciprocă a 
activității de traduceri și realizării 
de coeditări. prin perfecționarea con
tinuă a schimburilor de informații și 
experiență în domeniul editorial, 
promovarea exportului și importului 
de carte.

înțelegerea a fost semnată de 
Gheorghe Trandafir, director general 
al Centralei editoriale, și Aleksander 
Skarzynski. director general al Di
recției generale â editurilor din 
R. P. Polonă.

(Agerpres)

Finlandei â învins cu scOrul de 4—2 
(3—1, 0—1, 1—0) formația Poloniei. 
Hocheiștii finlandezi s-au clasat ast
fel pe locul 5 în clasamentul campio
natului, in timp ce echipa Poloniei a 
ocupat locul 8, retrogradînd în 
grupa B.
• în prima gală, a semifinalelor 

campionatelor internaționale de box 
ale Franței, programată în localita
tea Saint-Lo (Manche), pugilistul ro
mân Ilie Moise (semimuscă) l-a în
vins la puncte pe francezul Guil
lard. La categoria mijlocie, polonezul 
Gortat a dispus la puncte de Petre 
Bornescu.

MILITAR AL FORȚELOR ARMATE UNITE
în perioada 23—25 aprilie 1979, în 

capitala R. P. Polone — orașul Var
șovia, sub președinția comandan- 
tului-șef al Forțelor Armate Unite, 
mareșal al Uniunii Sovietice V. G. 
Kulikov, s-a desfășurat ședința ordi
nară a Consiliului militar al Forțelor 
Armate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

La lucrările Consiliului militar au 
participat reprezentanții Armatei 
Populare Bulgare, Armatei Populare 
Cehoslovace, Armatei Populare Na
ționale a R.D.G., Armatei Poloneze, 
Armatei Republicii Socialiste Româ
nia, Armatei Populare Ungare și 
Forțelor 'Armate ale U.R.S.S.

TELEGRAME EXTERNE

Președintele S.U.A. despre rolul științei 
și tehnologiei în domeniul dezvoltării

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
într-un mesaj adresat sesiunii anuale 
a Academiei Naționale de Științe a 
S.U.A. cu prilejul comemorării a 100 
de ani de la nașterea lui Albert 
Einstein, președintele S.U.A., Jimmy 
Carter, a reliefat rolul pe care ad
ministrația sa ir atribuie științei și 
tehnologiei în domeniul dezvoltării.

După ce a arătat, in continuare, 
dificultățile pe care le intîmpină in 
prezent economia - S.U.A. datorită 
dependenței în domeniul energetic de 
importurile de petrol, vorbitorul a 
spus :

„Conservarea energiei ne va fi im
pusă, iar tipul de resurse energetice 
pe care îl folosim se va schimba pe 
măsură ce ne vom orienta tot mai 
mult spre surse neconvenționale de 
combustibil — petrol și gaze sintetice 
obținute din cărbune, din șisturi bi
tuminoase și altele. Reactori nucleari 
mai eficienți ar putea economisi re
zervele noastre de uraniu. Vom găsi 
noi mijloace de a spori productivita
tea fiecărei unități de energie utili
zată și vom începe să folosim ener
gia solară pentru o varietate mult 
mai largă de obiective energetice".

„Opțiunea noastră în anii viitori — 
a continuat președintele S.U.A. — va 
fi cooperarea. Colaborarea științifică 
și tehnologică poate consolida legătu
rile existente și poate contribui la 
construirea de punți peste deosebirile 
de ordin politic, ideologic și cultu
ral".

El a remarcat, totodată, că „unul 
dintre cele mai importante obiective 
ale conlucrării internaționale in do
meniul respectiv este satisfacerea ne
cesităților de dezvoltare ale țărilor 
mai sărace din lume". în prezent, 
„numai circa 1 la sută din activitatea 
mondială de cercetare și proiectare 
civilă este destinată direct soluționă
rii problemelor cu care este confrun
tată jumătate din omenire — cum ar

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 26 (Agerpres). —» Președin

tele Anwar El-Sadat a primit joi pe 
ministrul israelian al apărării, Ezer 
Weizman, care se află intr-o vizită 
la Cairo. în cadrul convorbirii au 
fost trecute în revistă problemele a- 
părute după încheierea acordurilor 
de la Camp David și semnarea Tra
tatului de pace dintre Egipt și Israel 

' — informează agenția M.E.N.
Ministrul israelian — adaugă agen

ția citată — l-a informat pe pre
ședintele Anwar El-Sadaț despre de
taliile retragerii forțelor armate is- 
raeliene din Sinai și transmiterii o- 
rașului Al-Arich sub administrația e- 
gipteană, precum și despre proble
mele examinate in cadrul convorbi
rilor pe care le-a avut cu general 
Kamal Hassan Aii, ministrul apărării 
al Egiptului.

BEIRUT 26 (Agerpres). — Gu
vernul Libanului a hotărit să rupă 
relațiile diplomatice cu Egiptul — s-a 
anunțat oficial la Beirut. Hotărîrea 
— se relevă într-un comunicat al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Libanului, conformă rezoluțiilor a- 
doptate de Conferința de la Bagdad 
a miniștrilor de externe și ai eco
nomiei din unele țări arabe — a 
fost adoptată in cadrul unei reu
niuni a guvernului.

MANAMA 26 (Agerpres). — Gu
vernul Bahreinului a hotărit să rupă 
relațiile diplomatice și politice cu E- 
giptul — s-a anunțat joi la Manama, 

CAIRO 26 (Agerpres). — Repu
blica Arabă Egipt a hotărit să rupă

Consiliul militar a analizat proble
me ale activității curente a Forțelor 
Armate Unite și a adoptat recoman
dări corespunzătoare.

Ședința Consiliului militar s-a des
fășurat intr-o atmosferă de prietenie 
și colaborare strînsă a armatelor sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

★
în aceeași zi. Edward Gierek, prim- 

secretar al C.C. al P.M.U.P., a pri
mit pe participanții la ședința ordi
nară a Consiliului militar al Forțelor 
Armate Unite ale statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

fi sărăcia, bolile, foametea, învăță- 
mîntul și dezvoltarea resurselor". 
„Viitorul țărilor avansate — a subli
niat vorbitorul — este legat in tot 
mai mare măsură de cel al țărilor in 
curs de dezvoltare".

Referindu-se apoi la pericolul 
imens pe care îl incumbă utilizarea 
științei și tehnologiei contemporane 
in domeniul militar, șeful executivu
lui american a apreciat : „Am trăit 
prea mult în condițiile existenței 
armelor nucleare. Ne-am obișnuit 
prea mult cu prezența lor sumbră in 
Viața noastră. Sintem prea dispuși să 
uităm care ar fi consecințele unei 
eventuale catastrofe : moartea într-o 
clipă a milioane de oameni și moartea 
în agonie a unui număr și mai mare; 
distrugerea moștenirii culturale a 
omenirii ; otrăvirea aerului, a solu
lui și apelor pentru multe generații 
viitoare".

BELGIA

Raționalizarea 
consumului 

de combustibili petrolieri
BRUXELLES 26 (Agerpres). — 

Consumul de combustibili petrolieri 
pentru automobile și pentru încăl
zit va fi raționalizat in Belgia în- 
cepind de la 1 mai. Măsura se va 
aplica pe o perioadă de 12 luni. Timp 
de un an, livrările acestor produse 
către consumatorii individuali și in
dustrie vor fi limitate la 80 la sută 
din nivelul capacităților livrate in 
1978 pentru combustibilii ușori și . la 
90 la sută pentru cei grei.

relațiile diplomatice cu Bahreinul șl 
Libanul, incepind de la 26 aprilie — 
se arată într-un comunicat al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.A.E., difuzat de agenția M.E.N. A- 
ceastă măsură a fost adoptată ca 
răspuns la decizia țărilor respecti
ve de a-și retrage misiunile diplo
matice de la Cairo

BEIRUT 26 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, reunit la 
Beirut in ședință extraordinară sub 
președinția lui Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., a examinat situația din O- 
rientul Mijlociu și repercusiunile es
caladării atacurilor israeliene asupra 
sudului Libanului și taberelor pales
tiniene amplasate in această zonă.

La încheierea reuniunii, Yasser 
Arafat a adresat un memorandum 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și președintelui pe luna 
în curs al Consiliului de Securitate, 
cu privire la situația din această 
zonă.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate s-a în
trunit, joi geara, la cererea Libanu
lui. în numele membrilor consiliului, 
președintele consiliului pe luna în 
curs, Ole Algard (Norvegia), a dat 
citire unei declarații in care se cere 
„respectarea strictă a integrității te
ritoriale, unității, suveranității și in
dependenței Libanului in cadrul fron
tierelor .șale recunoscute pe plan in
ternațional".
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„Vizitele președintelui Nicolae Ceausescu 
deschid mi perspective colaborării 

României cu țările africane, 
in interesul progresului si păcii"

Amplu ecou internațional al noii misiuni de prietenie 
și solidaritate a României socialiste pe continentul african

Noua solie de prietenie și solidaritate militantă a președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu pe continentul african — a treia in ultimii șapte ani — 
eveniment de primă importanța în cronica raporturilor de strinsă con
lucrare a României socialiste cu statele africane, primirea deosebit de 
călduroasă făcută pretutindeni șefului statului român, manifestările de 
stimă și prețuire la adresa personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a contribuției sale personale la promovarea politicii de pace și des
tindere, rezultatele deosebit de fructuoase ale convorbirilor la nivelul 
cel mai înalt prilejuite de recenta vizită au stirnit un puternic. ecou 
internațional, găsindu-și o amplă reflectare pe plan mondial. Cotidiane 
de mare tiraj, posturi de radio și televiziune din numeroase țări de 
pe toate continentele, marile agenții de presă internaționale au con
sacrat spații largi reflectării principalelor momente ale vizitei, con
ținutului boga.t in idei Constructive ale discursurilor și toasturilor pro
nunțate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de șefii statelor vizitate, al 
documentelor semnate în Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, 
Republica Gaboneză, Republica Populară Angola, Republica Zambia, 
Republica Populară Mozambic, Republica Burundi, Republica Demo
cratică Sudan și Republica Arabă Egipt.

Relatînd despre Comunicatul co
mun semnat la incheierea vizitei in 
Republica Populară Mozambic, ziarul 
sovietic „PRAVDA" sublinia că „Ro
mânia și Mozambicul se pronunță 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
și realizarea unei echități sociale in 
lumea întreagă", în timp ce cotidianul 
„IZVESTIA" relevă,că in Comunica
tul comun publicat la încheierea vi
zitei președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Libia se subliniază că părțile s-au 
pronunțat pentru instaurarea unei 
păci juste și trainice in Orientul 
Apropiat, care „este posibilă nu
mai prin retragerea completă a 
Israelului din toate teritoriile ara
be ocupate din 1967 și asigu
rarea drepturilor legitime ale po
porului arab al Palestinei, inclusiv 
dreptul la crearea unui stat de sine 
stătător", pentru înfăptuirea între
gului ansamblu de prevederi ale Ac
tului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, De 
asemenea, săptămînalul sovietic 
„NOVOE VREMEA" a informat des
pre principalele momente ale vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în țări 
africane.

Agenția T.A.S.S. a relatat, la rîndul 
său, despre convorbirile purtate, ca 
și despre documentele semnate și 
convenite cu acest prilej. „România 
și Gabonul — se arată într-una din 
știrile transmise de T.A.S.S. — au 
subliniat necesitatea adincirii pro
cesului de destindere pentru a-i con
feri un caracter ireversibil. în Co
municatul comun publicat la înche
ierea vizitei președintelui Republicii 
Socialiste România in Gabon s-a evi
dențiat că aplicarea prevederilor 
Actului final al Conferinței general- 
europene este de natură să exercite o 
influență pozitivă asupra climatului 
politic internațional. Părțile s-au pro
nunțat pentru o soluționare politică 
a conflictului din Orientul Apropiat".

în Comunicatul comun adoptat la 
încheierea vizitei oficiale de priete
nie a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Populară Mozambic — 
scrie aceeași agenție — se arată că 
„Mozambicul și România se pro
nunță pentru transpunerea în viață a 
prevederilor Actului final al Con
ferinței general-europene de Ia Hel
sinki, pentru incetarea cursei înar
mărilor, pentru înfăptuirea dreptății 
sociale în întreaga lume".

într-un comentariu consacrat vizi
tei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pe continentul african și prezentînd 
pe larg documentele semnate, agen
ția CHINA NOUA a evidențiat, între 
altele, că președintele Republicii So
cialiste România a avut cu șefii de 
stat din țările-gazdă convorbiri pri
vind cooperarea bilaterală și pro
blemele internaționale. Aceste con
vorbiri, ca și acordurile încheiate, 
„marchează o dezvoltare în continua
re a relațiilor de prietenie și coope
rare" dintre România și țările vizi
tate. Părțile și-au reafirmat voința 
de a intări și dezvolta și mai mult 
relațiile pe linie de stat, de partid, 
de la popor la popor, de a contribui 
Ia instaurarea unui climat de pace, 
dreptate și securitate în întreaga 
lume.

Informînd despre vizitele în Ango
la. Zambia și Mozambic, aceeași agen
ție relevă că România și țările res
pective au condamnat cu energie re
gimurile rasiste din Africa australă, 
reafirmindu-și sprijinul deplin față 
de mișcările de eliberare. Ele s-au 
pronunțat împotriva încercărilor de 
a impune soluții neocolonialiste in 
Zimbabwe, cu scopul de a împiedica 
poporul acestei țări să-și cucerească 
adevărata independență, au respins 
pretinsul acord intern și așa-zisele 
alegeri, pe care le consideră nule și 
neavenite.

Comunicatele publicate în timpul 
vizitei, adaugă China Nouă, sublinia
ză că părțile militează pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru întărirea păcii și 
securității în lume, pentru întărirea 
solidarității și cooperării intre țările 
în curs de dezvoltare, intre țările ne
aliniate, în vederea intensificării dez
voltării lor economice și sociale.

Momente ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în Africa, semnificațiile ei 
în contextul actualei situații din lume 
au fost, de asemenea, reflectate de 
mijloacele de informare in masă din 
R.S.F. Iugoslavia. Ziarele „POLI- 
TIKA" șl „POLITIKA EKSPRES" 
au înfățișat cititorilor lor eve
nimentul sub titluri ca „Divergen
țele trebuie să fie soluționate prin 
tratative", „Ceaușescu in Africa", in 
care sint redate luările de poziție ale 
șefului statului român.

în relatările sale, agenția TANIUG 
a evidențiat faptul că vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu în țările 
africane reflectă preocuparea Româ
niei pentru dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor sale pe multiple 
planuri cu țările în curs de dezvol
tare. „România — scrie agenția ci
tată — a creat deja întreprinderi 
mixte cu capital comun, care se 
ocupă cu prospectarea și exploatarea 
bogățiilor naturale și care participă 
Ia realizarea unor obiective și inves
tiții in țările respective. în cadrul 
programului României de extindere a 
colaborării economice cu țările in 
curs de dezvoltare, care pînă în 1980 

vor deține 25 la sută din totalul 
schimburilor de mărfuri cu străinăta
tea, statele africane ocupă un loc re
marcabil. Cu aceste state, România 
a încheiat pină in prezent circa 100 
de acorduri cu privire la schimbul de 
mărfuri, cooperarea economică, cre
dite ' și la colaborarea in pregătirea 
cadrelor de specialitate, iar la uni
versitățile din România studiază 
aproximativ 5 000 de studenți afri
cani".

Evidențiind aspectele politice ale 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușeșcu 
în Africa, Taniug subliniază că 
„România sprijină cu hotărire mișcă
rile de eliberare de pe continent și 
aspirațiile statelor africane de a se 
dezvolta liber, ca state independente 
și suverane".

în Comunicatul comun publicat la 
încheierea vizitei în Libia — scrie 
aceeași agenție — se evidențiază că 
„soluționarea problemei palestiniene 
este factorul esențial de care depinde 
realizarea unei păci drepte și trainice 
în Orientul Mijlociu. în acest con
text, Moammer El Geddafi și Nicolae 
Ceaușescu s-au pronunțat pentru 
unitatea de acțiune a tuturor țărilor 
arabe în eforturile lor de realizare a 
unei reglementări globale și juste a 
conflictului din Orientul Mijlociu. 
Moammer El Geddafi și Nicolae 
Ceaușescu s-au pronunțat, de ase
menea, pentru o reuniune a țărilor 
în curs de dezvoltare care să fie or
ganizată înaintea sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată făuririi unei noi ordini econo
mice internaționale".

Relevind semnificația vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, Taniug 
scoate in evidență faptul că turneul 
african al președintelui României 
„constituie o dovadă a sprijinului a- 
cordat de România maseior oprimate 
care luptă pentru lichidarea defini
tivă a colonialismului, imperialismu
lui și apartheidului",

..în comunicatele difuzate la înche
ierea convorbirilor- președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 
țărilor africane vizitate — scrie zia
rul italian „L’UNITA" — se arată că 
rezultatele acestora au fost apreciate 
ca deosebit de pozitive și au confir
mat bunele relații existente intre 
România și țările respective. Este de 
subliniat, de asemenea, faptul că pre
zența românească in acest moment 
în aceste zone din Africa are semni
ficația reafirmării solidarității nu nu
mai morale cu mișcările de eliberare 
națională". Cotidianul italian notează 
că „printre rezultatele vizitei preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu în Africa 
este de subliniat larga audiență de 
care se bucură propunerea sa de a 
se organiza o reuniune a statelor din 
..Grupul celor 77" care să se țină 
înainte de sesiunea pe care Aduna
rea Generală a O.N.U. o va consacra 
anul viitor problematicii noii ordini 
economice internaționale".

într-un comentariu consacrat noii 
solii de prietenie și solidaritate pe 
continentul african a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, agenția italiană ANSA 
subliniază. la rindul său, că șeful 
statului român „se pronunță con
stant pentru organizarea unei reu
niuni internaționale care să ducă Ia 
reglementarea situației din Orientul 
Apropiat și la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, pu- 
nind accentul pe importanța unității 
popoarelor arabe. De asemenea, șeful 
statului român a reafirmat că țările 
africane sint interesate să-și întă
rească unitatea lor și să-și rezolve 
propriile lor probleme fără amestec 
din afară".

Vizita în Africa a președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oglindită pe 
larg de radioul, presa și televiziunea 
din Coasta de Fildeș. RADIODIFU
ZIUNEA ȘI TELEVIZIUNEA IVO- 
RIANA au cuprins in cadrul pro
gramelor lor comentarii dedicate 
importanței pe care România o a- 
cordă raporturilor sale cu țările 
Africii in general, principiilor pe 
care România iși bazează relații
le cu aceste state, primirii entu
ziaste a șefului statului român in 
țările vizitate. Au fost redate pasaje 
din cuvîntările rostite și relatate, do
cumentele semnate. Buletinul agenției 
ivoriene de presă. A.I.P., menționea
ză „atenția deosebită pe care pre
ședintele României o acordă apre
cierii situației actuale din Africa și 
dorința ca popoarele africane care 
luptă incă pentru independență să-și 
dobindcască libertatea, pentru asigu
rarea păcii și destinderii in lume". 
Sint evidențiate, totodată, ideile con
structive ce stau la baza politicii ex
terne dinamice a României, rolul de
osebit pe care il are președintele 
Nicolae Ceaușescu în realizarea aces
tei politici de colaborare multilatera
lă între statele lumii.

Ziarul brazilian „CORREIO BRA- 
SILIENSE" a publicat un articol pe 
trei coloane intitulat „Ceaușescu vi
zitează Africa, promovind pacea și 
solidaritatea". Articolul face o am
plă prezentare a politicii promovate 
de. România față de țările in curs de 
dezvoltare și țările nealiniate, cu de
osebire din Africa. „Intre România și 

aceste țări — scrie, între altele, zia
rul — există relații pe multiple pla
nuri, se realizează vizite la nivel 
înalt, schimburi economice, cultural- 
științifice. Președintele Nicolae 
Ceaușescu se intilnește cu mulți șefi 
de stat și de guvern din țările in 
curs de dezvoltare și nealiniate din 
Africa, în căutarea unei mai mari 
apropieri și colaborări reciproc avan
tajoase". „Schimburile comerciale ale 
României cu aceste, țări — subliniază 
cotidianul brazilian — au crescut an 
de an, urmjnd să ajungă in 1980 la 
25—30 la sută din volumul total. al 
comerțului său exterior. Cu partici
parea României sint construite in 
aceste țări importante obiective in
dustriale și agricole. Numeroși mun
citori, tehnicieni și ingineri români 
lucrează in aceste țări pentru a acor
da asistență tehnică. In același timp, 
în institutele de învățămint superior 
din România studiază, actualmente, 
peste 15 000 de tineri din Africa, Asia 
și America Latină".

„în cadrul politicii sale de colabo
rare internațională, continuă ziarul, 
România acordă o atenție particulară 
dezvoltării relațiilor cu țările din 
Africa, menținind practic relații cu 
toate statele africane, cu excepția 
celor cu regimuri rasiste. Poporul 
român a sprijinit politic, moral și 
material popoarele africane în lupta 
pentru cucerirea independenței". De 
asemenea, „legăturile de colaborare 
ale României cu statele africane cu
nosc o dezvoltare fructuoasă în viața 
internațională, atît la O.N.U., cit și 
in „Grupul celor 77" și in miș- 
carea healiniaților, pentru lichidarea 
subdezvoltării și pentru O1 nouă 'or
dine internațională, pentru pace .și. 
înțelegere in lume. Avind în vedere 
toate aceste aspecte — conchide 
„Correio Brasiliense" •— vizita, pre
ședintelui român Nicolae Ceaușescu 
în mai multe state din Africa des
chide noi perspective colaborării tot 
mai ample și eficiente. în beneficiul 
păcii și securității internaționale. 
România se pronunță constant pen
tru soluționarea politică a oricărui 
litigiu, pentru renunțarea completă 
la politica de forță și amestec, sub 
orice formă, în treburile interne ale 
statelor, pentru promovarea hotărită 
a politicii de întărire a păcii, co
laborării și securității în lume".

într-un articol intitulat „Relațiile 
României cu țările africane", revista 
indiană „INTERNATIONAL REPOR
TER" face o analiză a stadiului 
actual al raporturilor țării noâstre cu 
statele de pe continentul , african, 
subliniind că „România dezvoltă am
ple relații de colaborare și prietenie 
eu țările africane, cu mișcările de 
eliberare națională din Africa, in 
domeniile politic, economic, tehnic, 
științific. De asemenea,’ sprijină lupta 
popoarelor africane pentru apărarea 
și consolidarea independenței lor 
naționale, pentru înaintarea lor pe 
drumul progresului economic și so
cial. România acordă, de asemenea, 
un sprijin constant, politic, .diplo
matic și material, luptei popoarelor 
africane pentru independentă națio
nală și dezvoltare de sine stătătoare". 
„Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu intr-o serie de țări afri
cane — conchide revista indiană — 
constituie din acest punct de vedere 
o expresie a dorinței sincere de prie
tenie a poporului român față de po
poarele africane, de a dezvolta bunele 
relații stabilite cu aceste state".

Sub titlul „Opinii despre România", 
aceeași publicație inserează opiniile 
elogioase ale unor șefi de stat și 
guvern africani despre țara noastră, 
despre personalitatea și activitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Presa, posturile de radioteleviziune 
din Grecia, reflectînd pe larg vizita 
efectuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu într-o serie de țări afri
cane, au relevat perspectivele care se 
deschid in ce privește dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor de colaborare 
dintre România și aceste țări, impor
tanța documentelor incheiate și pozi
ția țării noastre față de problemele 
care preocupă popoarele din Africa, 
inclusiv situația din Orientul Mijlo
ciu. într-un amplu articol intitulat 
„Președintele Nicolae Ceaușescu din 
nou în Africa", ziarul „MESSAGER 
D'ATHENNES" scrie : „Acest nou 
dialog Ia nivel înalt cu țările africane 
arc o dublă semnificație nu numai 
bilaterală, ci și internațională, pen
tru că va promova și mai mult ra
porturile multilaterale româno-afri- 
cane, cit și principiile pentru care 
România militează constant și care 
trebuie să guverneze relațiile dintre 
state"... „Opinia publică greacă — 
continuă cotidianul atenian — nu 
poate decit să salute această nouă 
inițiativă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, noile sale eforturi pentru 
promovarea cauzei păcii și cooperării 
internaționale, deoarece continentul 
Africii prezintă importanță nu numai 
pentru România, ci și pentru Grecia, 
țară vecină și prietenă a României 
în Balcani". Sub titlu! „Turneul pre
ședintelui Ceaușescu în țările africa
ne", ziarul „AVGHI" scrie : „însem
nătatea deosebită a întăririi solida
rității și colaborării țărilor arabe, 
în scopul realizării unei păci glo
bale in Orientul Mijlociu, care să 
ducă la retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate și la soluțio
narea problemei palestiniene, prin 
crearea unui stat palestinian inde
pendent, sint idei ce au fost evi
dențiate încă de la prima etapă a 
Vizitei, în Libia". „Președintele ro
mân a subliniat, de asemenea, că 
problemele care există între țările 
arabe trebuie soluționate de aceste 
state prin tratative pașnice și prin 
întărirea solidarității arabe. în 
același timp, a exprimat deplina so
lidaritate a României cu lupta de e- 
Iiberare națională a popoarelor din 
Rhodesia. Namibia și din Africa de 
Sud". „Președintele Ceaușescu a re
afirmat faptul că România acționea
ză cu fermitate pentru dezvoltarea 
colaborării intre țările balcanice și 
pentru soluționarea pe calea nego
cierilor a problemelor divergente 
care există între acestea".

Contribuție activă 
la promovarea 

obiectivelor UNESCO
PARIS 26 (Agerpres). — Ambasa

dorul României în Franța. Corneliu 
Mănescu, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare, în calitate de ambasador- 
delegat permanent al țării noastre pe 
lingă Organizația Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură, 
directorului general al UNESCO, 
Amadou-Mahtar M’Bow.

Cu acest prilej, intre ambasadorul 
român și directorul general al 
UNESCO a avut loc o convorbire 
cordială, în care au fost abordate 
probleme privind preocupările orga
nizației și cooperarea dintre Româ
nia și UNESCO. în aceșt context, 
directorul general al UNESCO a 
subliniat prestigiul de care se 
bucură țara noastră în cadrul orga
nizației și contribuția activă a Româ
niei la promovarea obiectivelor aces
teia, la dezvoltarea colaborării inter
naționale în domeniul educației, ști
inței. culturii și informației, la con
solidarea păcii și securității interna
ționale, a cunoașterii și înțelegerii 
între popoare.

Prezențe românești 
peste hotare

La 26 aprilie 1979. cu ocazia 
deschiderii celei de-a 28-a edi
ții a Tirgului internațional de la 
Casablanca, pavilionul României 
a fost vizitat de Sidi Mohamed, 
prințul moștenitor al Marocului, 
însoțit de Maati Bouabid, primul 
ministru al guvernului. Azzed- 
dine Guessous, ministrul comer
țului Și industriei, Abdelkamel 
Reghaye, ministrul finanțelor, 
precum și de alți membri ai gu
vernului marocan.

La 26 aprilie, prințul moșteni
tor al Japoniei, Akihito, însoțit 
de guvernatorul municipiului 
Tokio, S. Suzuki, și alte persoane 
oficiale, a fost oaspetele pavilio
nului românesc din cadrul celei 
de-a 13-a ediții a Tirgului in
ternațional de la Tokio.

Înaltul oaspete japonez a ma
nifestat interes față de produ
sele românești, apreciind parti
ciparea tradițională a României 
ca factor de dezvoltare a rela
țiilor economice și comerciale 
dintre România și Japonia.

Teatrului „C. I. Nottara" i 
s-a decernat Diploma pentru 
cea mai bună formație teatrală 
Străină din -cadrul „Festivalu
lui măștilor" de la Morelia 
(Mexic), pentru prezentarea, in 
1978, a spectacolului cu piesa 
„A opta zi dis de dimineață".

JRAN

Apel la păstrarea 
unității naționale
TEHERAN 26 (Agerpres). — în ca

drul unui mesaj radiotelevizat, adre
sat națiunii, și reluat de agențiile 
A.P. și A.F.P., primul ministru al 
Iranului, , Mehdi Bazargan, a făcut 
apel la păstrarea unității naționale. 
EI a precizat că „activitățile desfă
șurate de unele grupuri, au provocat 
un fel de slăbiciune și chiar dezor
dine, ceea ce a creat probleme, noului 
guvern iranian". Primul ministru a 
cerut îndeosebi tuturor comitetelor și 
grupărilor revoluționare să șe supună 
guvernului și să nu se transforme în
tr-un „stat în stat".

Negocierile chino-vietnameze de la Hanoi
Propunerile prezentate de delegația R.P. Chineze

HANOI 26 (Agerpres). — China 
Nouă informează că Han Nianlong, 
șeful delegației' guvernului chinez la 
negocierile de la Hanoi, a prezentat, 
la 26 aprilie, o propunere in opt 
puncte privind principiile care să 
stea la baza relațiilor dintre China și 
Vietnam.

Cele două părți — se arată în tex
tul transmis de China Nouă — vor 
trebui să restabilească relațiile de 
prietenie și bună vecinătate pe baza 
principiilor respectului reciproc, al 
suveranității și integrității teritoriale, 
neagresiunii reciproce, neamestecu
lui in afacerile interne ale altora, 
egalității și avantajului reciproc, co
existenței pașnice. Ele trebuie să 
caute o soluție rezonabilă pentru 
disputele și problemele existente în 
relațiile dintre cele două țări, pe ca
lea negocierilor pașnice. în propu
neri se spune că nici una din părți 
nu va urmări hegemonia în Indochi
na, în Asia de sud-est, sau în oricare 
altă parte a lumii, că nici una dintre 
părți nu-și va disloca trupe în alte 
țări, iar trupele aflate deja peste gra
niță trebuie să fie retrase în propria 
țară, că nici o parte nu va adera 
la vreun bloc militar indreptat îm
potriva celeilalte, nu va pune la dis
poziția altor țări baze militare și nu 
va folosi teritoriul și bazele din alte

agențiile de presă transmit:
Președintele Franței la 

MOSCOVa. Președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, a sosit joi 
la Moscova într-o vizită oficială de 
lucru, la invitația lui Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

întrevedere Kdddr—Mies. 
Jânos Kădăr. prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a avut joi o intrevedere 
cu Herbert Mies, președintele P.C. 
German, anunță agenția M.T.I., pre- 
cizind că au fost abordate unele pro
bleme actuale ale situației interna
ționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

Sesiunea de primăvara a 
Seimului R. P. Polone a avut loc la 
Varșovia. Au fost dezbătute și apro
bate programul guvernului privind 
ridicarea rolului micii industrii so

Prietenie, cooperare, pace: noul itinerar

AL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU PE PĂMlNTUL AFRICII

Dialogul rodnic româno-egiptean
Vizita de prietenie în Egipt, ultima 

etapă a vastului itinerar efectuat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe 
pămîntul Africii, s-a înscris, în ciuda 
duratei scurte, ca un eveniment bo
gat în semnificații prin concluziile 
desprinse in cadrul dialogului la 
nivel înalt cu privire la căile și mo
dalitățile de întărire a colaborării 
multilaterale româno-egiptene. Co
municatul comun dat publicității sub
liniază în acest sens importanța pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Anwar El Sadat o 
acordă intîlnirilor reciproce, devenite 
o practică tradițională, ce și-au do
vedit din plin rodnicia, deschizînd, 
de fiecare dată, perspective tot mai 
fertile raporturilor de prietenie și 
conlucrare între cele două țări și 
popoare.

în această lumină, primirea căl
duroasă, deosebita ospitalitate rezer
vată înalților oaspeți reflectă în mod 
grăitor prețuirea acordată in Egipt 
relațiilor cu România, cu poporul 
român. Constituie, desigur, un motiv 
de satisfacție constatarea — pusă in 
evidență o dată mai mult cu ocazia 
actualelor convorbiri de la Ismailia 
— că aceste relații, cu vechi și lumi
noase tradiții, au cunoscut, Îndeosebi 
în ultimii ani, o puternică dezvoltare.

Pornindu-se tocmai de la această 
realitate, in cadrul dialogului Ia nivel 
înalt a fost reafirmată hotărîrea co
mună ca, în spiritul Declarației 
solemne, semnate de cei doi pre
ședinți la București, în 1974, să se 
adîncească cooperarea economică și 
tehnică, să se amplifice ansamblul 
relațiilor româno-egiptene. Există în 
această . privință o bună experiență. 
La Cairo sau El Mex, la Hamrawein 
sau. Heluan au fost ridicate, prin con
lucrarea specialiștilor și muncitorilor 
din cele două țări, importante obiec
tive industriale ; sint. de asemenea, în 
curs de înfăptuire alte proiecte în 
domeniile agriculturii, energiei elec
trice, prospecțiunilor geologice. Ac
tualele. convorbiri au evidențiat, in 
acest sens, existența unor noi dome
nii de acțiune comună, pornind de 
lă posibilitățile largi oferite de dez
voltarea continuă a potențialului 
economic al României, de la progre
sele Egiptului și preocupările guver
nului acestei, țări pentru a asigura o 
dezvoltare accelerată pe plan eco- 
nomico-social. Este o convingere 
reciproc împărtășită că dezvoltarea

„Grecia dorește 
să-și păstreze integritatea 
națională și spirituală11

— declară președintele Tsatsos
PARIS 26 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului „Le Figaro", 
președintele Republicii Elene, Con
stantin Țsatsos, s-a referit la disputa 
dintre susținătorii federalismului și 
confederalismului în Europa occi
dentală, subliniind că „Grecia nu 
dorește să fie asimilată, să-și piardă 
integritatea națională și ’spirituală. 
Dimpotrivă, a. spus el, conservarea 
acestei personalități constituie apor
tul cel mai prețios pe care Grecia 
îl poate aduce unității Europei".

țări în scopul de a amenința, a sub
mina sau a comite agresiuni armate. 
Cele două țări — se subliniază în 
propunere — vor respecta linia de 
frontieră chino-vietnameză, așa cum 
a fost ea delimitată in acordurile de 
frontieră chino-franceze. care trebuie 
să servească drept bază la negocie
rile pentru soluționarea disputelor 
lor de graniță și teritoriale. Se ara
tă de asemenea că fiecare parte va 
respecta suveranitatea celeilalte părți 
asupra celor 12 mile marine de ape 
teritoriale și ambele își vor demar
ca zonele economice și platoul conti
nental din Golful Beibu și alte re
giuni marine în conformitate eu 
principiile dreptului internațional al 
mării.

în continuare, șeful delegației gu
vernului chinez a reiterat poziția 
R.P. Chineze cu privire la insulele 
Xisha și Nansha și la situația per
soanelor de naționalitatea uneia din
tre cele două țări care sint rezidente 
în cealaltă țară.

în incheiere, reprezentantul R.P. 
Chineze a propus consultări pentru 
restabilirea traficului pe calea fe
rată, a comerțului, a transportului ae
rian civil, a serviciilor poștale și prin 
telecomunicații, ca și a altor legături 
bilaterale.

cializate în dezvoltarea economico- 
socială a țării, elaborat pe baza ho- 
tărîrilor recentei plenare a C.C. al 
P.M.U.P.

La Ulan Bator 3 3VUt loc 0 
plenară a C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, care a exami
nat problema privind studierea și 
aplicarea în practică a experienței 
înaintate în toate ramurile econo
miei naționale. La plenară, P. Dam- 
din și G. Adia au fost aleși secretari 
ai C.C. al P.P.R.M., iar S. Sosorba- 
ram a fost eliberat din funcția de 
secretar al C.C. din motive de să
nătate.

Primul congres al coope
ratorilor din agricultura 
R.D.P. LOOS s’3 deschis la Vien
tiane. La lucrările congresului parti
cipă secretarul general al C.C. al 
Partidului Revoluționar Laoțian, pri

cooperării în producție — ca formă 
modernă de conlucrare, permițind 
mai buna valorificare a potențialului 
creator al statelor respective — con
feră durabilitate și perspectivă ra
porturilor de prietenie dintre cele 
două țări și popoare.

Evoluțiile din viața internațională 
și. în mod firesc, situația din Orien
tul Mijlociu au constituit una din 
temele centrale ale convorbirilor, 
formind obiectul unui schimb detaliat 
și aprofundat de păreri. Comunicatul 
comun consemnează în acest sens 
faptul că președintele Sadat l-a 
informat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu despre desfășurarea și re
zultatele , negocierilor egipteano- 
israeliene, exprimind totodată preo
cuparea Egiptului pentru reglemen
tarea justă și durabilă a situației de 
ansamblu din Orientul Mijlociu, după 
semnarea tratatului de pace cu Israe
lul și după intrarea lui în vigoare. 
Convorbirile au pus în relief preocu
parea consecventă a României și 
Egiptului pentru a se ajunge cit mai 
repede la lichidarea conflictului din 
această regiune a lumii pe cale poli
tică, prin negocieri, ambele țări pro- 
nunțindu-se pentru intensificarea 
eforturilor în vederea realizării unei 
păci globale, juste și durabile. Aceas
ta presupune retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967, soluțio
narea problemei poporului palesti
nian pe baza dreptului la autodeter
minare — inclusiv la constituirea 
unui stat propriu independent — asi
gurarea independenței și integrității 
teritoriale a tuturor statelor din 
regiune.

Poziția principială și consecventă 
a României socialiste în problemele 
Orientului Mijlociu a fost, de altfel, 
exprimată cu toată claritatea pe tot 
parcursul vizitei în Africa, în cuvîn
tările rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu evidențiindu-se cu putere 
necesitatea depășirii stărilor de lucru 
actuale, a întăririi solidarității țări
lor arabe pentru realizarea unei păci 
drepte și trainice, corespunzător in
tereselor tuturor popoarelor din re
giune, ale păcii și securității in în
treaga lume. De-a lungul întregului 
itinerar s-a bucurat de o largă apre
ciere poziția țării noastre de sprijin 
permanent față de poporul palesti
nian. pentru împlinirea aspirației sale 
legitime de a avea o patrie, un stat 
propriu. România, președintele ei au

'România reafirmă imperativul nerecurgerii la forță 
în relațiile internaționale* 1

Intervenția reprezentantului țării noastre la Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — La Națiunile Unite se des

fășoară sesiunea Comitetului O.N.U. privind întărirea eficacității prin
cipiului nerecurgerii la forță in relațiile internaționale, organism 
format din 35 de state, printre care și România. Scopul acestui organism 
constă în elaborarea unui Tratat mondial privind nerecurgerea la 
forță în relațiile internaționale, reglementarea pașnică a diferendelor 
și formularea de recomandări in acest scop.

Luînd cuvîntul, ambasadorul 
Teodor Marinescu, reprezentantul 
permanent al țârii noastre la O.N.U., 
a expus pe larg concepția președin
telui Nicolae Ceaușescu. preocuparea 
constantă a României in legătură cu 
adoptarea unor norme de drept inter
național și stabilirea de relații cali
tativ superioare, care să facă impo
sibilă recurgerea la război, la folosi
rea forței și amenințării cu forța. 
România — a relevat vorbitorul — 
consideră că una dintre condițiile 
primordiale pentru pacea și securita
tea internațională este reprezentată 
de imperativul asumării de către 
toate statele, indiferent de potenția
lul lor economic, militar sau de altă 
natură, a angajamentului solemn și 
obligatoriu de a renunța la folosirea 
forței sau la amenințarea cu folosi
rea ei pentru reglementarea proble
melor litigioase și de a acționa pen
tru soluționarea diferendelor exclusiv 
prin mijloace pașnice, pe calea nego
cierilor.

Subliniind necesitatea creșterii ro
lului O.N.U. in reglementarea politică 
a diferendelor și reamintind propu
nerile formulate în ultimii ani de 
țara noastră privind elaborarea in 
cadrul O.N.U. a unui tratat general 
de reglementare pașnică a diferende
lor, a unui cod universal de conduită, 
care să prevadă drepturile și obliga
țiile fundamentale ale statelor și 
crearea unei comisii a Adunării Ge
nerale care șă exercite atribuții de 
mediere, bune oficii și conciliere, 
vorbitorul a continuat : In concepția 
României, un asemenea tratat va tre
bui să precizeze că principiul nere- 
curgerii la forță are un caracter ab
solut, constituie o normă imperativă 
de drept internațional, care nu per
mite nici o derogare, și că folosirea 
forței nu poate fi permisă decit in 
exercitarea dreptului de legitimă a- 
părare individuală sau colectivă, in 

mul ministru al guvernului, Kaysone 
Phomvihane. Pe ordinea de zi a con
gresului figurează dezbaterea proble
melor legate de cooperativizarea a- 
griculturii laoțiene ca parte compo
nentă a programului de construire a 
socialismului in Laos.

Noi ciocniri violente între 
Garda Națională somozistă și Fron
tul Sandinist de Eliberare Naționa
lă (F.S.L.N.) au fost înregistrate la 
Managua și Leon, al doilea oraș ca 
mărime al Nicaraguei.

Opțiunile comuniștilor ca
nadieni. Prezentind programul 
electoral al Partidului Comunist din 
Canada și lista candidaților parti
dului la alegerile generale, William 
Kashtan, secretar general al parti
dului, a declarat că P.C.C. se pro
nunță pentru elaborarea unei politici 
economice naționale in folosul mun
citorilor, crearea unor noi locuri de 

fost, după cum se știe, printre 
primii — dacă nu chiar primii — care 
au subliniat necesitatea creării unui 
stat palestinian independent în Cis
iordania și Gaza. în acest sens, țara 
noastră consideră că este necesar să 
se facă totul pentru a se găsi o bază 
în vederea continuării tratativelor, 
pentru realizarea unei reglementări 
globale in Orientul Mijlociu. Româ
nia susține de asemenea, așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și în cadrul convorbirilor de la Is
mailia, convocarea Conferinței inter
naționale de la Geneva, sub auspiciile 
sau cu participarea activă a O.N.U., 
la care să participe toate părțile in
teresate, inclusiv reprezentanții po
porului palestinian și cei doi copre
ședinți ai conferinței.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate, de asemenea, un șir de alte 
probleme de mare importanță ale 
actualității internaționale : necesi
tatea lichidării subdezvoltării, a îm
părțirii lumii în țări bogate și țări 
sărace, cerință de care depinde în
suși viitorul umanității imperativul 
unor măsuri urgente în 'direcția de
zarmării și în primul rind a dezar
mării nucleare; importanța intensifi
cării eforturilor în vederea aplicării 
integrale in viață a documentelor 
Conferinței de la Helsinki — care 
cuprind și prevederi exprese referi
toare la Orientul Mijlociu; coman
damentul abolirii definitive a ulti
melor vestigii ale colonialismului de 
pe continentul african, eradicării po
liticii de discriminare rasială și 
apartheid. Ca o idee centrală a dia
logului la nivel înalt, s-a reliefat 
rolul sporit care revine țărilor mici 
și mijlocii, țărilor în curs de dezvol
tare, statelor nealiniate, care pot și 
trebuie să-și facă auzit glasul cu dfai 
multă putere, pentru soluționarea tu
turor acestor probleme, să influen
țeze în sens pozitiv cursul eveni
mentelor.

Prin rezultatele sale de ansamblu, 
noul dialog la nivel înalt româno- 
egiptean vine astfel să intregească 
tabloul amplu al roadelor atît de bo
gate cu care s-a încheiat noua solie 
de pace, colaborare și solidaritate pe 
pămîntul Africii, roade salutate cu 
sentimente de profundă satisfacție și 
legitimă mîndrie patriotică de între
gul nostru popor.

Dumitru ȚINU

conformitate cu Carta O.N.U. Trata
tul va trebui, de asemenea, să con
țină norme categorice, clare, care să 
interzică folosirea directă a forței ar
mate, ca și orice manifestări indi
recte de constringere, imixtiune sau 
intimidare.

Aceasta impune, 'între altele : de
finirea clară a obligației statelor de 
a nu recurge la forță sau la amenin
țarea cu forța ; prevederea că nici 
un considerent, indiferent de natura 
sa, nu poate justifica folosirea forței 
sau amenințării cu fo-rța împotriva 
altui stat ; angajamentul tuturor sta
telor contractante de a nu interveni 
în treburile interne ale altor state și 
de a nu sprijini, sub nici un motiv, 
cu forțe armate acțiunile unor gru
puri care se ridică împotriva guver
nelor legale ale unor state suverane 
și independente ; nerecunoașterea pe 
plan internațional a oricăror achiziții 
teritoriale sau avantaje speciale re- 
zultind din acțiuni de forță, amenin
țări sau presiuni îndreptate împotri
va unității și integrității teritoriale a 
unui stat ; precizarea, cu caracter 
nelimitativ, a diferitelor forme de 
manifestare a forței și amenințării 
cu forța interzise prin tratat ; recu
noașterea dreptului fiecărui stat la 
legitima apărare, individuală sau co
lectivă ; a dreptului popoarelor afla
te sub dominație colonială sau ocu
pație străină de a recurge la lupta 
armată pentru eliberare națională, 
inclusiv de a cere și primi sprijin în 
acest scop ; obligația statelor pose
soare de arme nucleare de a nu folosi 
sau amenința cu utilizarea armelor 
nucleare împotriva statelor nepose- 
soare de asemenea arme ; obligația 
tuturor statelor de a depune eforturi 
pentru adoptarea de măsuri concrete 
de dezarmare, avind în vedere legă
tura dintre principiul nerecurgerii la 
forță și cel al înfăptuirii dezarmării 
generale, in primul rind nucleare.

muncă, instituirea unui control asu
pra prețurilor, precum și pentru o 
colaborare pe bază de egalitate, liber 
consimțită, intre cetățenii Canadei 
anglofoni și francofoni.

Noul rege al Malayeziei. 
Sultanul statului Pahang, Haji Ah
mad Shah Al-Mustain Billah Ibni 
AI-Marhum Sultan Abu Bakar, a fost 
ales rege al Malayeziei pentru o pe
rioadă de cinci ani, conform Consti
tuției acestei țări. Alegerea a fost 
făcută prin vot secret de către sulta
nii sau reprezentanții acestora din 
cele nouă state ale Federației Ma
layeziei. Noul șef de stat ii succede 
lui Yahya Petra, care a incetat din 
viață la 29 martie a.c.

Deținuți politici eliberați. 
Autoritățile indoneziene au pus în 
libertate 154 de deținuți politici ares
tați în urmă cu 14 ani și ținuți în în
chisoare fără judecată, anunță agen
ția U.P.I. Comandantul militar al te
ritoriului Java, general-maior Su- 
kotjo, a declarat că măsura face par
te din planul guvernului de a elibera 
pînă la sfîrșitul anului viitor pe toți 
deținuții politici arestați în timpul 
evenimentelor din septembrie 1965.
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