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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C

Vineri, 27 aprilie, sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările ședinței Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a prezentat o informare despre vizita oficială 
de prietenie pe care a efectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și ceilalți membri ai delegației țării

HOTĂ

. C. al P. C- R.
noastre, în perioada 8—25 aprilie, în Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, Republica Gaboneză, Repu
blica Populară Angola, Republica Zambia, Republica 
Populară Mozambic, Republica Burundi și Republica De
mocratică Sudan, precum și despre vizita de prietenie în 
Republica Arabă Egipt.

în legătură cu aceste vizite, Comitetul Politic Execu
tiv a adoptat o hotărire care se dă publicității.

RÎREA
Comitetului Politic Executiv

itetului Central al Partidului Comunist Român
cu privire la vizitele oficiale de prietenie 

ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în unele țări din Africa
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., În

trunit in ziua de 27 aprilie a.c.. își exprimă pro
funda satisfacție pentru rezultatele deosebit de 
rodnice ale vizitelor oficiale de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, le-a făcut, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu și ceilalți membri ai 
delegației țării noastre, in perioada 8—25 aprilie, 
în jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, 
Republica Gaboneză, Republica Populară Angola, 
Republica Zambia, Republica Populară Mozambic. 
Republica Burundi și Republica Democratică Su
dan, precum și ale vizitei de prietenie în Repu
blica Arabă Egipt.

Comitetul Politic Executiv aprobă pe deplin ac
tivitatea intensă, neobosită, desfășurată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in timpul acestei noi mi
siuni de pace și prietenie, relevind contribuția e- 
sențială a secretarului general al partidului și 
președintele Republicii la transpunerea consecven
tă in viață a orientărilor de bază stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului privind extinderea 
și adîncirea prieteniei, solidarității și colaborării 
cu țările care au pășit pe calea dezvoltării libere, 
de sine stătătoare, cu toate statele lumii. Comi
tetul Politic Executiv subliniază și cu acest prilej 
și dă o înaltă apreciere rolului determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in promovarea lar
gă. susținută, a relațiilor romăno-africane, in am
plificarea continuă a colaborării și solidarității cu 
statele de pe acest continent.

Vizita în cele opt state se înscrie ca un eveni
ment de cea mai mare însemnătate, cu ample și 
profunde semnificații in planul relațiilor bilate
rale, al raporturilor româno-africane în general, 
precum și in sfera vieții internaționale. Comite
tul Politic Executiv evidențiază importanța ex
cepțională a documentelor semnate și a înțele
gerilor convenite, a schimburilor de păreri avute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 
statelor vizitate Toate acestea au pus pregnant 
in lumină hotărîrea comună de a asigura o bază 
tot mai trainică colaborării reciproc avantajoase, 
de a conferi dimensiuni tot mai cuprinzătoare, un . 
conținut tot mai bogat legăturilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre Româniți și țările 
africane vizitate.

Comitetul Politic Executiv apreciază rezultatele 
deosebite obținute în domeniul dezvoltării relații
lor de colaborare și cooperare reciproc avanta
joase cu aceste țări, al promovării unor forme tot 
mai eficiente de conlucrare pe plan economic, teh- 
nico-științific și cultural, în folosul poporului ro
mân și al popoarelor din țările africane vizitate, 
al înaintării lor mai rapide pe calea progresului 
economic și social.

Comitetul Politic Executiv apreciază, de aseme
nea, rezultatele deosebite obținute pe linia întări
rii contactelor, a solidarității și colaborării Parti
dului Comunist Român cu partidele de guvernă- 
mînt din țările respective, apreciind că aceasta re
prezintă o cale importantă de amplificare a rela
țiilor de*  prietenie și strinsă conlucrare intre po
poarele și țările noastre. ,

Comitetul Politic Executiv apreciază poziția ex
primată de secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, de a acorda în continuare în
tregul sprijin politic, diplomatic și material lup
tei drepte desfășurate de mișcările de eliberare 
din Africa australă. Intilnirile cu conducătorii 
acestor mișcări, dialogurile purtate, ca și vizita, 
în ansamblul ei. dau o vie expresie solidarității 
pe care partidul, poporul și țara noastră o mani
festă față de toate popoarele care luptă împotriva 
jugului colonial, pentru libertate, independență și 
progres social.

Comitetul Politic Executiv apreciază că prin re
zultatele sale vizita reprezintă o contribuție la 
lupta popoarelor africane, a forțelor înaintate de 
pretutindeni. împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pentru lichidarea 
definitivă a politicii de rasism și de apartheid, a 
oricăror forme de asuprire și dominație. Conducă
torii și popoarele țărilor vizitate au exprimat vii 
și călduroase mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comunist Român, guvernu
lui și poporului român pentru sprijinul activ — po
litic, moral și material — dat luptei lor pentru cu
cerirea și consolidarea independenței, pentru 
înaintarea pe calea dezvoltării libere, de sine stă
tătoare.

Comitetul Politic Executiv apreciază cu satis
facție că vizita în cele opt țări ale Africii — urmă
rită cu deosebit interes și aprobare deplină de 
către intregul nostru popor — reprezintă, prin în
treaga sa desfășurare, și mai ales prin rezultatele 
ei. un mare succes politic, un moment de însem
nătate istorică in dezvoltarea relațiilor multilate
rale ale României cu țările respective, cu tinerele 
state africane, cu mișcările de eliberare din Africa, 
o nouă și strălucită acțiune de politică externă a 
partidului și statului nostru.

Cu prilejul vizitei. în documentele și acordurile 
încheiate au fost puternic afirmate principiile noi 
de relații pe care România și Partidul Comunist'- 
Român le promovează consecvent pe arena inter
națională — de deplină egalitate in drepturi, res
pect al independenței și suveranității naționale, 
neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, 
de nerecurgere la forță și la amenințarea cu forța 
in raporturile dintre state. Vizita a dat o puter
nică expresie hotăririi României de a face totul 
pentru promovarea largă a acestor principii, pen
tru o politică de apărare și întărire a independen
ței naționale a tuturor popoarelor — problema 
fundamentală a lumii de astăzi.

Comitetul Politic Executiv aprobă pe deplin și 
dă o înaltă apreciere consecvenței cu care secre
tarul general al partidului, președintele Republi
cii, a exprimat, și cu acest prilej, poziția partidu
lui și statului nostru privind soluționarea tuturor 
problemelor litigioase pe calea politică, prin con
tacte și discuții directe între părțile interesate, 
metoda tratativelor constituind singurul mijloc 
eficient pentru rezolvarea justă și durabilă a liti
giilor dintre state.

Comitetul Politic Executiv dă, de asemenea, o 
inaltă apreciere modului in care secretarul ge
neral al partidului și președintele Republicii a 
prezentat poziția țării noastre privind soluționarea 
conflictului din Orientul Mijlociu, continuarea 
eforturilor pentru o soluție globală care să ducă 
la instaurarea unei păci trainice și juste în aceas
tă regiune și, în acest sens, organizarea unei con
ferințe internaționale — sub egida sau cu partici
parea activă a O.N.U. — la care să ia parte toate 
țările interesate, inclusiv reprezentanții poporului 
palestinian, precum și cei doi copreședinți ai con
ferinței de la Geneva.

Comitetul Politic Executiv relevă că primirea 
caldă, prietenească făcută solilor României socia
liste de conducătorii statelor vizitate, de popoarele 
acestora constituie o expresie elocventă a stimei, 
considerației și prestigiului de care se bucură 
România socialistă, politica sa internă și externă, 
o vie ilustrare a înaltei prețuiri acordate activită
ții președintelui Nicolae Ceaușescu, in care recu
nosc o personalitate politică proeminentă a zilelor 
noastre, un promotor neobosit al idealurilor nobile 
ale libertății, independenței și progresului social, 
ale păcii, prieteniei și colaborării între națiuni.

Aprobind în unanimitate rezultatele vizitei, Co
mitetul Politic Executiv reafirmă și cu acest pri
lej solidaritatea militantă a Partidului Comunist 
Român, a României socialiste și poporului român 
cu țările și popoarele africane, cu lupta lor pen
tru asigurarea dreptului legitim de a-și hotărî 
singure soarta, de a fi stăpîne pe bogățiile și re
sursele naționale și de a le folosi în scopul pro
priei dezvoltări economice și sociale, pentru 
triumful deplin al libertății și independenței pe 
pămintul Africii și in întreaga lume.

★

Comitetul Politic Executiv aprobă întru totul și 
își manifestă satisfacția deplină față de rezultatele 
rodnice ale vizitei in Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă. Intîlnirea și convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și colonelul Moammer 
El Geddafi, conducătorul marii revoluții de la 1 sep
tembrie 1969, desfășurate într-o ambianță cordială, 
prietenească, de înțelegere reciprocă, au reliefat 
voința ambelor părți de a amplifica și aprofunda 
colaborarea româno-libiană. Această hotărire iși 
găsește o pregnantă expresie în Comunicatul co
mun, semnat de cei doi'șefi de stat. Cu prilejul 
vizitei au fost convenite importante înțelegeri și 
acorduri, care vor impulsiona și mai mult evo
luția, pe multiple planuri, a relațiilor bilaterale.

Totodată, Comitetul Politic Executiv apreciază 
însemnătatea deosebită a schimburilor de păreri 
dintre cei doi șefi de stat privind evoluția vieții 
internaționale actuale. Convorbirile au relevat 
atenția deosebită pe care România și Libia o 
acordă situației din Orientul Mijlociu. A fost re
afirmată convingerea că soluționarea problemei 
palestiniene este factorul esențial de care depinde 
instaurarea unei păci drepte și trainice in această 
zonă. Președintele Nicolae Ceaușescu și colonelul 
Moammer El Geddafi au reliefat marea impor
tanță pe care o acordă realizării solidarității și 
unității de acțiune a tuturor țărilor arabe în efor
turile lor pentru o reglementare globală și justă 
a conflictului din Orientul Mijlociu.

Comitetul Politic Executiv apreciază vizita in 
Republica Gaboneză ca un moment remarcabil in 
evoluția ascendentă și rodnică a relațiilor de prie
tenie, colaborare și solidaritate dintre țările, parti
dele și popoarele noastre. Comitetul Politic Exe
cutiv relevă însemnătatea deosebită a convorbiri
lor dintre secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pre

ședintele Republicii Gaboneze, șeful guvernului, 
secretar general fondator al Partjdului Democra- 

' tic’Ctabdhez, Omâr Bbhgo. •’ ' .....
Tratatul de prietenie și cooperare între Repu

blica Socialistă România și Republica Gaboneză, 
semnat de cei doi președinți, proclamă voința ță
rilor noastre de a' întări tot mai mult conlucrarea 
rodnică dintre ele. Comitetul Politic Executiv și-a 
manifestat convingerea că, pe baza înțelegerilor 
convenite, a documentelor încheiate, se va realiza 
o dezvoltare și mai puternică a relațiilor politice, 
economice, științifice și culturale, se va intensi
fica cooperarea in producție, se vor diversifica 
legăturile comerciale, intărindu-se astfel și mai 
mult prietenia și solidaritatea româno-gaboneză.

în același timp, a fost subliniată importanța 
schimbului de păreri dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Omar Bongo cu privire la problemele 
majore ale vieții politice internaționale actuale. 
Comitetul Politic Executiv și-a exprimat deplina 
satisfacție față de hotărîrea celor două țări de a 
conlucra strîns pe plan extern, sprijinind ferm 
lupta popoarelor pentru libertate și independență, 
împotriva imperialismului și colonialismului.

Comitetul Politic Executiv subliniază cu satis
facție că vizita in Republica Populară Angola, 
convorbirile avute cu tovarășul Agostinho Neto se 
înscriu ca un nou și important moment în dezvol
tarea relațiilor tradiționale, de solidaritate mili
tantă și strinsă colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncii din Angola — 
M.P.L.A., dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Angola, dintre popoarele ro
mân și angolez.

Salutînd rezultatele remarcabile ale dialogului 
la nivel înalt româno-angolez, Comitetul Politic 
Executiv dă o înaltă apreciere Tratatului de prie
tenie și cooperare intre România și Angola, sem
nat de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Agostinho 
Neto, și își exprimă convingerea că acest docu
ment constituie un moment istoric in evoluția re
lațiilor româno-angoleze, o expresie a voinței co
mune a celor două țări de a pune temelii trainice 
colaborării lor rodnice, pe multiple planuri.

Comitetul Politic Executiv apreciază că o deo
sebită importanță pentru viitorul relațiilor de prie
tenie și conlucrare româno-angoleze au legăturile 
dintre partidele de guvernămînt din cele două 
țări, consfințite și în Acordul de cooperare dintre 
Partidul Comunist Român și M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, semnat cu acest prilej, și care vor cu
noaște, pe această bază, o puternică intensificare, 
in interesul celor două țări și popoare, al cauzei 
generale a socialismului, păcii și colaborării inter
naționale. Comitetul Politic Executiv își exprimă, 
totodată, deplinul acord cu celelalte documente 
semnate în timpul vizitei, care oferă' cadrul pro
pice amplificării cooperării româno-angoleze în 
domeniile economic, comercial, tehnico-științi- 
fic. cultural, al pregătirii cadrelor, în vederea dez
voltării economico-sociale a celor două țări.

Dialogul la nivel înalt româno-angolez a pus, de 
asemenea, în evidență hotărîrea celor două partide 
și țări de a-și aduce contribuția la lupta popoare
lor, a tuturor forțelor democratice și progresiste 
împotriva vechii politici imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste de forță și dictat, a oricăror for
me de asuprire a altor popoare, la soluționarea 
constructivă a tuturor problemelor majore cu care 
este confruntată omenirea contemporană.

Comitetul Politic Executiv a luat act cu satisfac
ție de întilnirea dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Sam Nujoma, președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
întîlnire care a prilejuit manifestarea sentimente
lor de profundă recunoștință față de sprijinul po
litic, diplomatic și material acordat de România 
cauzei juste a poporului namibian. Comitetul Po
litic Executiv aprobă cu căldură poziția adoptată 
de secretarul general al partidului privind nece
sitatea recunoașterii cît mai grabnice a dreptului 
la independență al poporului namibian și reafirmă 
hotărîrea României de a acorda in continuare in
tregul sprijin luptei acestuia împotriva dominației 
coloniale,, pentru libertate și dezvoltare de sine 
stătătoare. Comitetul Politic Executiv aprobă în
tru totul poziția exprimată de președintele Româ
niei, potrivit căreia trebuie făcut totul pentru a 
lichida rapid dominația colonialismului, rasismu
lui și apartheidului, folosindu-se in acest scop atît 
calea tratativelor, mijloacelor diplomatice și po
litice, aportul Organizației Națiunilor Unite, cit și 
lupta cu arma în mînă pentru cucerirea dreptului 
legitim la libertate și independență.

Comitetul Politic Executiv consideră că vizita în 
Republica Zambia, convorbirile avute cu președinte
le Kenneth Kaunda se înscriu ca un nou și strălucit 
moment în cronica prieteniei româno-zambiene.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Expresie a profundei stime de care se bucură 
în lumea contemporană președintele țării noastre,

politica de pace, prietenie și colaborare a României socialiste

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCO 
l-A FOST INMINATA 0 PLACHETA DE ADD 
din partea căpitanilor regenți si a Consiliului 
Mare si General al Republicii Sau Marino

Vineri dimineața, Ia sediul C.C. al 
P.C.R. a avut loc o solemnitate in 
cadrul căreia președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, i-a fost inmînată o pla
chetă de aur cu efigia șefului statului 
român, în semn de profund omagiu

din partea căpitanilor regenți și a 
Consiliului Mare și General al Re
publicii San Marino, pentru labo
rioasa activitate consacrată păcii, 
dezarmării, securității internaționale, 
colaborării și prieteniei între po
poarele din întreaga lume.

La ceremonie au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Verdeț, Ștefan Voi tec, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Cazacu, Constantin 
Dăscălescu, Dumitru Popescu, Iosif

(Continuare in pag. a III-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Adunării Naționale a Republicii

Populare Bangladesh

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri, 27 aprilie, pe 
Mirza Golam Hafiz,, președintele 
Adunării Naționale a. Republicii 
Populare Bangladesh, care face o vi
zită în țara noastră, la invitația Marii 
Adunări Naționale.

La primire au luat parte Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, loan Ceterchi, președintele 
Grupului român din Uniunea Inter
parlamentară, Iuliu Fejes, secre
tarul Comisiei pentru politică externă 
și cooperare economică internațio
nală a M.A.N.

Oaspetele a fost însoțit de Sheikh 
Razzaque Aii, membru al parlamen
tului, M. Badiuzzaman, membru al 
secretariatului parlamentului, și de 
A. W. Shams-ul Alam, ambasadorul 
Republicii Populare Bangladesh la 
București.

(Continuare in pag. a V-a)

Ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, in cursul 
zilei de vineri, pe tovarășul Frigyes 
Puja, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Ungare, care a

făcut o vizită oficială de prietenie in 
țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Au fost de față Victor Bolojan, 
ambasadorul Republicii Socialiste

România la Budapesta, și Rajnal 
Sandor, ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu,

(Continuare în pag. a V-a)
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întregul nostru popor salută cu entuziasm strălucitele rezultate 
ale vizitei întreprinse de președintele Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe pămîntul Africii
Mesaje adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se arată: 
Comuniștii, toți oamenii muncii, băr
bați și femei, tineri și vîrstnici, ro
mâni, maghiari, germani, de pe stră
bunele meleaguri ale județului Alba 
— la fel ca întregul nostru popor — 
au urmărit zi de zi, cu deosebit in
teres și deplină satisfacție, însemnata 
și fructuoasa vizită pe care dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați făcut-o 
in mai multe țări de pe continentul 
african.

Nouă, tuturor, ne-au umplut ini
mile de bucurie manifestările căldu
roase cu care v-au întîmpinat po
poarele din țările al căror oaspete 
distins ați fost, aceasta demonstrind 
marele prestigiu de care se bucură 
pe meridianele globului România 
socialistă, președintele ei, patriot în
flăcărat și eminentă personalitate a 
vieții politice internaționale.

Rezultatele fructuoase ale vizitelor 
efectuate pun încă o dată în lumină 
caracterul profund științific și realist 
al politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, gîndirea pro
fundă, marea putere de discernămînt, 
previziunea și consecvența ce vă ca
racterizează. Sîntem mindri de aceas
tă politică, de poziția justă a Româ
niei, care militează pentru instaura
rea unei noi ordini economice și poli
tice in lume și vom face tot ce depin
de de noi pentru promovarea acestor 
orientări și direcții de acțiune, con
vinși fiind că in acest fel slujim atît 
interesele poporului român, cit și 
cauza progresului și păcii în lume.

Și cu acest semnificativ prilej, toți 
oamenii muncii, în frunte cu comu
niștii, se angajează față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să pună tot mai deplin în 
valoare energia minții și a brațelor, 
toate posibilitățile de care dispun 
pentru ca județul Alba să fie mereu 
printre județele fruntașe ale țării, în 
marea și entuziasta întrecere patrio
tică, fiind convinși că, în acest fel, 
contribuția lui la dezvoltarea necon
tenită a avuției naționale va fi tot 
mai substanțială.

Sîntem bucuroși că această nouă 
solie de prietenie, cooperare și soli
daritate a României socialiste pe 
pămîntpl .sfrjean,..care n<?-a umplut 
inimile de mîndrie patriotică și legi
timă satisfacției a fost deosebit de 
rodnică, la fol că și cele anterioare — 
se subliniază in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BACĂU AI, 
P.C.R. Ea se înscrie ca un moment de 
cea mai mare importanță in cronica 
relațiilor romârio-africane, constituind 
o nouă și edificatoare expresie a poli
ticii de pace și largă colaborare in
ternațională a României socialiste, po
litică fermă, întemeiată pe egalitatea 
în drepturi și suveranitatea tuturor 
națiunilor lumii, pe respect reciproc 
și neamestec în treburile interne ale 
altor state, pe recunoașterea dreptu
lui sacru al fiecărui popor de a-și 
hotărî liber și nestingherit propriul 
destin, drept pentru a cărui deplină 
afirmare în lumea contemporană ați 
adus — cu înțelepciune, cu neabătută 
consecvență — o contribuție inesti
mabilă.

întilnirile și contactele pe care 
le-ați avut cu conducători de state 
și partide din Libia, Gabon, Angola, 
Zambia, Mozambic, Burundi, Sudan, 
Egipt ilustrează în modul cel mai 
pregnant sprijinul ferm, solidaritatea 
militantă a României cu cauza liber
tății popoarelor africane. Acordăm, 
in același timp, o înaltă prețuire acti
vității deosebit de laborioase pe care 
a desfășurat-o în timpul vizitei 
tovarășa Elena Ceaușescu, distinsă 
personalitate politică, eminent repre
zentant al științei românești.

Legătura indisolubilă dintre juste
țea și principialitatea politicii interne 
și internaționale pe care România o 
promovează cu o consecvență și dem
nitate ce i-au atras stima și respectul 
contemporaneității, politică al cărei 
inițiator și neobosit promotor sînteți 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mobilizează co
muniștii, pe toți oamenii muncii de 
pe meleagurile băcăuane pentru a-și 
aduce o contribuție șl mai substan
țială la înfăptuirea sarcinilor econo
mice, la progresul neîntrerupt și mul
tilateral al patriei socialiste, la pros
peritatea întregii noastre națiuni, 
prestigiul României socialiste cres- 
cind necontenit odată cu dezvoltarea 
ei economică.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii din MINISTERUL AFA
CERILOR EXTERNE își manifestă 
deplina adeziune față de noua solie 
de pace, colaborare și solidaritate 
militantă pe care ați întreprins-o în 
mod strălucit, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tdvarășa Elena Ceaușescu, în 
unele țări ale continentului african 
și își exprimă din adîncul inimii lor 
deosebita satisfacție și profunda mîn- 
drie patriotică față de rezultatele 
fructuoase cu care această solie s-a 
încheiat.

Prin activitatea dumneavoastră 
neobosită, pe care ați desfășurat-o 
în fiecare din țările vizitate, prin 
conținutul întîlnirilor, al convorbiri
lor și al înțelegerilor la care s-a a- 
juns, prin întregul său bilanț, această 
nouă și importantă acțiune pe pla
nul politicii externe a României se 
înscrie ca un eveniment istoric, pen
tru dezvoltarea conlucrării rodnice 
dintre țara noastră și cele opt state 
africane, pentru aprofundarea priete
niei dintre poporul român și po
poarele . țărilor vizitate. Prezența 
dumneavoastră în cele 8 țări africane, 
unele dintre ele situate în „prima 
linie" a confruntării cu ultimele bas
tioane ale colonialismului și rasis
mului, a constituit o nouă si puter
nică manifestare a solidarității po
porului român cu mișcările de elibe
rare națională din Africa australă, 
cu lupta tinere’or state africane îm
potriva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru a- 
părarea independentei, suveranității 
și integrității lor teritoriale.

In același timp, documentele de o 

excepțională Însemnătate și valoare 
care poartă semnătura dumneavoas
tră, precum și înțelegerile la care s-a 
ajuns dau noi dimensiuni concrete 
cooperării viitoare pe plan bilateral, 
în toate domeniile de activitate, co
respund pe deplin intereselor funda
mentale ale poporului român și po
poarelor din țările vizitate și repre
zintă o nouă expresie a aplicării în 
practica raporturilor dintre state a 
principiilor de echitate și egalitate, 
al căror neobosit promotor ați fost 
Întotdeauna.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, pornind de la exemplul dum
neavoastră luminos de dăruire și de
votament pentru cauza partidului și 
bunăstarea patriei, noi, întregul co
lectiv al Ministerului Afacerilor Ex
terne, care își desfășoară activitatea 
în țară sau la misiunile diplomatice, 
vom acționa cu fermitate pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din înțelegerile convenite cu 
pfilejul vizitelor dumneavoastră în 
Libia, Gabon, Angola, Zambia, Mo
zambic, Burundi, Sudan și Egipt, vom 
acționa cu toată hotărirea în direcția 
transpunerii in viață a minunatei 
politici externe a Partidului Comu
nist Român și a Republicii Socialiste 
România, sub directa dumneavoastră 
conducere și îndrumare.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BRAȘOV AL 
P.C.R. se spune : Ne exprimăm a

„0 contribuție de excepțională însemnătate la întărirea relațiilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare pe multiple planuri cu popoarele din țările vizitate, 
cu toate statele angajate pe calea dezvoltării de sine stătătoare".

„Prestigiul României in lume este indisolubil legat de activitatea dumneavoastră 
prodigioasă de neobosit militant revoluționar".

„Sintem ferm hotăriți să nu precupețim nici un efort pentru a da viață obiectivelor 
Programului P.C.R., pentru a ridica patria noastră pe culmile tot mai înalte 
ale progresului și prosperității, ale socialismului și comunismului".

deziunea deplină, totala aprobare 
față de contactele, întilnirile și re
zultatele acestei vizite istorice, care a 
polarizat atenția întregii opinii publi
ce mondiale, ca unul din cele mâi de 
seamă evenimente ale vieții politice 
internaționale, confirmînd încă o 
dată, în mod strălucit, justețea poli
ticii externe a partidului și statului 
nostru, consecvența cu care dumnea
voastră personal vă situați in frun
tea luptei pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună, pentru cauza progresu
lui și civilizației pe planeta noastră.

Prin noua solie de pace și prie
tenie pe care ați purtat-o, în nu
mele poporului român, în numele pă
cii și socialismului, pe pămîntul 
Africii, prin sprijinul statornic pe 
care l-ați acordat, de-a lungul în
tregii dumneavoastră activități poli
tice, luptei drepte pentru libertate 
națională și socială, ați dobîndit 
calitatea cea mai înaltă pe care a 
avut-o vreodată un conducător de 
stat, aceea de prieten apropiat și 
drag al popoarelor, de luptător sta
tornic pentru lichidarea tuturor ră
mășițelor colonialismului, a oricăror 
forme de exploatare. Numele dum
neavoastră a devenit simbolul lu
minos al înaltelor aspirații de liber
tate, pace, independență, prietenie și 
cooperare pe care le i nutresc po
poarele lumii, toți oamenii care vi
sează la un viitor fericit, eliberat de 
spectrul războiului, neconvulsionat de 
dramele asupririi naționale și so
ciale.

Aducîndu-vă și cu prilejul acestui 
memorabil eveniment, care se înscrie 
ca o pagină de glorie în cronica de 
aur a politicii externe a României, 
un fierbinte omagiu pentru valoroa
sele dumneavoastră inițiative în so
luționarea celor mai complexe pro
bleme ale contemporaneității, vă a- 
sigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că în a- 
cest an, cind sărbătorim 35 de 
ani de la eliberarea patriei și ne 
pregătim să întîmpinăm cel de-al 
XII-lea Congres al partidului, vom 
depune întreaga noastră putere de 
muncă și capacitate de creație pen
tru a mări contribuția pe care ju
dețul Brașov și-o aduce la sporirea 
zestrei economice a României socia
liste, la îndeplinirea sarcinilor actua
lului cincinal, convinși că în aceasta 
constă chezășia înălțării ei pe cul
mile civilizației comuniste.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA se arată : îm
preună cu întregul popor român, oa
menii muncii de naționalitate ma
ghiară din România, cu sentimente 
de profundă dragoste și stimă, vă 
aduc, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o înaltă cinstire pentru 
bilanțul bogat și rezultatele excepțio
nale ale vizitei pe care ați întreprin
s-o, impreună cu mult stimata tova
rășă Elena Ceaușescu, pe continentul 
african. Urmărind cu bucurie și legi
timă mîndrie patriotică fiecare mo
ment al vizitei, am văzut, în entuzias
mul popular cu care ați fost întimpi- 
nat, în înaltele onoruri manifestate 
de către conducătorii țărilor vizitate, 

elocvente expresii ale stimei șl pre
țuirii față de personalitatea dumnea
voastră, față de politica consecventă 
a României de sprijinire a cauzei 
eliberării și progresului in Africa și 
în întreaga lume. Sintem convinși că 
această vizită, înscriindu-se firesc în 
orientările programatice ale activi
tății internaționale a partidului și 
statului nostru, asemenea celorlalte 
întîlniri și convorbiri cu șefi de state 
și guverne, reprezintă un moment 
deosebit de important.

Exprimînd deplina adeziune față 
de rezultatele deosebit de fructuoase 
ale vizitei, oamenii muncii de națio
nalitate maghiară din România vă 
adresează cu respect nemărginit, re
cunoștință și înaltă considerație cele 
mai sincere mulțumiri pentru acti
vitatea neobosită și exemplară pe 
care o desfășurați, acasă și peste 
granițele țării, spre binele întregului 
nostru popor, pentru creșterea neîn
cetată a prestigiului și rolului Româ
niei socialiste pe arena mondială.

Trăind clipe de adîncă emoție și 
înălțătoare simțire patriotică, comu
niștii, toți oamenii muncii de pe aces
te strămoșești plaiuri dîmbovitene — 
se subliniază în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL 
P.C.R. — vă adresează, cu deosebită 
stimă și profund respect, un vibrant 
omagiu pentru tot ce ați realizat, în 
strălucitul dumneavoastră itinerar de 
pace, prietenie și cooperare, pentru 
prestigiul României socialiste.

Soliei păcii, bun venit! 
Primiți, prieteni dragi, cu cîte-o floare 
Solia ce-a purtat gînd prietenesc 
în țări pe unde ceru-i ars de soartă 
Dar unde încă nori se mai ivesc.

Primiți pe soli așa cum se cuvine 
Cînd se întorc cu prieteni noi de drum
Spre zări mai luminoase și senine 
Spre care mulți din ei pășesc acum.

Primiți cu cîntul cald al bucuriei
Solia dusa peste mări și țări 
De Marele Bărbat al României, 
Așa știut și-acolo-n depărtări,

Cel care pentru prieteni de idee 
Se duce unde lupta e mai cjrea. 
Cu inima lui, veșnică scînteie, 
Arzînd cu dorul de dreptate-n ea.

Privirile ne sînt în sărbătoare,
Și primăvara-n noi a înflorit,
Veniți, prieteni dragi, cu flori și soare, 
Urați soliei păcii : „Bun venit r.

Viorel COZMA

Primit cu dragoste și admirație 
de-a lungul acestui impresionant 
„drum al păcii" — în Libia, Gabon, 
Angola, Zambia, Mozambic, Burundi, 
Sudan și Egipt — dumneavoastră ați 
exprimat, cu clarviziune și înțelep
ciune, politica internațională și inter- 
naționalistă a partidului și statului 
nostru, ați dat, încă o dată, glas 
înaltelor principii care călăuzesc 
poporul român în relațiile sale cu 
celelalte popoare ale planetei. Pre
tutindeni, factorii învestiți cu răspun
deri supreme în statele vizitate, po
poarele înseși v-au ascultat, v-au ad
mirat, au văzut in dumneavoastră un 
mare prieten și tovarăș, un eminent 
om politic al contemporaneității.

Profund recunoscători pentru tot 
ceea ce înfăptuiți pentru ca România 
socialistă să înregistreze realizări 
fără precedent în toate domeniile 
vieții social-economice, pentru creș
terea prestigiului ei în lume, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de cele 
mai alese și adinei sentimente de 
prețuire, de înaltă stimă și respect, 
ce izvorăsc din gindurile și inimile 
noastre, din aprecierea pe care oa
menii muncii dimbovițeni o dau 
neobositei dumneavoastră activități.

Asemenea întregii națiuni, conside
răm că cel mai înălțător omagiu pe 
care vi-1 putem aduce este anga
jamentul de a vă urma pilda de 
dăruire și pasiune revoluționară, de 
a acționa stăruitor în vederea în

făptuirii întocmai a obiectivelor cu
prinse în Programul partidului de 
făurire a socialismului și comunismu
lui în scumpa noastră patrie.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se arată : 
Fiecare moment al vizitelor dumnea
voastră pe continentul african — de 
la primirile entuziaste făcute de 
populație, la convorbirile la cel mai 
înalt nivel și rezultatele deosebit 
de fructuoase ale acestora, eviden
țiate în tratatele de prietenie și co
operare, în comunicatele comune, 
în acordurile și înțelegerile conve
nite — se înscrie ca un eveniment 
de referință istorică în cronica tot 
mai bogata a relațiilor României 
cu țările Africii.

Dînd glas sentimentelor noastre 
de sinceră solidaritate cu popoarele 
lumii care luptă pentru dreptul de 
a-și hotărî singure soarta, de a-șl 
făuri un destin demn și o viață mai 
bună, ați făcut încă o dată dovada 
cutezanței dumneavoastră revolu
ționare, aflîndu-vă în aceste mo
mente dificile în mijlocul popoarelor 
din tinerele state africane din prima 
linie a confruntării cu agresiunea 
regimurilor minoritare rasiste din 
Africa de Sud și Rhodesia. Cu hotă- 
rîrea care vă caracterizează, ați 
reafirmat și cu acest prilej solidari
tatea noastră activă cu lupta pentru 
lichidarea definitivă a colonialismu
lui, a politicii imperialiste de domi

nație, pentru lichidarea politicii 
de apartheid și discriminare rasială.

Adresîndu-vă, din adîncul ființei 
noastre, cele mai calde mulțumiri 
pentru munca deosebită și rezulta
tele rodnice cu care ați încheiat a- 
ceste istorice vizite, pentru contribu
ția inestimabilă la afirmarea inter
națională a patriei noastre, la întări
rea solidarității, prieteniei și cola
borării României cu popoarele țări
lor vizitate, la cauza înțelegerii și 
păcii în lume, vă asigurăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
noi, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Dolj, alături de întregul 
nostru popor, nu ne vom precupeți 
eforturile pentru înfăptuirea înaltelor 
idealuri de progres social și prospe
ritate a țării, pentru traducerea 
neabătută în viață a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
rezultatele sale deosebit de rodnice, 
vizita pe care ați efectuat-o pe con
tinentul african — se subliniază in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN HARGHITA AL P.C.R. — se 
înscrie ca un eveniment politic de 
mare însemnătate, care jalonează 
evoluția relațiilor României cu ță
rile Africii; spre binele și folosul re
ciproc, constituie încă o mărturie 
grăitoare a politicii consecvente pro
movate de conducerea partidului și 
statului nostru, de dumneavoastră, 

mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru lărgirea relațiilor 
de prietenie și cooperare cu toate ță
rile care s-au angajat pe calea dez
voltării libere și independente, care 
luptă pentru făurirea unei noi ordini 
economice și politice internaționale.

In primirea caldă, sărbătorească cu 
care ați fost înconjurați, în toate ma
nifestările de profundă simpatie de 
pe parcursul vizitei au fost expri
mate sentimentele de stimă și înaltă 
considerație ale acestor popoare față 
de realizările poporului român, față 
de dumneavoastră, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, mare bărbat 
de stat, personalitate marcantă a 
lumii contemporane, a cărui prodi
gioasă activitate pusă în slujba mari
lor idealuri ale independenței, liber
tății, dreptății, păcii și colaborării 
între popoare se bucură de un bine
meritat prestigiu pe plan interna
țional.

Oamenii muncii, români și ma
ghiari, de pe meleagurile harghitene, 
înfrățiți în muncă și viață, vă expri
mă și cu acest prilej sentimentele 
lor de stimă, de dragoste și gratitu
dine pentru tot ce întreprindeți spre 
binele și prosperitatea poporului ro
mân, pentru efortul pe care neconte
nit îl depuneți în scopul realizării 
unui climat de pace și înțelegere 
între toate statele lumii.

Permiteți-ne a vă raporta, scumpe 
tovarășe secretar general, că toți oa
menii muncii din Harghita, alături 
de întregul nostru popor, sint plenar 

angajați pentru a întîmpina cu re
zultate deosebite în muncă mărețele 
evenimente politice ale acestui an, 
cea de-a 35-a aniversare a eli
berării patriei de sub dominația 
fascistă și Congresul al XII-lea al 
partidului nostru, contribuind tot mai 
mult la înflorirea continuă a scum
pei noastre patrii, Republica Socia
listă România.

Milioanele de femei de la orașe 
și sate — românce, maghiare, ger
mane și de alte naționalități — au 
urmărit cu profund interes și depli
nă aprobare noua solie de pace și 
colaborare pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, ați între
prins-o în țări ale Africii — se arată 
în telegrama CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL FEMEILOR.

Milioanele de femei din patria 
noastră își manifestă și cu acest pri
lej marea satisfacție pentru presti
gioasa activitate desfășurată, alături 
de dumneavoastră, în această nouă 
misiune, de către tovarășa Elena 
Ceaușescu — remarcabil militant po
litic și reputat om de știință, care 
prin întreaga sa viață și activitate 
constituie pentru noi un însuflețitor 
exemplu. Sîntem mîndre și profund 
recunoscătoare că în cadrul întîlni
rilor cu diferite personalități din ță
rile vizitate, cu conducătoare și mi
litante ale unor organizații de fe
mei, tovarășa Elena Ceaușescu a în
fățișat contribuția femeilor la edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România, participarea 
lor activă în toate compartimentele 
vieții politice, economice, sociale și 
culturale din țara noastră.

Exprimînd deplina noastră aproba
re pentru bilanțul rodnic al itinera
rului african, ținem să vă asigurăm 
de hotărirea fermă și angajamentul 
tuturor femeilor patriei de a nu pre
cupeți nici un efort pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor care le 
revin în vederea înfăptuirii minu
natului program de ridicare a Româ
niei socialiste pe noi trepte de cul
tură și civilizație.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se arată : 
Noua solie de pace și prietenie, de 
cooperare și solidaritate militantă cu 
popoarele africane, succedînd istori
celor itinerare din anii trecuți în 
Africa, pe alte continente ale lumii, 
reprezintă o strălucită și pregnantă 
afirmare a politicii externe dinamice 
și constructive a României socialiste.

Cu o nestinsă iubire de glia noas
tră strămoșească, în spiritul unui pro
fund internaționalism revoluționar, 
cu o viziune novatoare, științifică 
asupra mersului istoriei, ați dovedit 
că „România—Ceaușescu" sînt astăzi 
nume larg cunoscute pe toate meri
dianele globului.

Misiunea de prietenie și colabo
rare pe continentul african a de
monstrat, odată în plus, in mod eloc
vent, solidaritatea militantă a po
porului nostru cu lupta de eliberare 

națională, de emancipare politică, 
economică și socială a tinerelor state 
africane.

însuflețiți de remarcabilele succese 
ale vizitei întreprinse, noi toți, cei 
care trăim și muncim pe meleagurile 
Oltului, ne exprimăm totala adeziune 
la documentele semnate, la înțelege
rile convenite cu acest prilej.

Sîntem hotărîți să nu precupețim 
nici un efort pentru ca în toate do
meniile dte activitate să obținem re
zultate tot mai bune, cinstind, în 
acest fel, cea de-a 35-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XII-lea al partidului, evenimente cu 
profunde și multiple semnificații în 
viața întregii noastre națiuni. Din 
toată inima vă adresăm, dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășei Elena Ceaușescu, multă 
sănătate și putere de muncă, spre 
binele și fericirea noastră, a tuturor.

împreună cu întregul popor, oa
menii muncii de naționalitate germa
nă din țara noastră au urmărit cu 
viu interes, cu sentimente de pro
fundă și justificată mîndrie patrio
tică noua vizită, de o excepțională 
însemnătate în viața politică interna
țională, pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați intreprins-o, impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in țări 
de pe continentul african, și își ex
primă totala adeziune față de re
zultatele deosebit de bogate ale a- 
cestui nou itinerar de pace și prie

tenie — se spune în telegrama CON
SILIULUI OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE GERMANA.

Primirea sărbătorească, profunda 
stință și calda prietenie cu care po
poarele și conducătorii de stat v-au 
înconjurat pretutindeni pe pămîntul 
Africii, cît și ecoul internațional al 
vizitei sint o expresie a înaltului 
prestigiu de care se bucură persona
litatea dumneavoastră de eminent 
conducător de partid și de stat, mi
litant hotărît pentru idealurile nobi
le ale libertății, progresului și pă
cii, neobosit și consecvent sprijini
tor al neatîrnării popoarelor.

Exprimîndu-vă și cu acest prilej 
profunda noastră gratitudine și recu
noștință, adeziunea deplină față de 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii de naționalitate germană, impreu
nă cu întregul popor, își vor aduce 
din plin contribuția la înfăptuirea 
Programului partidului, întîmpinînd 
cea de-a 35-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul al XII- 
lea al partidului cu noi și însemnate 
realizări pentru ridicarea patriei 
noastre comune, România socialistă, 
pe noi culmi de progres și civilizație.

Magistrala solie de pace și priete
nie pe care dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, expo
nent și promotor al voinței popoare
lor de instaurare a unei lumi a 
păcii și dreptății, ați dus-o împreu
nă cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu — se subliniază în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SUCEAVA AL P.C.R. — constituie o 
nouă și elocventă expresie a solida
rității militante a întregii noastre na
țiuni cu cauza mișcărilor de eliberare 
națională, a sprijinului multilateral 
pe care România socialistă îl acordă 
țărilor în curs de dezvoltare. Discu
țiile fructuoase, principialitatea cu 
care în întilnirile la cei mai înalt 
nivel ați abordat de pe pozițiile 
marxism-leninismului creator, ale 
umanismului revoluționar, marile pro
bleme ale lumii contemporane, trata
tele și celelalte acorduri încheiate 
sint un strălucit exemplu de slujire 
neabătută a intereselor fundamentale 
ale poporului nostru, în consens cu 
năzuințele tuturor națiunilor lumii.

Exprimîndu-ne totala adeziune și 
deplina aprobare față de rezultatele 
deosebite ale vizitei, vă încredințăm, 
și cu acest prilej, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, 
sub conducerea organizației județene 
de partid, toți oamenii muncii suce
veni sint hotărîți să-și consacre ener
gia și capacitatea lor creatoare pen
tru a întîmpina cu noi și însemnate 
succese in producție apropiata sărbă
toare a muncii, marile evenimente 
politice ale anului, cel de-al XII-lea 
Congres al partidului și a 35-a 
aniversare a eliberării patriei, adu- 
cindu-ne astfel o contribuție și mai 
importantă la înfăptuirea politicii 
interne și internaționale a parti
dului și statului nostru, la edificarea 
societății socialiste multilateral dez

voltate și a comunismului în 
România.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se arată : 
împreună cu întregul popor am ur
mărit cu profund interes și deplină 
satisfacție fiecare etapă a rodnicei 
vizite pe care, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați efectuat-o in 
țâri ale continentului african, pri
mirea deosebit de călduroasă și prie
tenească, programul bogat in mo
mente politice de o însemnătate 
excepțională, întilnirile și convorbi
rile purtate cu conducătorii statelor 
respective, ai mișcărilor de eliberare 
națională, cu alte personalități ale 
vieții politice și economice.

Aprobăm întru totul documentele 
pe care le-ați semnat, acordurile și 
înțelegerile convenite, fiind convinși 
că bilanțul vizitei deschide orizonturi 
largi relațiilor de prietenie, solidari
tate militantă și cooperare multila
terală intre țara noastră și țările 
respective.

Manifestîndu-ne totala adeziune 
față de întreaga activitate desfășu
rată în cele opt țări, ne exprimăm 
și cu acest prilej fericirea de a vă 
avea in fruntea partidului și statului 
nostru pe dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. patriot și 
revoluționar înflăcărat, militant neîn
fricat pentru idealurile scumpe de 
libertate, independență și progres ale 
poporului român, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că organizația noastră județeană de 
partid, toți oamenii muncii de pe 
meleagurile timișene nu-și vor pre
cupeți eforturile spre a-și aduce în
treaga contribuție la înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului, 
intîmpinind cu noi succese 1 Mai, 
Ziua solidarității internaționale a ce
lor ce muncesc, precum și marile 
evenimente politice ale anului 1979 : 
Congresul al XII-lea al P.C.R. și cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării 
României.

Cu inima și gîndul, vrîncenii au 
fost, acolo pe pămîntul ospitalier al 
Africii, tot timpul alături de dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu — se subli
niază în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. 
Vă sîntem profund recunoscători 
pentru modul strălucit, in care aii 
dat glas aspirațiilor noastre în a- 
ceas-tă nouă și măreață solie a păcii 
și colaborării, a solidarității cu cauza 
popoarelor Africii.

Sîntem nespus de fericiți că trăim 
în această epocă de afirmare plena
ră a României in lume sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a 
dumneavoastră, eminent conducător 
de partid și de stat, care întruchipați 
minunat voința și idealurile poporu
lui român, slujind fără odihnă cau
za dreptății și progresului social, a 
făuririi unei lumi noi, mai bune și 
mai drepte.

Bilanțul rodnic al acestui amplu 
dialog pe pămîntul Africii, ecoul in
ternațional al vizitei evidențiază 
marele prestigiu pe care România îl 
are azi in lume și care se leagă or
ganic de activitatea și contribuția 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la consolidarea 
păcii, la întărirea încrederii și 
colaborării între toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că sîntem 
ferm hotăriți să ne mobilizăm între
gul potențial, toate resursele pentru 
ca și județul Vrancea să se înscrie în 
acest cincinal cu o producție indus
trială de cel puțin 10 miliarde lei. Ne 
reafirmăm întreaga adeziune, atașa
mentul față de partid și politica sa 
științifică, față de activitatea dum
neavoastră revoluționară, de militant 
neobosit în slujba celor mal înalte 
idealuri ale poporului nostru.

Noi, comuniștii, toți oamenii muncii 
din ÎNTREPRINDEREA „VULCAN"- 
BUCUREȘTI, am urmărit cu viu in
teres și cu o satisfacție deosebită noua 
solie de pace și colaborare pe care 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în opt țări africane. Vizita a 
constituit încă o dovadă grăitoare a 
stimei și considerației profunde de 
care vă bucurați pe continentul afri
can, ca și pretutindeni în lume, fap
tul că prestigiul internațional al ță
rii noastre a urcat pe culmi neatinse 
niciodată în trecut.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotă
rirea noastră fermă de a face totul 
pentru ca întreaga noastră viață și 
activitate să fie demne de locul pe 
care îl ocupă România socialistă în 
lume. Totodată, vă asigurăm că vom 
munci neabătut pentru înfăptuirea 
exemplară a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, ale Conferinței Naționale, 
a Programului partidului, cale sigură 
a făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și a înaintării 
țării spre comunism.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din ÎNTREPRINDEREA DE STRUN
GURI ARAD au urmărit cu viu in
teres vizita pe care ați intreprins-o 
în cele opt țări din Africa, văzind 
în ea un eveniment politic de o deo
sebită importanță și semnificație, 
o nouă și remarcabilă contribuție la 
dezvoltarea și întărirea relațiilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
cu țările vizitate, cu toate popoarele 
africane, la cauza libertății, păcii și 
progresului in lume.

Dînd expresie deplinei adeziuni 
față de rodnicele rezultate ale vizi
tei dumneavoastră, constructorii de 
strunguri din Arad sînt hotărîți să 
nu-și precupețească nici un efort 
pentru transpunerea în fapte a 
prețioaselor dumneavoastră indicații 
date cu prilejul vizitei de lucru in 
întreprinderea noastră din luna mar
tie 1979, considerînd aceasta drept 
o datorie de onoare pe care o avem 
față de dumneavoastră, pe care vă 
stimăm și prețuim nemărginit, față 
de partid și față de patria noastră 
socialistă.
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HOTĂRÎREA
Comitetului Politic Executiv 

al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

cu privire la vizitele oficiale 
de prietenie ale tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
în unele țări din Africa

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost înminată o plachetă de aur 

din partea căpitanilor regenți și a Consiliului Mare și General al Republicii San Marino

(Urmare din pag. I)
Salutînd cu satisfacție rezultatele 

deosebit de fructuoase ale noului dia
log Ia nivel înalt româno—zambian, 
Comitetul Politic Executiv iși mani
festă deplina aprobare față de Tra
tatul de prietenie și cooperare din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Zambia, semnat de cei doi 
președinți, document care consfin
țește hotărîrea celor două țări de a 
dezvolta relațiile de colaborare și so
lidaritate dintre ele.

Comitetul Politic Executiv își 
exprimă, totodată, satisfacția față 
de celelalte documente semnate în 
timpul vizitei, care deschid largi 
perspective colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Unit al 
Independenței Naționale din Zambia, 
cooperării bilaterale dintre România 
și Zambia, în domeniile industrial, a- 
gricol, minier, al cercetării științifice 
și tehnice, intensificării schimburilor 
comerciale, precum și al circulației 
valorilor spirituale ale celor două 
popoare.

Comitetul Politic Executiv subli
niază că vizita in Zambia are o sem
nificație deosebiță și prin faptul că 
ea a avut loc într-un moment cînd 
popoarele din Africa australă desfă
șoară o luptă tot mai hotărîtă pen
tru eliberare și independență națio
nală. Comitetul Politic Executiv ara
tă că vizita în Zambia — una din ță
rile aflate în prima linie a luptei 
împotriva rămășițelor colonialiste din 
Africa — demonstrează hotărîrea nea
bătută a României de a acorda în 
continuare întregul sprijin popoare
lor din Africa australă pentru lichi
darea colonialismului, pentru cuceri
rea libertății și independenței.

Comitetul Politic Executiv salută 
cu satisfacție reîntîlnirea pe pămîn- 
tul Zambiei a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu Joshua Nkomo, pre
ședintele Uniunii Poporului African 
Zimbabwe (Z.A.P.U.), copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe. Co
mitetul Politic Executiv își exprimă 
satisfacția față de înaltele aprecieri 
făcute de președintele Z.A.P.U. la 
adresa politicii de solidaritate activă 
a României față de lupta poporului 
Zimbabwe înțpotriva regimului de 
opresiune și dominație al lui Ian 
Smith. în cadrul convorbirilor, secre
tarul general al partidului nostru a 
reafirmat hotărîrea țării noastre de 
a acorda și de acum înainte întregul 
sprijin politic, diplomatic, moral și 
material luptei de eliberare a po
porului Zimbabwe.

Comitetul Politic Executiv își ma
nifestă, totodată, deplina aprobare 
față de rezultatele intîlnirii tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu delegația 
Congresului Național African din A- 
frica de Sud (A.N.C.). condusă de 
Oliver Tambo, președintele A.N.C., 
și subliniază că această întîlnire re
prezintă o vie expresie a relațiilor 
de solidaritate militantă a României 
cu mișcările de eliberare din Africa 
Australă, cu lupta acestora împotri
va colonialismului, apartheidului și 
rasismului. Comitetul Politic Execu
tiv reafirmă hotărîrea Partidului 
Comunist Român, a României socia
liste, a poporului român de a spri
jini in continuare lupta populației 
majoritare din Africa de Sud pentru 
abolirea politicii de discriminare ra
sială și de apartheid, pentru o viață 
liberă și independentă.

Comitetul Politic Executiv sublini
ază că vizita in Republica Populară 
Mozambic s-a inscris ca un moment 
de însemnătate istorică în cronica 
relațiilor bilaterale româno-mozam- 
bicane.

Relevind atmosfera de înțelegere, 
stimă și respect reciproc in care s-a 
desfășurat această vizită istorică, Co
mitetul Politic Executiv dă o înaltă 
apreciere rezultatelor deosebit de 
pozitive ale convorbirilor oficiale 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Samora Moises Ma- 
chel. Tratatul de prietenie și coope
rare între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Mo
zambic, document de mare valoare 
politică, semnat de cei doi conducă
tori de partid și de stat cu această 
ocazie, exprimă hotărîrea ambelor 
părți de a conferi noi dimensiuni 
raporturilor de prietenie, solidaritate 
și colaborare intre popoarele, parti
dele și țările noastre. Comitetul Po
litic Executiv își exprimă deplina 
satisfacție față de încheierea și sem
narea Acordului de colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și parti
dul FRELIMO.

Dialogul la nivel înalt româno-mo- 
zambican a evidențiat hotărîrea celor 
două țări de a conlucra mai intens 
pe plan extern pentru consolidarea 
unității tuturor forțelor democratice 
șl progresiste în vederea edificării 
unei lumi a păcii, independenței na
ționale, democrației și progresului so
cial pe planeta noastră.

Comitetul Politic Executiv își ma
nifestă deplina satisfacție față de îri- 
tilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu cu 
delegația Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe — Z.A.N.U., condusă de 
Robert Mugabe, președintele Z.A.N.U., 
și subliniază că această intilnire, 
convorbirile care au avut loc consti
tuie o mărturie a solidarității Româ
niei cu lupta poporului Zimbabwe 
pentru libertate, independență și 
progres social. Comitetul Politic Exe
cutiv reafirmă solidaritatea Partidu
lui Comunist Român, a României 
socialiste cu lupta Z. A.N.U., a Fron
tului Patriotic Zimbabwe pentru în
lăturarea regimului rasist și instau
rarea unei puteri populare, care să 
asigure o dezvoltare nouă a țării, pe 
calea independenței decline, a liber
tății și progresului social.

Comitetul Politic Executiv aprecia
ză că vizita in Republica Burundi, 
intilnirile și convorbirile cu pre
ședintele Jean Baptiste Bagaza, do
cumentele semnate cu acest prilej 
vor determina un impuls și mai pu
ternic relațiilor româno-burundeze.

Comitetul Politic Executiv a dat o 
înaltă apreciere Tratatului de prie
tenie și cooperare între Republica 
Socialistă România și Republica Bu
rundi, document care așază conlu
crarea dintre popoarele noastre pe 
o bază trainică, afirmă hotărîrea 
comună de a extinde colaborarea și 
cooperarea în toate domeniile — 
politic, economic, tehnico-științific, 
social-cultural — de a întări solidari
tatea în lupta împotriva imperialis
mului și colonialismului, pentru solu
ționarea problemelor complexe ale 
lumii de astăzi, în interesul asigurării 
independenței și dezvoltării libere a 
fiecărei națiuni.

Comitetul Politic Executiv și-a ex
primat satisfacția față de hotărîrea 
de a dezvolta cooperarea între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Uniunea pentru Progres Național, 
precum și dintre organizațiile sindi
cale. de femei și tineret din cele 
două țări.

Comitetul Politic Executiv consi
deră că vizita în Republica Demo
cratică Sudan reprezintă o contribu
ție remarcabilă la dezvoltarea ra
porturilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări și popoare. în- 
tîlnirile și convorbirile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar 
Mohammed El Nimeiri, semnarea 
Tratatului de prietenie și cooperare 
între Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Sudan con
stituie un moment istoric în evoluția’ 
relațiilor româno-sudaneze.

Comitetul Politic Executiv dă o 
înaltă apreciere hotărîrii de a extinde 
și intensifica legăturile de colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Socialistă Sudaneză.

Exprimînd hotărîrea de a întări 
conlucrarea româno-sudaneză pe plan 
internațional, cei doi președinți au 
subliniat importanța 
tuturor problemelor 
prin negocieri, pe cale politică, între 
statele africane implicate. A fost re
levată însemnătatea întăririi unității 
de acțiune și a solidarității tuturor 
statelor africane în lupta comună 
pentru consolidarea independenței lor 
naționale, pentru concentrarea efortu
rilor în direcția dezvoltării lor eco
nomice și sociale de sine stătătoare.

reglementării 
controversate

Comitetul Politic Executiv a luat 
cunoștință cu satisfacție și a aprobat 
întru totul rezultatele pozitive ale vi
zitei de prietenie întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu in Republica Arabă 
Egipt, ale convorbirilor purtate cu 
președintele Mohammed Anwar El 
Sadat, care s-au desfășurat sub sem
nul dorinței comune de a dezvolta 
aria de colaborare în domenii de in
teres reciproc, valorificindu-se la un 
nivel și mai înalt posibilitățile eco
nomice ale României și Egiptului.

Comitetul Politic Executiv a rele
vat, de asemenea, însemnătatea 
schimbului de păreri dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Mohammed 
Anwar El Sadat asupra evoluției vie
ții actuale internaționale, subliniind 
importanța aprecierii exprimate de 
cei doi președinți, potrivit căreia in
teresele majore ale păcii în lume re
clamă soluționarea tuturor diferen
delor internaționale exclusiv pe cale 
pașnică, prin tratative directe între 
părțile interesate. Analizînd in acest 
spirit situația din Orientul Mijlociu, 
cei doi șefi de stat s-au pronunțat 
pentru intensificarea eforturilor în 
scopul realizării unei păci globale, 
juste și durabile in această zonă, care 
să ducă la retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967, la solu
ționarea problemei poporului palesti
nian pe baza dreptului la autode
terminare — inclusiv prin consti
tuirea unui stat propriu, independent 
— la asigurarea independenței și in
tegrității teritoriale a tuturor state
lor din regiune. în acest spirit, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a relevat 
însemnătatea deosebită pentru înfăp
tuirea unei păci globale în Orientul 
Mijlociu, a convocării unei conferințe 
internaționale — sub auspiciile sau cu 
participarea activă a Organizației 
Națiunilor Unite — la care să ia parte 
toate părțile interesate, inclusiv re
prezentanții poporului palestinian și 
cei doi copreședinți ai conferinței de 
la Geneva.

Comitetul Politic Executiv își ex
primă convingerea că actuala vizită 
în Republica Arabă Egipt contribuie, 
prin bilanțul ei fructuos, la dezvol
tarea bunelor relații dintre cele două 
țări, la întărirea prieteniei dintre po
poarele român și egiptean.

★
Aprobînd în unanimitate și cu de

plină satisfacție rezultatele vizitelor 
întreprinse în Libia, Gabon, Angola, 
Zambia, Mozambic, Burundi, Sudan 
și Egipt, Comitetul Politic Executiv 
trasează Guvernului Republicii So
cialiste România, Ministerului Aface
rilor Externe, Ministerului Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, celorlalte ministere, 
organizațiilor economice de resort, or
ganizațiilor de masă și obștești sar
cina de a lua toate măsurile în ve
derea aplicării întocmai in viață a 
acordurilor și înțelegerilor convenite.

întrunind adeziunea și aprobarea 
unanimă a întregului nostru popor, 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a celor
lalți membri ai delegației în cele 
opt țări de pe continentul african se 
înscrie ca o nouă și strălucită con
tribuție la înfăptuirea in viață a po
liticii partidului și statului nostru de 
întărire continuă a relațiilor de Drie- 
tenie și colaborare cu toate popoare
le care pășesc pe calea dezvoltării li
bere, independente, a solidarității cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
forțele progresiste, antiimperialiste 
de pretutindeni care se pronunță și 
militează pentru relații noi, de de
plină egalitate și respect intre state, 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră, 
pentru pace, destindere și colaborare 
intre toate națiunile.

(Urmare din pag. I)
Uglar, Nicolae Giosan, Virgil Teodo- 
rescu, vicepreședinte al M.A.N., 
Pompiliu Celan, consulul general al 
României în Republica San Marino. 
• Au luat parte membrii delegației 
Consiliului Mare și General al Repu
blicii San Marino, care ne vizitează 
țara — Giuseppe Amici, președintele 
Grupului comunist din Consiliul 
Mare și General, membru al Direc
țiunii Partidului Comunist Sanmari- 
nez, conducătorul delegației, Pietro 
Chiaruzzi, președintele Grupului so
cialist, vicesecretar al Partidului So
cialist, Carlo Franciosi, președintele 
Grupului democrat-creștin, membru 
al Direcțiunii Partidului Democrat- 
Creștin, Gian Carlo Berardi, pre
ședintele Grupului socialist unitar, 
membru al Direcțiunii Partidului So
cialist Unitar, Pietro Giancechi, pre ■ 
ședințele Grupului democrația socia
listă, Menetto Bonelli, reprezentantul 
Consiliului pentru Apărarea Repu
blicii în Consiliul Mare și General, 
și Gian Franco Terenzi, deputat de
mocrat-creștin.

A luat cuvintul președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan, care a spus :

„Vă rog să-mi permiteți, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, 
în numele Biroului Marii Adunări 
Naționale, să vă mulțumesc pentru 
primirea rezervată delegației parla
mentare sanmarineze. Aceasta dove
dește încă o dată importanța pe care 
dumneavoastră o acordați rolului 
parlamentelor și parlamentarilor In 
crearea unui climat de destindere, 
colaborare și pace în întreaga lume.

Apelul Marii Adunări Naționale 
din decembrie 1978, care, a fost elabo
rat la inițiativa și cu participarea

Cuvintul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnilor membri oi delegației 
parlamentare sanmarineze,

Doresc să vă mulțumesc dum
neavoastră, Consiliului Mare și Ge
neral al Republicii San Marino, pre
cum și căpitanilor regenți pentru 
salutările și urările adresate. De 
asemenea, doresc să vă salut în mod 
cordial pe dumneavoastră și să adre
sez un salut Consiliului Mare și Ge
nerai și căpitanilor regenți, împreună 
cu cele mai bune urări. Adresez, de 
asemenea, in numele meu și al po
porului român, un călduros salut 
poporului prieten sanmarinez.

Apreciez in mod deosebit hotărirea 
luată de parlamentul dumneavoastră 
de a trimite o delegație parlamentară 
din San Marino în România pentru 
a exprima acordul deplin cu Apelul 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România privind 
dezarmarea, destinderea și pacea pe 
continentul nostru și în lume.

Doresc, de asemenea, să exprim 
cele mai vii mulțumiri pentru me
dalia pe care mi-ați inminat-o in 
numele căpitanilor regenți și al Con
siliului Mare și General. Văd în a- 
ceasta o expresie a aprecierii poli
ticii României socialiste, a Marii 
Adunări Naționale, a poporului ro
mân, consacrată dezvoltării relați
ilor de colaborare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială.

Apelul adresat de Marea Adunare 
Națională popoarelor lumii, înce- 
pînd cu reprezentanții acestora — 
parlamentele — pornește de la 
voința nestrămutată a poporului ro
mân de a trăi în pace și colaborare 
cu toate națiunile de pe glob. Noi 
considerăm că schimbările profunde 
produse pe arena internațională, 
afirmarea cu tot mai mare putere a 
voinței popoarelor de a fi libere, de
plin stăpîne pe bogățiile naționale 
și de a folosi aceste bogății în scopul 
dezvoltării lor economice și sociale,

Cuvintul rostit de Giuseppe Amici
Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Ceaușescu,
Permiteți-mi ca. in primul rînd, să 

vă exprim recunoștința noastră pen
tru onoarea pe care ne-ați rezervat-o 
de a ne primi.

îmi revine plăcuta misiune de a 
vă prezenta salutul Excelentelor Lor 
căpitanii regenți ai Republicii San 
Marino, care au însărcinat delegația 
Consiliului Mare și General, aflată 
în vizită în Republica Socialistă 
România, de a vă transmite senti
mentele lor de sinceră prietenie și 
de a vă adresa dumneavoastră, iar 
prin dumneavoastră poporului român, 
urări de pace, fericire și prosperi
tate.

Raporturile dintre România și San 

dumneavoastră, s-a bucurat de un 
larg ecou internațional. Pe adresa 
Marii Adunări Naționale s-au primit 
din partea multor guverne și paria*  
mente aprecieri din cele mai elogioase 
cu privire la conținutul acestui apel. 
De o atenție deosebită s-a bucurat 
Apelul Marii Adunări Naționale in 
Consiliul Mare și General al Repu
blicii San Marino, care, intr-o ședință 
solemnă, și-a manifestat adeziunea 
deplină față de ideile cuprinse în 
acest document și a hotărît în unani
mitate să-1 susțină și să-l populari
zeze11.

în continuare au vorbit deputății 
sanmarinezi Giuseppe Amici, Carlo 
Franciosi, Pietro Chiaruzzi, Gian Carlo 
Berardi, care au dat o înaltă apre
ciere politicii dinamice și construc
tive a României pe arena mondială 
și au exprimat sentimentele lor de 
profundă stimă și prețuire față de 
personalitatea șefului statului român, 
față de contribuția sa remarcabilă Ia 
soluționarea justă și durabilă a pro
blemelor complexe ce preocupă ome
nirea, la triumful idealurilor nobile 
de libertate, independență și progres, 
de pace, prietenie' și colaborare ale 
lumii contemporane.

Conducătorul delegației parlamen
tare sanmarineze a înmînat apoi 
președintelui Nicolae Ceaușescu pla
cheta de aur din partea căpitanilor 
regenți și a Consiliului Mare și Ge
neral al Republicii San Marino.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
felicitat cordial de membrii delega
ției Consiliului Mare și General al 
Republicii San Marino. De asemenea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 

al ridicării bunăstării proprii, con
stituie un factor determinant al 
evoluției lumii contemporane.

In ciuda unor probleme complexe, 
a unor conflicte ce au apărut în di
ferite zone ale lumii, noi avem ferma 
convingere că războiul poate fi 
preîntâmpinat, că popoarele pot asi
gura o politică de destindere și pace. 
Tocmai pornind de la această con
vingere. Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România a adre
sat apelul cunoscut, cu dorința de a 
întări colaborarea cu toate parla
mentele lumii în vederea dezarmării, 
și in primul rind a dezarmării nu
cleare.

Este necesar să facem totul pentru 
a opri cursa înarmărilor. In Europa 
trebuie să acționăm cu cea mai mare 
hotărire pentru înfăptuirea docu
mentelor semnate la Helsinki, care 
constituie un tot unitar. Trebuie să 
dezvoltăm puternic colaborarea eco
nomică, științifică, tehnică, culturală 
intre state, să trecem la hotăriri 
ferme de dezangajare militară. Noi 
considerăm că popoarelor europene 
le revine o mare răspundere in opri
rea cursei înarmărilor, in trecerea la 
dezarmare. Ținînd seama că cele mai 
mari cheltuieli pentru înarmare le 
fac statele europene și S.U.A., că 
cele mai mari stocuri de armamente 
sini acumulate in Europa, popoarelor 
europene le revine o mare răspun
dere în fața întregii omeniri, a vii
torului civilizației însăși, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru o 
politică de destindere și pace.

Intr-adevăr, în acest an s-a hotărît 
sărbătorirea „Anului internațional al 
copilului". Cred Asă cel mai bun dar 
pe care l-am putea face copiilor, ge
nerațiilor viitoare este tocmai opri
rea cursei înarmărilor, trecerea cu 
hotărire la o politică de pace. Numai 
așa vom putea asigura copiilor liniș
tea, posibilitatea de a învăța, de a-și 
insuși bunurile culturii, de a munci,

Marino, stabilite oficial în noiembrie 
1968, au fost dintotdeauna deosebit 
de cordiale și caracterizate prin e- 
tape semnificative de dezvoltare. A- 
ceste relații au înregistrat momente 
politice dintre cele mai importante 
prin vizita pe care dumneavoastră ați 
făcut-o in San Marino, intre 25—26 
mai 1973, vizită despre care poporul 
sanmarinez păstrează o amintire deo
sebit de plăcută, cit și prin vizita 
căpitanilor regenți în țara dum
neavoastră, din 3â iunie — 4 iulie 
1975. Aceste ocazii au prilejuit în
cheierea acordurilor de cooperare in 
domeniul culturii, învățămîntului, tu
rismului și sportului, precum și pen
tru desființarea vizelor.

Prezenta ceremonie, care conferă 
o semnificație particulară vizitei în 

felicitat cu căldură de tovarășii din 
conducerea de partid și de stat pre- 
zenți Ia ceremonie.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a luat cuvintul, mulțumind pentru 
calda apreciere la adresa României 

de a avea acces larg la cuceririle cele 
mai înalte ale științei și civilizației. 
In acest sens acționează — și sint 
hotărîte să acționeze și în viitor — 
guvernul român. poporul român, 
Marea Adunare Națională, pentru în
făptuirea acestor obiective !

totul pentru a 
cu strictețe, in 
a principiilor

Trebuie să facem 
asigura respectarea 
viața internațională, 
deplinei egalități în drepturi, a inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și 
colaborării pe baza interesului reci
proc, renunțării cu desăvîrșire la 
torță și la amenințarea cu forța in 
relațiile dintre state. Noi acționăm 
pentru ca toate problemele litigioase 
— oriunde ar apărea ele — să fie so
luționate numai și numai pe calea 
tratativelor. Este în interesul po
poarelor, al destinderii și păcii să se 
renunțe cu desăvîrșire la calea mili
tară, Ia forță in soluționarea proble
melor litigioase.

Iată de ce apreciem in mod deose
bit această poziție adoptată de 
Consiliul Mare și General, de parla
mentul sanmarinez. Iată de ce apre
ciem in mod deosebit vizita delega
ției dumneavoastră, în care vedem 
tocmai o exprimare a dorinței de a 
întări conlucrarea în realizarea aces
tor obiective. Dacă parlamentele tu
turor statelor vor acționa cu mai 
multă hotărire, ele vor putea deter
mina guvernele, șefii de state să țină 
seama de voința popoarelor, să fie 
mai receptivi, să caute soluții pașni
ce, constructive, de colaborare și 
pace.

Doresc să exprim încă o dată mul
țumirile mele, ale guvernului, Con
siliului de Stat și Marii Adunări 
Naționale și să urez Consiliului Mare 
și General, căpitanilor regenți și 
poporului sanmarinez prieten succes 
in dezvoltarea economico-socială 
independentă, bunăstare și fericire ! 
(APLAUZE).1

România a delegației Consiliului 
Mare și General, constituie o nouă 
mărturie a relațiilor cordiale dintre 
țările noastre și a interesului pe care 
Republica San Marino și parlamen
tul său l-au manifestat față de A- 
pelul Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, față de 
inaltul mesaj de pace și cooperare 
de care acesta este inspirat.

Dumneavoastră cunoașteți, domnu
le președinte, că Consiliul Mare și 
General și-a exprimat în unanimi
tate deplina adeziune față de prin
cipiile conținute in apel, reconfir- 
mind, printr-un document unitar, 
angajamentul sanmarinez de a pro
mova pe plan bilateral, multilateral 
și internațional orice acțiune în mă
sură să contribuie la realizarea des
tinderii, dezarmării și desființării 
blocurilor militare, la consolidarea 
coexistenței pașnice și soluționarea 

și poporului român, pentru urările și 
sentimentele ce i-au fost exprimate, 
pentru placheta de aur ce i-a fost 
oferită de căpitanii regenți și Con
siliul Mare și General al Republicii 
San Marino.

pe calea negocierilor a controverse
lor. la respectarea dreptului la au
todeterminare al popoarelor, a drep
turilor omului și libertăților funda
mentale, a neamestecului în trebu
rile interne, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

Asupra acestor probleme importan
te, de a căror realizare depinde in 
mod concret un viitor mai bun pen
tru toate popoarele, România și San 
Marino, indiferent de aportul politic 
al fiecăreia, găsesc in mod sincer 
puncte de convergență și angaja
ment comun pentru o activitate in
ternațională mai susținută.

In mod particular, țara noastră este

Cuvintul rostit de Carlo Franciosi
Mult stimate domnule președinte, 
Mult stimată doamnă Ceaușescu,
Ca membru al delegației parlamen

tare sanmarineze care vizitează Re
publica Socialistă' România, am onoa
rea de a vă transmite salutul și 
omagiul căpitanil&t regenți și Consi
liului Mare și General al Republicii 
San Marino și de a mă alătura ma
nifestărilor de prietenie și simpatie 
față de poporul român.

Prezența noastră în această dele
gație reprezintă o mărturie a intere
sului deosebit suscitat de Apelul 
Marii Adunări Naționale a României 
adresat tuturor parlamentelor, gu
vernelor și popoarelor din lume.

Apelul începe cu un concept, pe 
care îl împărtășim întru totul, care 
arată că in întreaga lume se asistă 
la o afirmare tot mai puternică a 
voinței popoarelor de a promova o 
politică nouă, de independență, cola
borare, securitate și pace, de soluțio
nare pe cale politică a tuturor pro
blemelor litigioase, de excludere a 
confruntării militare in . raporturile 
internaționale.

Mesajul Marii Adunări Naționale, 
care vizează pacea adevărată intre 
popoare, pace care trebuie să se 
bazeze nu pe subordonare, ci pe 
colaborare, nu putea să ne lase in

Cuvintul rostit de
Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Consiliul Mare și General al Re

publicii San Marino a primit cu vie 
satisfacție și mulțumire profundă in
vitația care i-a fost adresată de Ma
rea Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România și ne-a trimis pe 
noi ca reprezentanți ai partidelor și 
organizațiilor politice reprezentate in 
parlamentul nostru.

Nobilul Apel adresat cu ocazia celei 
de-a 60-a aniversări a constituirii 
statului unitar român a avut un 
ecou deosebit de larg in Republica 
San Marino și s-a bucurat de apro
barea fără rezerve al Întregului 
popor.

Dumneavoastră știți, domnule pre
ședinte — și ați putut constata a- 
ceasta și cu ocazia vizitei din mai 
1973 in San Marino — cu cită aten
ție este urmărită la noi politica ex
ternă a statului român, care iși aduce 
un decisiv aport la cauza cooperării 
și păcii in lume, făcindu-se ecoul 
unei profunde aspirații a tuturor po
poarelor , care cer cu insistență opri
rea cursei înarmărilor, dezvoltarea 
colaborării economice, științifice și 
culturale între state, indiferent de 
sistemele lor politice, economice și 
sociale.

în ciuda aportului său modest la 
soluționarea marilor probleme inter-

Cuvintul rostit de Gian Carlo Berardi
Excelență,
Stimată doamnă Ceaușescu,
Domnilor,
Nu am ezitat nici un moment să 

ader la Apelul lansat de parlamentul 
român cu ocazia sărbătoririi celei 
de-a 60-a aniversări a formării sta
tului unitar român. în țara noastră 
s-a consolidat, de-a lungul secolelor, 
un sentiment de conviețuire pașnică 
și democratică pe plan intern și ex
tern, care a dus la abolirea oricăror 
forme de violență sau de folosire a 
forței in soluționarea controverselor, 
în acest sens, mi se pare oportun să 
afirm că San Marino reprezintă o 
mărturie concludentă a conviețuirii 
internaționale bazate pe colaborare 
și coexistență pașnică între popoare.

Personal consider că, fie și numai 
în cadrul limitelor pe care ni le im
pun modestele noastre posibilități și 
resurse, putem să ne aducem contri
buția pentru ca apelul lansat de Ma
rea Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România să devină o rea
litate concretă. Sprijinim eforturile

în încheierea solemnității, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
prezenți s-au intreținut, într-o at
mosferă de caldă prietenie, cu parla
mentarii sanmarinezi.

angajată într-o strinsă colaborare cu 
alte state mici, care se conduc, de 
asemenea, potrivit principiilor neu
tralității, pentru a acționa in cadrul 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa, în vederea apli
cării Actului final de la Helsinki, 
care reprezintă călea justă pentru a- 
tingerea obiectivelor păcii și colabo
rării.

Reinnoind mulțumirile noastre cele 
mai calde pentru primirea care ne-a 
fost rezervată și pentru deosebita 
ospitalitate de care ne-am bucurat, 
vă rugăm r să primiți urările noastre 
de bunăstare personală și pace po
porului român.

diferenți ca oameni de bună cre
dință, independent de convingerile 
politice și religioase.

în acest cadru mă simt dator să 
subliniez că dumneavoastră, dom
nule președinte — 'cafe de atît timrf 
v-ați adresat popoarelor, guverne*  
lor și Organismelor iriternaționale In 
spiritul recentului Apel al Marii 
Adunări Naționale — v-ați exprimat 
neîncetat convingerea că o colaborare 
fructuoasă între toate statele lumii, 
indiferent de sistemul politic și 
economic, nu se poate realiza decit 
sub auspiciile coexistenței pașnice, 
deplinei egalități in drepturi a sta
telor, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, renunțării 
la folosirea forței sau la amenința
rea cu forța, garantării dreptului 
fiecărui popor de a-și realiza pro
priile aspirații.

Doresc, totodată, să amintesc acti
vitatea pe care dumneavoastră o 
desfășurați pe tărim internațional 
îndreptată către reconsiderarea exis
tenței statelor mici, cît și impor
tanței contribuției lor la realizarea 
coexistenței pașnice, la edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră, concepte pe 
care, domnule președinte, le impăr- 
tășesc și eu.

Pietro Chiaruzzi
naționale, Republica San Marino nu 
renunță să se pronunțe in favoarea 
respectării dreptului la autodetermi
nare al popoarelor, neamestecului în 
treburile interne, folosirii negocieri
lor in soluționarea conflictelor inter
naționale.

Necesitatea unei conviețuiri pașnice 
pe plan internațional este cu atit mal 
mult resimțită de o țară mică, cum 
este San Marino, care de mai bine 
de 500 de ani nu a provocat nici un 
conflict, dar, in mod inevitabil, sufe
ră consecințele războaielor care an
trenează marile națiuni, așa cum s-a 
întimplat și în timpul celui de-al 
doilea război mondial, cind și țara 
noastră a avut de suferit.

Pacea in zilele noastre nu trebuie 
să se mai bazeze pe echilibrul mili
tar al marilor puteri, care sacrifică 
resurse importante pentru înarmare, 
resurse necesare dezvoltării umani
tății și țărilor in curs de dezvoltare, 
in particular, pentru lichidarea sub
nutriției in lume. Convingerea expri
mată de parlamentul român că prin 
acțiunea unită a tuturor popoarelor 
se poate impune dezarmarea este 
intru totul împărtășită de noi și do
rim, în acest sens, să ne manifestăm 
sprijinul față de orice inițiativă din 
partea dumneavoastră și a țării dum
neavoastră consacrată păcii și bună
stării popoarelor.

depuse de poporul român prieten 
pentru ca acest document să se bucu
re de un sprijin cît mai larg în in- 
treaga lume și dorim ca, alături de 
prietenii din România, să asistăm la 
angajarea tuturor oamenilor și na
țiunilor într-un efort comun de pace 
și progres pentru întreaga umanitate.

în afară de aceasta, ne manifestăm 
deplina solidaritate față de recentele 
declarații ale guvernului român pri
vind destinația care ar trebui dată 
fondurilor rezultate din reducerea 
cheltuielilor destinate înarmării, de
clarații care reprezintă un răspuns 
concret pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale noilor generații, in 
special copiilor, cărora le-a fost de
dicat anul 1979.

Excelență, înainte de a încheia, aș 
dori să subliniez că noi toți avem o 
deosebită considerație pentru iniția
tivele dumneavoastră, pentru contri
buția și eforturile pe care le depuneți 
pe plan internațional, în vederea 
realizării unei lumi mai drepte, în 
care să fie realmente respectate 
principiile coexistenței pașnice.
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Sesiune științifica consacrata 
marilor aniversari prilejuite, 
în acest an, de sărbătorirea 

zilei de 1 Mai
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de 

la marea demonstrație antifascistă și 
antirăzboinică din țara noastră (1 Mai 
1939), 35 de ani de la realizarea 
Frontului Unic Muncitoresc (1 Mai 
1944) și 90 de ani de lă declararea 
zilei de 1 Mai ca sărbătoare interna
țională a celor ce muncesc, la Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România a avut loc vineri se
siunea științifică cu tema : „Politica 
Partidului Comunist Român de reali
zare a unității clasei muncitoare în 
lupta împotriva exploatării, a reac- 
țiunii și fascismului, pentru victoria 
revoluției democrat-populare și edifi
carea societății socialiste. îmbinarea 
luptei pentru unitatea clasei munci
toare cu solidaritatea cu mișcarea 
muncitorească și comunistă interna
țională", organizată de Academia de 
științe sociale și politice, Academia 
„Ștefan Gheorghiu", Consiliul Central 
al U.G.S.R. și Institutul de studii 
istorice și social-politice.

La lucrări au participat membri șl 
membri supleanti ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale și organizații de masă, 
oameni ai muncii din întreprinderi, 
academicieni, profesori, cercetători, 
studenți, activiști de partid, partici- 
panți la demonstrația de 1 Mai de 
acum patru decenii. '

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice.

în comunicarea „Marea demonstra
ție antifascistă de la 1 Mai 1939 — 
moment culminant al luptelor popu
lare conduse de P.C.R. împotriva po
liticii de fascizare a țării și pentru 
apărarea independenței naționale", 
prezentată de tovarășul Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice, se 
subliniază însemnătatea acestui eve
niment în ansamblul acțiunilor des
fășurate în cadrul mișcării muncito
rești din țara noastră în perioada 
premergătoare celui de-al doilea 
război mondial. Astăzi — a subliniat 
vorbitorul — trebuie să evidențiem 
în primul rînd rolul demonstrației de 
la 1 Mai 1939 în menținerea unității 
de luptă a clasei muncitoare din țara 
noastră într-o perioadă cînd existau 
mai multe partide muncitorești. Co
muniștii, socialiștii, social-democrații 
au desfășurat largi acțiuni in vederea 
refacerii unității muncitorești, ca o 
necesitate primordială în lupta anti
fascistă, pentru apărarea indepen
denței și integrității țării. Comuni
carea relevă prezența în primele 
rînduri ale conducătorilor marii 
demonstrații a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, patriot și revoluționar 
înflăcărat, profund devptat clasei 
muncitoare, poporului din rîndurile. 
căruia s-a ridicat, care se remarcase 
încă din timpul marilor bătălii de 
clasă prin înaltul spirit organizatoric 
și tenacitatea cu care a dezvăluit pe
ricolul fascist.

în comunicarea tovarășului Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
„Realizarea Frontului Unic Muncito
resc în aprilie 1944 — rezultat al 
luptei comune a întregii muncitorimi 
împotriva fascismului, pentru o 
Românie liberă și independentă", se 
arată că îndelungata și zbuciumata 
istorie a mișcării muncitorești din 
țara noastră stă mărturie că unita
tea clasei muncitoare, a forțelor sale 
politice și profesionale a constituit 
întotdeauna chezășia temeinică a 
progresului și victoriei. în continuare, 
în comunicare se spune : Realizarea 
F.U.M. a însemnat un moment de 
importanță esențială în procesul afir
mării clasei muncitoare ca principală 
forță a luptei pentru transformarea 
revoluționară a societății românești. 
El a constituit coloana vertebrală a 
inmănuncherii tuturor forțelor pro
letariatului, a maselor largi pooulare 
în lupta împotriva dictaturii militaro- 
fasciste și ocupației hltleriste, pentru 
eliberarea de sub dominația fascistă, 
a reprezentat condiția necesară tre
cerii clasei muncitoare la realizarea 
concretă a sarcinilor sale istorice.

Făurirea unității de acțiune a cla
sei noastre muncitoare se reflectă azi 
cu profunzime în coeziunea de granit 
a întregului nostru popor în jurul 
Comitetului Central al P.C.R., al 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in lup
ta pentru înfăptuirea istoricelor ho- 
tăriri ale Congresului al XI-lea, pen
tru fericirea națiunii noastre, pentru 
consolidarea și apărarea independen
ței și suveranității naționale, crește
rea prestigiului României in lume.

Tovarășul Emil' Bobii, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., prezentind comunica
rea „Politica P.C.R. de înfăptuire și 
consolidare a unității clasei muncitoa
re in lupta pentru triumful revoluției 
democrat-populare și victoria socia
lismului in România", a arătat că 
efortul partidului de a realiza unita
tea de acțiune a proletariatului a 
constituit o trăsătură dominantă a în
tregii sale activități, ceea ce a con
dus la înfăptuirea deplinei coeziuni 
a mișcării muncitorești, la făurirea 
partidului unic al clasei muncitoare 
în 1948. în condițiile istorice noi, 
create prin instaurarea puterii revo
luționar-democratice a proletariatului 
și țărănimii — a arătat vorbitorul — 
s-a consolidat neîntrerupt poziția 
clasei muncitoare în viața politică 
și socială a țării, s-a dezvoltat multi
lateral unitatea tuturor forțelor de
mocratice, pregătind trecerea Româ
niei într-o nouă etapă a dezvoltării 
economido-sociale — etapa revoluției 
socialiste. Anii care au trecut de la 
făurirea unității depline a mișcării 
muncitorești din România, a subliniat 
vorbitorul, evidențiază, prin străluci
tele realizări din toate domeniile 
vieții politice șl economico-sociale, 
valabilitatea liniei politice promovate 
de P.C.R., a formelor și metodelor 
folosite pentru consolidarea unității 
clasei muncitoare, constituie o contri
buție importantă Ia îmbogățirea te
zaurului teoretic și practic de luptă 
al mișcării muncitorești internațio
nale.

în comunicarea tovarășului Leonte 
Itâutu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele consiliului de conducere, 
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", „Noua unitate în mișcarea co
munistă și muncitorească internațio
nală. Raportul dialectic dintre auto
nomia și solidaritatea partidelor co

muniste și muncitorești", se arată că 
o constantă a atitudinii și acțiunii 
politice a partidului nostru de-a lun
gul întregii sale istorii a fost conștiin
ța legăturii indestructibile dintre lupta 
revoluționară pe plan intern și soli
daritatea militantă cu mișcarea mun
citorească și comunistă internaționa
lă. Credincios tradițiilor internaționa
liste ale mișcării noastre muncito
rești, P.C.R. a înscris printre obiec
tivele fundamentale ale întregii sale 
activități contribuția activă la întă
rirea continuă, pe baze noi, a unită
ții și solidarității tuturor țărilor so
cialiste, a tuturor forțelor atașate 
cauzei progresului, democrației, păcii 
și securității internaționale. Noile 
realități, noile cerințe ce decurg din 
amplificarea procesului revoluționar 
mondial — a relevat vorbitorul — a- 
testă că o condiție imperios necesară 
pentru realizarea de către partidele 
comuniste, de către mișcarea comu
nistă și muncitorească în ansamblul 
ei a misiunii sale istorice in trans
formarea revoluționară a societății 
este deplina afirmare a unității de 
tip nou, îmbogățirea și adecvarea la 
realitățile lumii de azi a conceptului 
de solidaritate internațională.

Unitatea de tip nou, printre ai că
rei promotori de frunte se numără 
partidul nostru, a subliniat vorbito
rul, reprezintă valoarea politică cea 
mai de preț a forțelor revoluționare 
ale contemporaneității, avînd drept 
coloană vertebrală mișcarea comu
nistă și muncitorească internațională. 
Partidul nostru se prezintă mai unit 
și mai puternic ca niciodată prin 
forța sa teoretică, politică și orga
nizatorică, prin contribuția de preț 
pe care conducerea partidului, în 
frunte cu secretarul său general, o 
aduce la soluționarea ’ problemelor 
majore ale contemporaneității, la 
făurirea și afirmarea unității de tip 
nou în mișcarea comunistă și munci
torească internațională.

Comunicarea „Creșterea rolului 
conducător al partidului — factor 
determinant al coeziunii și unității 
întregului popor, al făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră", prezentată de to
varășul Ștefan Mocuța, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al P.C.R., 
relevă că acest rol istoric se eviden
țiază cu deosebită pregnanță în ca
pacitatea partidului de a se afirma 
activ în viața societății noastre ca un 
puternic catalizator al energiilor ma
selor largi, ale întregului popor 
într-o direcție unică — transpunerea 
in viață a obiectivelor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului. în continuare, vorbitorul a 
spus,; Conducerea. 4e...către .partid.șe 
Integrează în sistemul general de 
Conducere și autoconducere al socie
tății socialiste, eficiența ei izvorînd 
din atributele ce o definesc : carac
terul de clasă științific, realismul, 
puternica forță de mobilizare, sta
bilitatea și suplețea, caracterul atot
cuprinzător, umanismul său. Studiul 
Istoriei partidului și poporului nostru 
atestă în mod elocvent că perioada 
de după Congresul al XI-lea, în care 
în fruntea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este cea mai bo
gată și luminoasă din istoria milenară 
a patriei, de numele și activitatea 
secretarului general al partidului 
legîndu-se cele mai strălucite succese 
obținute în înălțarea edificiului so
cialismului, în creșterea prestigiului 
Partidului Comunist Român și Româ
niei socialiste pe toate meridianele 
lumii.

Tovarășul Nagy Ferdinand, prim- 
secretar al Comitetului județean Co- 
vasna al P.C.R., a arătat în comu
nicarea sa, „Făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate — 
rod al unității și frăției oamenilor 
muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități", că procesul 
construcției societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in țara noastră a 
demonstrat capacitatea partidului de 
a rezolva în mod științific proble
mele generale și specifice ale con
strucției socialiste în România și, în 
cadrul acestora, problema națională, 
asigurînd adevărata egalitate eco
nomică, politică, juridică pentru toți 
cetățenii patriei. Realitățile țării 
noastre, a relevat vorbitorul, confir
mă pe deplin că perfecționarea con
tinuă a democrației noastre socialiste, 
dezvoltarea economică și socială a 
tuturor județelor și localităților 
creează baza reală pentru manifes
tarea deplinei egalități între oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, pentru participarea lor activă la 
viața politică, la organizarea și 
conducerea întregii societăți.

în comunicarea „Lupta clasei mun
citoare, a forțelor democratice și 
progresiste, in anul 1939, împotriva 
ascensiunii fascismului, a înfeudării 
țării Germaniei naziste, pentru 
apărarea integrității/ teritoriale a 
României", prof, uriiv. Titu Geor
gescu. prorector al Universității din 
București, a subliniat că, în fața 
pericolului prezentat de expansiunea 
agresivă a Germaniei hltleriste și de 
ascensiunea mișcărilor fasciste, clasa 
noastră muncitoare s-a afirmat ca 
principala și cea mai combativă 
forță a luptei antihitleriste. Partidului 
Comunist Român i-a revenit meritul 
istoric de a fi acționat cu fermitate, 
in timpuri grele, pentru unitatea de 
luptă a tuturor partidelor, grupărilor 
și personalităților democrate, pro
gresiste, patriotice, spre a bara calea 
pericolului fascist și a apăra libertă
țile democratice, independența și 
suveranitatea națională.

Evocînd principalele momente ale 
pregătirii și desfășurării evenimentu
lui de acum 40 de ani, tovarășul 
Eflimie Iliescu, membru de partid 
cu stagiu din ilegalițate, a subliniat, 
in comunicarea sa „Demonstrația de 
la 1 Mai 1939 din București, expresie 
a împletirii formelor legale și ilegale 
în lupta revoluționară condusă de 
P.C.R.", faptul că întreg ansamblul 
de pregătiri și măsuri organizatorice, 
care au determinat caracterul antifas
cist și partinic al Întrunirilor și 
manifestațiilor de la București, a fost 
strins legat de activitatea tine
retului comunist din Capitală, in 
primul rind a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Partidul — a spus vor
bitorul — i-a încredințat acest roJ 
deosebit în pregătirea și desfășurarea 
acestor memorabile evenimente avind 
in vedere dirzenia, spiritul revoluțio
nar pe care le probase in numeroase 
împrejurări.

Comunicarea „Participarea intelec
tualității, alături de clasa muncitoare, 

de forțele democratice, la luptele din 
1939 împotriva pericolului fascismu
lui, pentru libertăți democratice și 
apărarea independenței patriei", pre
zentată de - George . Macovescu, 

z președintele Uniunii scriitorilor, se 
referă pe larg la faptul că inte
lectualitatea noastră progresistă și-a 
adus o contribuție activă, alături 
de clasa muncitoare, de masele popu
lare, la lupta pentru salvgardarea in
tereselor fundamentale ale națiunii 
noastre. Evocînd contribuția intelec
tualității la lupta generală antifas
cistă, vorbitorul a menționat că, în 
împrejurări grele, intelectualitatea 
română, urmînd politica fermă a 
partidului comunist, s-a angajat în 
lupta de rezistență, participarea ei la 
această luptă căpătînd mereu forme 
și dimensiuni noi.

în comunicarea „îmbinarea luptei 
pentru înfăptuirea revoluției socialis
te in țara noastră cu solidaritatea 
față de mișcarea comunistă și mun
citorească internațională — trăsătură 
definitorie a politicii internaționale a 
Partidului Comunist Român", pre
zentată de Cristea Chelaru, secretar 
al Comitetului județean Iași al P.C.R., 
se subliniază că P.C.R., acționînd 
neabătut pentru înfăptuirea politicii 
de edificare multilaterală a patriei 
socialiste, manifestă în același timp 
preocuparea constantă și principială 
pentru întărirea relațiilor de colabo
rare și solidaritate cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu forțele 
revoluționare, progresiste și antiim- 
perialiste din întreaga lume.

Comunicarea tovarășului Constan
tin Stanciu, secretar al comitetului 
de partid al întreprinderii „Timpuri 
noi" din București, „Exercitarea de 
către clasa muncitoare a rolului său 
istoric de forță socială conducătoare 
in făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate", a relevat faptul 
că, încă de la afirmarea sa pe scena 
istoriei, clasa noastră muncitoare s-a 
situat în fruntea luptei tuturor for
țelor patriotice naționale care, sub 
conducerea P.C.R., au asigurat elibe
rarea țării de sub dominația fascistă 
și înfăptuirea revoluției și construc
ției socialiste.

Comunicarea „Politica Partidului 
Comunist Român de întărire a unită
ții. colaborării și solidarității țărilor 
socialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste în lupta pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății, pentru pace și progres social", 
prezentată de tovarășul Constantin 
Vlad. directorul Institutului de 
științe politice și de studiere a pro
blemei naționale, subliniază că o 
astfel de politică a devenit o con
stantă în activitatea Partidului Co
munist Român și se concretizează nu 
numai în dezvoltarea relațiilor bilate
rale și multilaterale ale partidului și 
statului nostru, ci v. totodată. de 
natură să exercite și exercită efectiv 
o influență pozitivă asupra dezvol
tării colaborării, unității și solidari
tății intre țările socialiste, între parti
dele comuniste și muncitorești, între 
toate forțele antiimperialiste.

în încheierea lucrărilor, pârtiei pan- 
ții au adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă în care 
își exprimă recunoștința și profun
dul omagiu față de conducătorul iu
bit al partidului și poporului nostru, 
de a cărui activitate consecvent re
voluționară, patriotică, internaționa- 
listă sînt legate pagini de glorioasă 
tradiție a luptei clasei muncitoare și 
a partidului comunist, istorice reali
zări ale poporului nostru dobîndite 
în edificarea noii societăți, afirma
rea României ca factor activ și con
structiv pe arena internațională.

Activitatea pe care dumneavoastră 
ați desfășurat-o în pregătirea și or
ganizarea marii demonstrații de 
acum patru decenii din București — 
se arată in telegramă — reprezintă 
pentru toți comuniștii români, pen
tru întregul popor un exemplu de 
dăruire și de spirit de sacrificiu, de 
cutezanță și fermitate revoluționară, 
o admirabilă pagină de eroism co
munist. în continuare, în telegramă 
sâ spune : Tradițiile glorioase ale 
mișcării noastre muncitorești rodesc 
astăzi în întreaga operă de construc
ție socialistă pe pămîntul patriei, în 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, în elabora
rea și aplicarea căreia vă revine ro
lul hotăritor, determinant. O confir
mare a acestei politici o reprezintă 
vizita istorică pe care ați făcut-o, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, in mai multe țări 
de pe continentul african.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a întîmpina cu rezultate tot mai 
rodnice a 35-a aniversare a elibe
rării patriei noastre, cel de-al XII- 
lea Congres al partidului, că vom 
milita cu abnegație pentru înfăptui
rea Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Români
ei spre socialism.

★
în aceeași zi, la Muzeul de istorie 

a Partidului Comunist Român, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România a fost deschisă expoziția 
„90 de ani de la declararea zilei de 
1 Mai ca zi internațională a oame
nilor muncii ; 40 de ani de la marea 
demonstrație antifascistă și antirăz
boinică din țara noastră ; 35 de ani 
de la realizarea Frontului Unic Mun
citoresc".

La inaugurare au luat parte tova
rășii Emil Bobu, Leonte Răutu, Ște
fan Mocuța, membri ai C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații de masă, oameni 
de știință și cultură.

Expoziția ilustrează tradițiile de 
luptă ale proletariatului din țara 
noastră, purtător al idealurilor celor 
mai înaintate ale poporului, rolul 
hotăritor al Partidului Comunist Ro
mân, care a ridicat pe o treaptă su
perioară lupta revoluționară a pro
letariatului și tradițiile muncitorești 
de sărbătorire a zilei de 1 Mai.

Expoziția pune in evidență una dip 
trăsăturile fundamentale ale mișcării 
muncitorești din țara noastră — so
lidaritatea internațională, care a că
pătat în ultimii ani dimensiuni noi, 
confirmind aprecierile de care se bu
cură politica partidului și statului 
nostru pe plan mondial, înaltul pres
tigiu internațional al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rolul său decisiv 
în afirmarea poziției României față 
de principalele probleme ale lumii 
contemporane.

Republica San Ma- 
află in vizită in țara 

Adunări

Vizita delegației Consi
liului Mare și General din 
Republica San Marino. Mem’ 
brii delegației Consiliului Mare și 
General din 
rino, care se ______
noastră la invitația Marii 
Naționale, au fost, vineri dimineață, 
oaspeții Institutului politehnic din 
Capitală. Parlamentarii sanmarinezi, 
însoțiți de tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, au luat cunoștință de modul 
de pregătire a viitorilor specialiști 
din țara noastră, de procesul inte
grării invățămintului cu cercetarea 
și producția.

Delegația Consiliului Mare și Ge
neral a vizitat apoi Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste România. 
Oaspeții au manifestat un deosebit 
interes in sălile rezervate expoziției 
„Dovezi ale dragostei, înaltei stime 
și profundei prețuiri de care se bucu
ră președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ale am
plelor relații de prietenie și colabo
rare dintre poporul român și po
poarele altor țări".

întrevedere. Tovară?ul Paul 
Niculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul finanțelor, a 
primit vineri delegația condusă de 
profesor Bignardi Francesco, di
rector general al Băncii italie
ne Banco di Sicilia, cu care prilej 
au fost discutate probleme privind , 
relațiile economice și financiare ro- 
mâno-italiene, precum și colaborarea 
și cooperarea dintre Banca Română

tv
PROGRAMUL 1

12.30 Telex
12.35 Curs de limbă spaniolă
12,55 Curs de limbă franceză
13.15 Concert de prînz
14.15 Corespondenții județeni transmit...
14.35 Cîntece și jocuri populare inter

pretate de ansamblul „Doina Mu
reșului" din Arad

15,00 Muzică și publicitate
15,10 Documentare primite de la alte 

televiziuni
16.20 Un fapt văzut de aproape
16,40 Muzica in imagini
17,00 Cea mai Înaltă facultate este uzina
17.20 Agenda culturală
17.50 Clubul tineretului
18.30 Aprilie 1979 — cronica evenimen

telor politice interne și internațio
nale

„Lozul primăverii"
După cum s-a mai anunțat, în 

aceste zile agențiile Loto-Prono- 
sport și vînzătorii volanți din în
treaga țară oferă „Lozul primăve
rii" — emisiune specială limitată, la 
care se atribuie autoturisme „Dacia

LISTA
libretelor de economii cu dobîndâ1 și cîștiguri în autoturisme, emise de unitățile C.E.C. din 
municipiul București, ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „DACIA 1300" ia tragerea la 

sorți pentru trimestrul I 1979

Numărul 
r^' libretului dc

economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului de 

economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului dc 

economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului dc 

economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului de 

economii

1 764-1-39381 56 764-202-10353 111 759-1-240303 159 763-343-365 207 762-1-53627
2 762-202-22833 57 738-103-36178 112 759-1-261242 160 764-1-33731 208 762-201-7740
3 762-202-4962 58 759-207-23925 113 759-1-279343 161 764-1-52114 209 762-201-41932
4 760-201-26231 59 759-207-44999 114 759-1-294894 162 764-203-22663 210 762-202-16655
5 759-1-57162 60 760-1-30624 115 759-1-308632 163 764-208-19934 211 762-210-14083
6 759-1-144510 61 760-1-75671 116 759-1-320443 164 764-208-38494 212 762-210-40122
7 759-1-123761 62 760-1-99655 117 764-202-15193 165 764-312-3384 213 734-103-48489
8 737-113-11181 63 760-1-116616 118 738-103-41778 166 759-1-75622 214 734-103-79528
9 759-1-290564 64 760-1-128999 119 759-207-29372 167 759-1-137236 215 734-103-96143

10 760-201-25023 65 760-209-14431 120 759-207-47861 168 759-1-176777 216 763-1-26499
11 762-201-33215 66 760-209-32779 121 760-1-44545 169 759-1-210239 217 763-1-44941
12 759-1-211901 67 760-201-510 122 760-1-81281 170 759-1-235617 218 763-139-28420
13 763-1-43212 68 760-202-12607 123 760-1-103542 171 759-1-257073 219 763-139-44134
14 731-103-46868 69 760-202-41240 124 760-1-119454 172 759-1-275899 220 763-202-8938
15 731-103-64762 70 760-207-15054 125 760-208-9815 173 759-1-291832 221 764-1-39717
16 \731-111-20858 71 760-207-36318 126 760-209-19893 174 759-1-306047 222 764-1-54949
17 '761-205-34783 72 765-1-31181 127 760-311-700 175 759-1-318159 223 764-206-9288
18 761-205-58201 73 764-203-19186 128 760-201-15038 176 764-202-10295 224 764-208-26240
19 761-208-24165 74 731-103-9710 129 760-202-21779 177 738-103-36140 225 764-209-5223
20 761-208-62278 75 731-103-51762 130 760-202-43919 178 759-207-23904 226 738-102-8608
21 761-201-8187 76 731-103-67020 131 760-207-21604 179 759-207-44975 227 759-1-93767
22 762-207-29206 77 731-111-25421 132 760-301-385 180 760-1-30501 228 759-1-148453
23 762-213-3863 78 761-205-41134 133 765-1-34456 181 760-1-75601 229 759-1-185801
24 766-1-50092 79 761-205-61349 134 731-103-46824 182 760-1-99631 230 759-1-217157
25 733-109-684 80 761-208-36820 135 731-103-64737 183 760-1-116595 231 759-1-241240
26 702-1-47797 81 761-208-66081 136 731-111-20824 184 760-1-128982 232 759-1-262165
27 762-1-65859 82 761-201-13982 137 761-205-34721 185 760-209-14366 233 759-1-280003
28 762-201-37361 83 762-207-33565 138 761-205-58182 186 760-209-32759 234 759-1-295535
29 762-202-11266 84 766-1-21480 139 761-208-24020 187 760-159-10 235 759-1-309204
30 762-202-27858 85 766-1-53467 140 761-208-62240 188 7(10-202-12451 236 759-1-320917
31 762-210-36079 86 733-110-6276 141 761-201-8068 189 760-202-41221 237 764-202-15837
32 734-103-37305 87 762-1-52731 142 762-207-29139 190 760-207-15011 238 738-103-42800
33 734-103-73938 88 762-201-1063 143 762-213-3846 191 760-207-36298 239 759-207-30508
34 734-103-92757 89 762-201-41205 144 766-1-50067 192 765-1-31157 240 759-207-48453
35 763-1-18116 90 762-202-15820 145 733-109-642 193 765-1-24794 241 760-1-46819
36 763-1-41744 91 762-210-11896 146 762-1-47749 194 731-103-14074 242 760-1-82388
37 763-139-22740 92 762-210-39530 147 762-1-65843 195 731-103-52655 243 760-1-104366
38 763-139-41051 93 734-103-46584 148 762-201-37317 196 731-106-5599 244 760-1-120081
39 763-343-384 94 734-103-78603 149 762-202-11208 197 731-111-26128 245 760-208-11308
40 764-1-33769 95 734-103-95583 150 762-202-27841 198 761-205-42286 246 760-209-20787
41 764-1-52133 96 763-1-25254 151 762-210-36039 199 761-205-61962 247 737-110-1315
42 764-203-22683 97 763-1-44423 152 734-103-37215 200 761-208-39062 ?4« 760-201-16320
43 764-208-19972 98 763-139-27514 153 734-103-73880 201 761-208-66833
44 764-208-38510 99 763-139-43629 154 734-103-92740 202 761-201-14703
45 764-312-3407 100 763-202-7781 155 763-1-18047 203 762-207-34433 250
46 759-1-75714 101 764-1-38798 156 763-1-41719 204 766-1-23992 251 760-207-22735
47 759-1-137289 102 , 764-1-54472 157 763-139-22718 205 766-1-54050 252 760-301-1152
48 759-1-176830 103 764-206-7672 158 763-139-41030 206 733-110-6792 253 765-1-35058
49 759-1-210274 104 764-208-25285
50 759-1-235655 105 764-209-4180 Titularilor libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri în au-
51 759-1-257090 106 738-102-7445 toturisme emise de unitățile C.E.C. din țară li s-au acordat prin-
52 759-1-275932 107 759-1-91010 tr-o tragere la sorți separată, care a avut loc în Capitală la data
53 759-1-291849 108 759-1-146657 de 27 aprilie a.c., 1 157 de autoturisme „Dacia 1 300". Lista oficială
54 759-1-306065 109 759-1-184378 a libretelor de economii ieșite cîștigătoare ia această tragere la
55 759-1-318178 110 759-1-215951 sorți se va publica in presă, în zilele următoare.

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.
• Viața merge înainte : BUCU
REȘTI — 14; 16; 18,15; 20,30, LU
CEAFĂRUL — 14; 16,15; 18,30;
20.30.
• Cine nu-1 cunoaște pe Kadkin : 
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
— 15; 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; 15,45; 18;
20,15, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30;

Cronica zilei
de Comerț Exterior și Banco di Si
cilia.

La întrevedere a participat Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii Ro- 

. mâne de Comerț Exterior.
★

La București a avut loc vineri 
inaugurarea șantierului noii clădiri a 
Ambasadei Republicii Populare De
mocrate Coreene în Republica So
cialistă România.

La festivitate au participat Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Mircea Solomon, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ni
colae Iordache, vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
specialiști din cadrul trustului „Car- 
pați".

Au rostit alocuțiuni Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Sin In Ha, ambasadorul 
R.P.D. Coreene în țara noastră.

Cu același prilej, ambasadorul 
R.P.D. Coreene a oferit un cocteil.

Recepție. Cu prileiul Zilei na- 
ționale a Japoniei, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Junji Ya
mada, a oferit, vineri, o recepție.

Au participat tovarășii Cornel Bur
tică, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale. Ion 
Ursu, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, pre
ședintele Asociației de prietenie 
România—Japonia, Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Vasile Gliga, adjunct al mi-

18,50 10O1 de seri
19,00 Telejurnal • 1 Mai — Fapte din 

întrecerea socialistă
19,20 Documentar : Sub steagul de lup

tă al partidului
19,40 Instantanee : ,,Digul"
19,55 Publicitate
20.00 Teleenciclopedia
20,35 Film serial : în spatele ușilor în

chise. (Episodul 8)
21,25 întîi Mai sărbătoresc. (Emisiune 

de cîntece și versuri)
21,45 Telejurnal • Sport

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 27 APRILIE 1979

Extragerea I : 62 56 63 35 32 25 11 
50 17

Extragerea a H-a : 27 20 74 67 14
77 10 81 3

1 300“ și „Skoda 120 L“, numeroase 
ciștiguri în bani de 50 000, 10 000, 
5 000 lei etc. „Lozul primăverii" be
neficiază de cîștiguri suplimentare 
în valoare de 1 700 000 lei acordate 
din fond special de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.

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 și cerșetor : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. GRI- 
VTȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Clipa : ARTA — 15,30; 19, BU- 
ZEȘTI — 15,90; 19, COTROCENI
— 15.30; 19.
• Police Python 357 : DACIA — 
15; 17,30; 20,15, GIULEȘTI — 15; 
17.30; 20.
• Subteranul — 11,45, Anna Kare
nina — 14, Acest pâmînt este al 
meu — 16,15, Cavalerul Pardaillan
— 18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• împușcături in stepă : LIRA — 
15; 17,30; 20.
• In viitoare : FLACĂRA — 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.
a Napoli se revoltă: FLAMURA — 
15,45; 18; 20, TOMIS — 15; 17,30;
20.
• Optimiștii : MELODIA — 9; 11; 
13. 

nistrului afacerilor externe, conducă
tori ai unor instituții centrale, perso
nalități ale vieții culturale și știin
țifice.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Di nou. Cu Prileiul vizitei în 
țara noastră a președintelui Adunării 
Naționale a Republicii Populare 
Bangladesh, Mîrza Golam Hafiz, am
basadorul acestei țări la București, 
A. W. Shams-ul Alam, a oferit vi
neri un dineu.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Ion Ceterchi, președintele 
Grupului român al Uniunii Interpar
lamentare, Iuliu Fejes, secretar al 
Comisiei pentru politică externă și 
cooperare economică internațională a 
M.A.N., deputați.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători 

naționale a Olandei, în Capitală a 
avut loc, vineri după-amiază, o ma
nifestare culturală, organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Au participat 
membri ai conducerii I.R.R.C.S., re
prezentanți ai M.A.E., ai unor insti
tuții centrale, un numeros public.

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

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
• Ieri a început la Poligonul Tu

nari din Capitală Balcaniada de tir 
pentru arme cu glonț, care reunește, 
timp de 3 zile, sportivi și sportive 
din Albania, Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia și România.

Un frumos succes a obținut în pri
ma zi țintașa româncă Dumitra Ma
tei, care a cîștigat proba de pușcă 
standard 60 focuri culcat (senioare), 
cu un rezultat de 595 p. Cu un re
zultat foarte bun, nou record balca
nic, s-a încheiat proba de pistol li
ber seniori, în care bulgarul Ivan 
Mandov a realizat 568 p. Pe echipe a 
ciștigat selecționata Bulgariei, cu 
2 209 p, medalia de argint revenind 
formației României (2 170 p), iar cea de 
bronz — Iugoslaviei (2157 p.) La 
pușcă liberă 60 f culcat seniori a ieșit 
învingător Gheorghi Pavlov (Bulga
ria) 597 p, Pe echipe, reprezentativa 
Bulgariei a realizat un total de 
2 378 p, rezultat ce constituie un nou 
record balcanic.

r în proba de pușcă standard 60 f cul
cat — juniori — victoria a revenit 
trăgătorului bulgar Petar Zaprianov, 
cu 597 p.

Concursul continuă astăzi.
• în sala sporturilor din Constan

ța a început vineri turneul de cali
ficare pentru campionatul european 
feminin de volei (senioare), la care 
participă echipele Angliei, Belgiei și

• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
MODERN — 9; 11; 13.
• Inspectorul Harry : MEL.ODIA
— 15,15; 17 30: 20, MODERN —
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Nea Mftrin miliardar : MUNCA
— 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30.
• Cuibul iluziilor : FERENTARI
— 15 30 * * 19.

amiezile muzicale ale tineretului". 
Sabina Coleasa — vioară — 18.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul de operetă : Poveste din 
Cartierul de West — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Anecdote pro
vinciale — 15, Alibi — 19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 15, Emigranții — 19.30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru): Mița în sac — 15, Și. eu am 
fost In Arcadia — 19,30, (sala Stu
dio) : Cinci romane de amor —
15,30, Rouă pe trotuare — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Hotel „Zodia gemenilor" — 19,30. 
(sala Majestic) : A cincea lebădă 
— 15, Oedip rege — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Buni
ca se mărită — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Pinoc
chio — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Pescarul 
și norocul — 9,30.
• Circul București : Năzdrăvănii* 
le urșilor — 16; 19,30. 

• C&lcfiul lui Achile: PACEA — 
15; 17,30; 20.
• Mizez pe 13 î 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.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 15,30, Generoasa fundație 
— 20, (sala Atelier) : Zoo — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : „După-

TELEGRAME
Tovarășul Nicolae Giosan. președin

tele Marii Adunări Naționale, a trans
mis telegrame de felicitare președin
telui Sovietului Uniunii al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., Alexei Șiti- 
kov, și președintelui Sovietului Na
ționalităților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Vitali Ruben, cu prilejul 
realegerii in aceste funcții.

De asemenea, tovarășul Ștefan An
drei. ministrul afacerilor externe, a 
adresat o telegramă de felicitare to
varășului Andrei Andreevici Gromiko 
cu prilejul reinvestirii în funcția de 
ministru al afacerilor externe. al 
U.R.S.S.

Ajutor românesc pentru 
populația sinistrată 

din R. S. F. Iugoslavia 
în cursul zilei de vineri, 27 aprilie, 

Consiliul Național al Societății de 
Cruce Roșie din Republica Socialistă 
România a trimis în ajutorul popu
lației sinistrate din R.S.F. Iugoslavia 
în cutremurul din 15 aprilie un aju
tor compus din medicamente, plas
mă, corturi și pături în valoare de 
circa 600 000 lei. Acest ajutor se 
adaugă celui de primă urgență acor
dat de statul nostru și trimis la 20 
aprilie cu. cinci avioane speciale, 
constînd din corturi, cazarmament, 
lenjerie de pat pentru 2 000 de per
soane, a cărui valoare se ridică 1,< 
peste 5 900 000 lei.

României. în primul meci, echipa 
României a învins cu scorul de 3—0 
(15—7, 15—9, 15—4) selecționata An
gliei. Astăzi de la ora 17,00 are loc 
partida Anglia — Belgia. Pentru tur
neul final se califică primele două 
echipe.
• Campionatele mondiale de tenis 

de masă au continuat la Phenian cu 
desfășurarea întrecerilor competițiilor 
pe echipe. în turneul feminin, echipa
R. P. Chineze a învins cu 3—0 forma
ția României. Alte rezultate : Franța
— Polonia 3—0 ; Suedia — România 
3—0 ; Japonia — Ungaria 3—0 ; Sue
dia — Olanda 3—2 ; Cehoslovacia —• 
Iugoslavia 3—0 ; Anglia — Bulgaria 
3—0 ; U.R.S.S. — S.U.A. 3—0. La 
masculin, echipa Poloniei a întrecut 
cu 5—0 formația României. în me
ciul următor, echipa României a ju
cat în compania formației R.P.D. Co
reene. Au cîștigat gazdele cu 5—1 ; 
Celelalte rezultate : R.P. Chineză—
S. U.A. 5—0 ; Ungaria — Franța 5—1 ; 
Iugoslavia — R.F. Germania 5—2 ; 
Japonia — Australia 5—0 ; Bulgaria
— Scoția 5—2 ; Italia — Canada 5—2.

• Congresul federației internațio
nale de hochei pe gheață, întrunit 
la Moscova cu prilejul campionate
lor mondiale (grupa A), a definitivat 
formula de desfășurare a viitorului 
turneu olimpic din 1980 de la Lake 
Placid.

Cele 12 echipe participante au fost 
repartizate în două grupe prelimi
nare in cadrul cărora se va juca sis
tem fiecare cu fiecare, cu meciuri 
tur și retur. Primele două clasate în 
fiecare grupă se vor califica in tur
neul final (locurile 1—4) care va de
cide pe câștigătoarele medaliilor o- 
limpice. Formațiile situate pe locu
rile trei în grupele preliminare iși 
vor disputa in meci direct locurile 
5—6. Cele două grupe preliminare 
sînt : grupa A — U.R.S.S., Canada, 
Finlanda, Polonia, Olanda, Norvegia ; 
grupa B — Cehoslovacia, Suedia, R.F. 
Germania, S.U.A., România și Japo
nia.

Turneul 
Ansamblului 

național de cîntece 
și dansuri 

din R.D. Madagascar
Consiliul Culturii și Educației 

Socialiste, Agenția română de 
impresariat artistic prezintă la 
sala Ansamblului artistic „Rap
sodia Română" (Lipscani 53), du
minică, 29 aprilie 1979, ora 19,30, 
un spectacol extraordinar sus
ținut de Ansamblul național de 
cîntece și dansuri din R. D. Ma
dagascar.

Același ansamblu va mai sus
ține spectacole la 30 aprilie la 
Focșani, la 2 mai la Vaslui și la 
3 mai la Iași.

în București biletele se pot 
procura la casa ARIA din Calea 
Victoriei 68—70, tel. 13 53 75, iar 
pentru celelalte spectacole la a- 
gențiile teatrale din localitățile 
respective.

DE LA C E C.
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut depunăto
rilor că tragerea la sorți a obli
gațiunilor C.E.C. pentru acorda
rea cîștigurilor pe luna aprilie 
a.c. va avea loc în ziua de luni, 
30 aprilie 1979, orele 13,30, in sala 
Casei de cultură „Petofi San
dor" din Capitală, strada Zalo- 
mit nr. 6.

Cu acest prilej, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni acordă 
9 825 ciștiguri în valori cuprinse 
între 50 000 de lei și 800 de lei.

Tragerea la sorți fiind publică, 
cei interesați sint invitați a lua 
parte Ia efectuarea acesteia.
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Excelenței Sale Dr. KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

LUSAKA
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere am plăcerea să vă 

adresez un cald salut de prietenie, felicitări cordiale, împreună cu cele mai 
bune urări de succese tot mai mari in activitatea dumneavoastră dedicată 
asigurării progresului și prosperității poporului zambian. îmi amintesc cu 
multă plăcere de recenta vizită pe care am efectuat-o în frumoasa 
dumneavoastră țară. Doresc să folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima 
convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor la care am ajuns 
împreună la Lusaka, bunele relații de prietenie și cooperare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Zambia se vor dezvolta continuu, în interesul 
reciproc al celor două popoare, spre binele luptei pentru pace și colaborare 
internațională, pentru lichidarea definitivă a colonialismului, a discriminării 
rasiale și a politicii de apartheid, pentru consolidarea independenței naționale, 
pentru instaurarea unei noi ordini economice in lume.

La sărbătorirea zilei dumneavoastră de naștere, soția mi se alătură 
pentru a vă adresa dumneavoastră și doamnei Betty Kaunda salutări cordiale, 
multă sănătate și fericire personală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Adunării Naționale 
a Republicii Populare Bangladesh

TELEGRAMĂ

(Urmare din pag. I)
Exprimînd șefului statului român 

deosebita gratitudine pentru onoarea 
de a fi primit, pentru ospitalitatea 
de care s-a bucurat în timpul vizitei 
în țara noastră, președintele Adună
rii Naționale din Bangladesh a trans
mis' președintelui Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut, urări de sănătate și 
fericire, de succes poporului român 
și a înmînat un mesaj din partea 
președintelui Republicii Populare 
Bangladesh, Ziaur Rahman. Totoda
tă, oaspetele a dat o înaltă apreciere 
realizărilor obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea economică și so
cială a României, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele prie
tenești exprimate, pentru mesaj și a 
transmis, la rindul său. un călduros 
salut președintelui Ziaur Rahman 
iar poporului din Bangladesh ceie 
mai bune urări de succes în înfăptui
rea aspirațiilor sale de pace și pros
peritate.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată satisfacția față de evoluția po
zitivă a relațiilor dintre România si 
Bangladesh ca urmare a importante
lor hotărîri convenite cu prilejul dia
logului la nivel înalt dintre șefii ce
lor două state. în acest context a 
fost exprimată dorința de a extinde 
cooperarea în diverse domenii de ac
tivitate, valorificîndu-se in mai mare 
măsură posibilitățile oferite de eco
nomiile celor două țări, în interesul 
progresului economic și social al am
belor popoare. în acest cadru s-a re
levat importanța vizitelor reciproce.

Ministrul afacerilor externe
al R. P. Ungare

(Urmare din pag. I) 

Sesiune a Academiei de științe medicale pe tema :

Contribuția cercetării științifice medicale 
la promovarea stării de sănătate 

a populației în condițiile vieții moderne

inclusiv a contactelor dintre parla
mentele celor două țări, pentru mai 
buna cunoaștere și apropiere între 
poporul român și poporul din Ban
gladesh.

Schimbul de vederi asupra unor 
aspecte actuale ale situației interna
ționale a evidențiat dorința Româ
niei și Bangladeshului de a colabora 
activ pentru soluționarea pozitivă a 
problemelor majore care confruntă 
omenirea, eliminarea focarelor de 
tensiune și încordare din diferite 
zone ale globului, rezolvarea pe cale 
politică a diferendelor dintre state, 
consolidarea cursului spre destinde
re, înțelegere și cooperare intre po
poare. A fost evidențiată importan
ța respectării în viața internațională 
a principiilor independenței si suve
ranității naționale, inițierii unor mă
suri concrete de dezarmare, lichidă
rii subdezvoltării și edificării unei 
noi ordini economice mondiale.

In cadrul intrevederii s-a relevat 
rolul important ce revine parlamen
telor și parlamentarilor în promova
rea spiritului de înțelegere și pace. 
Președintele Adunării Naționale a 
Republicii Populare Bangladesh a 
dat o înaltă apreciere Apelului Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România adresat, în decem
brie 1978, parlamentelor și guverne
lor tuturor statelor, tuturor popoare
lor lumii și a exprimat hotărîrea 
parlamentului, a întregului popor din 
Bangladesh de a acționa pentru în
făptuirea obiectivelor înscrise în 
acest document.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă cordialitate și prie
tenie.

în acest cadru a fost manifestată 
dorința comună de a extinde și 
aprofunda prietenia, colaborarea și 
solidaritatea dintre partidele, țările și 
popoarele noastre în diferite dome
nii de activitate în interesul accele
rării construcției socialiste în cele 
două țări vecine, în folosiți și spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
generale a socialismului, păcii și pro
gresului în lume.

în cadrul convorbirii s-a procedat 
la un schimb de vederi în probleme 
actuale ale situației internaționale, 
reafirmîndu-se hotărîrea României și 
Ungariei de a contribui activ la con
solidarea cursului spre destindere și 
cooperare, la edificarea unui sistem 
real -de securitate și colaborare in 
Europa, la adoptarea unor măsuri 
concrete de dezarmare, și în primul 
rînd de dezarmare nucleară’, la 
triumful cauzei păcii și socialismului 
în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

dificare biologică datorită schimbării 
unor condiții tradiționale de viață, se 
impune cu necesitate reexaminarea 
standardelor clasice de referință și 
diversificarea normelor privind para
metrii morfologici, antropologici, fi
ziologici, biochimici și alții, stabilirea 
unor criterii mai precise pentru de
finirea stării de sănătate, precum șl 
a unor indicatori care să permită 
evaluarea mult mai exactă a acesteia.

Dezbateri interesante au prilejuit 
și temele privind principalii factori 
de promovare a stării de sănătate în 
familie, școală, la locul de muncă, 
precum și alți factori nu mai puțin 
importanți, cum sînt alimentația, 
sportul și educația fizică, urbaniza
rea, folosirea timpului liber, cultura 
sanitară și altele. Referatele și dis
cuțiile au relevat concluzia că cerce
tarea medicală, fundamentală și apli
cativă, trebuie să acorde din ce în ce 
mai multă atenție promovării stării 
de sănătate și medicinii omului să
nătos, orientare care se înscrie armo
nios in preocupările societății noas
tre socialiste de formare a unui om 
nou, printr-o dezvoltare multilaterală 
a personalității fizice și spirituale.

în încheierea lucrărilor a avut loc 
o masă rotundă în cadrul căreia au 
fost abordate aspectele teoretice ale 
unora dintre principalele probleme 
dezbătute de participanții la sesiune.

(Agerpres)

i

Înaltă apreciere și totală adeziune
față de bilanțul rodnic al vizitelor

în unele țări africane
Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu

de către Consiliul de Miniștri
șe- 
ca- 
ex- 

primat înalta considerație și prețui
re pentru remarcabilele rezultate ale 
vizitelor oficiale de prietenie efec
tuate recent de tovarășul Nicolae 

Elena 
african,

Vineri, 27 aprilie, a avut loc 
dința Consiliului de Miniștri, în 
drul căreia guvernul țării și-a

Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu pe continentul 
adeziunea totală pentru modul in 
care a fost realizată această nouă 
solie de pace și prietenie.

Subliniind bilanțul rodnic al acti
vității desfășurate de secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, in cursul acestor vizite, ur
mărite cu deosebit interes de po
porul român, de opinia publică mon-

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Consiliul de Miniștri vă exprimă cea mai înaltă consi

derație și prețuire, profunda sa gratitudine pentru rezul
tatele remarcabile ale vizitelor pe care le-ați întreprins, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în cele opt țări 
ale continentului african, acțiune politică de amplu ră
sunet internațional, contribuție excepțională la dezvoltarea 
raporturilor României cu aceste state, la promovarea 
cauzei păcii, înțelegerii și colaborării, aport de mare în
semnătate la creșterea continuă a autorității și prestigiului 
țării noastre pe plan mondial.

Noua dumneavoastră solie de pace și prietenie, de coope
rare și solidaritate militantă cu popoarele africane a evi
dențiat pregnant orientarea principială, caracterul dinamic 
și constructiv al politicii externe a Partidului Comunist 
Român și României socialiste, însemnătatea pe care o 
acordă țara noastră, poporul român adîncirii și dezvoltării 
colaborării pe multiple planuri cu țările în curs de dez
voltare, cu statele nealiniate, cu toate țările care au pășit 
pe calea afirmării de sine stătătoare, cu partidele politice 
din aceste țări, cu mișcările și fronturile de eliberare na
țională din Africa.

Desfășurate în condiții internaționale complexe, vizitele 
pe care le-ați efectuat în prima linie a înfruntării popoare
lor africane cu ultimele bastioane ale colonialismului, ra
sismului și apartheidului, în formele lor cele mai agresive, 
au relevat încă o dată consecventa și hotărîrea cu care 
poporul român, dumneavoastră personal, susțin dreptul 
sacru al națiunilor de a-și alege și împlini destinul cores
punzător intereselor și aspirațiilor legitime, de a fi deplin 
stăpine pe bogățiile naționale și a le folosi pentru propă
șirea și bunăstarea lor, cauza independenței și suverani
tății naționale.

Prin cuvîntul dumneavoastră, poporul nostru a transmis 
popoarelor cărora le-ați fost oaspete de onoare mesajul 
înflăcăratei sale dorințe de prietenie și colaborare, încre
derea sa nestrămutată in triumful idealurilor de libertate 
și dreptate socială, de pace, progres și civilizație ale uma
nității.

Noi județe au încheiat însămințarea porumbului

ÎN UZINE ȘI PE OGOARE

Oamenii muncii cinstesc 
cu însuflețitoare succese 

ziua de 1 Mai

în cinstea zilei de 1 Mai, alte 3 
județe raportează încheierea însă- 
mînțării porumbului. Oamenii mun
cii de pe ogoarele județului Cluj au 
însămințat, pînă joi, 26 aprilie, în
treaga suprafață destinată acestei 
culturi. Muncind cu dăruire și pa
siune, țăranii cooperatori și lucră
torii întreprinderilor agricole de 
stat din județul Dîmbovița au însă- 
mînțat la 27 aprilie ultimele hecta
re din suprafața de teren destinată 
culturii porumbului. în aceeași zi, 
însămințarea porumbului s-a în
cheiat și în județul Hunedoara.

Au îndeplinit planul pe 
patru luni. Oamenii muncii din 
industria județului Alba au realizat 
cu patru zile mai devreme planul 
producției industriale pe primele 
patru luni ale acestui an. Avansul 
cîștigat creează posibilitatea unită
ților industriale din această parte 
a țării să obțină o producție supli
mentară în valoare de peste 150 mi
lioane lei, concretizată, între altele, 
în 1100 tone mașini și utilaje, 607 
tone cupru nerafinat de convertizor, 
2 800 tone mașini electrice de spălat 
rufe, 1 300 mașini de cusut, 40 tone

« ROBOTUL INVUL
NERABIL. După accidentul 
tehnic survenit la centrala nu
cleară americană din Three Mile 
Island (Pennsylvania) și dega
jarea unei cantități de vapori 
radioactivi în incinta centralei 
și pe o rază destul de îndepăr
tată, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii au izbutit să repare 
defecțiunea, angajîndu-se în 
continuare în acțiunile de elimi
nare a reziduurilor. Operațiune 
urgentă, dificilă, nu lipsită de 
pericole, la care a fost antrenat 
și „robotul Herman". Ma
șina electronică telecomanda
tă, montată pe șenile, se 
poate deplasa peste tot fără 
teamă de a fi iradiată, pentru 
a-și virî brațul lung în colțurile 
cele mai dificile și a privi, cu 
camera sa de televiziune, la 
ceea ce se întîmplă în preajmă. 
Rezultatele acestor investigații, 
înregistrate de creierul electro
nic, ghidează specialiștii în 
munca lor.

tovarășul Ilie Verdeț, primuldială,
ministru al guvernului, a arătat că 
importantele documente semnate cu 
acest prilej deschid largi perspec
tive conlucrării reciproc avantajoa
se in multiple domenii de activita
te, creează condiții pentru amplifi
carea continuă a raporturilor bilate
rale pe plan politic și economic, re
prezintă o acțiune politică de am
plu răsunet internațional, o contri
buție de seamă la creșterea conti
nuă a autorității și prestigiului țării 
noastre, la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu popoarele 
acestui continent.

Din documentele’ semnate cu 
ceastă ocazie, a

a-
spus primul minis

în telegramele adresate cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. comitetele ju
dețene de partid Cluj, Dîmbovița și 
Hunedoara exprimă, totodată, an
gajamentele locuitorilor satelor de 
a acționa în continuare cu forțe 
sporite, cu abnegație și dăruire 
pentru a raporta realizarea, în toa
te sectoarele agriculturii, a unor 
producții mari, pe măsura hărni
ciei oamenilor care trăiesc și mun
cesc în cuprinsul acestor vetre de 
țară.

cărămizi refractare, 5100 mc lemn 
de celuloză.

Oamenii muncii din industria ju
dețului Mureș, români, maghiari, 
germani au îndeplinit la 27 aprilie 
sarcinile de plan stabilite pentru 
primele 4 luni ale anului. Acest 
succes permite colectivelor mure
șene să intre in a 5-a lună a anu
lui cu un spor de producție indus
trială de 200 milioane lei. Succesul 
va fi materializat în 18 760 tone 
amoniac de sinteză, 210 tone mașini 
și utilaje pentru industria chimică, 
ușoară, de prelucrare a maselor 
plastice și a lemnului, 6 000 mp 
plăci aglomerate, confecții textile 
în valoare de 8,4 milioane lei, 2175

• UN CENTRU ME
DICAL PRESTIGIOS. Re
cent s-au împlinit 50 de ani de 
la înființarea Institutului națio
nal italian de cercetări și trata
ment în domeniul cancerului. 
Activitatea de peste o jumătate 
de veac a institutului — cu se
diul la Milano — a contribuit ca 
acesta să dobîndească un bine
meritat prestigiu atit în țară, cît 
și peste hotare. Studiile privind 
chimioterapia preventivă după 
efectuarea unor intervenții chi
rurgicale, ca și cele în domeniile 
imunologiei, endocrinologiei și 
cineticii celulare, descoperirea 
efectelor antineoplasmice ale 
unor produse medicamentoase 
cum ar fi „daunomicina" și „a- 
driamicina", se numără printre 
rezultatele mai importante obți
nute de cercetătorii institutului, 
în prezent, a arătat în cursul 
unei conferințe de presă profe
sorul Umberto Veronesi, directo
rul institutului, care este, tot
odată, și președinte al Uniunii 
internaționale de luptă împotri- 

tru, decurg numeroase sarcini con
crete, imediate și de perspectivă, 
pentru unele ministere și organiza
ții centrale, cît și pentru guvern în 
ansamblu. Va trebui să abordăm cu 
răspundere obligațiile ce ne revin și 
pe baza unor măsuri concrete pen
tru fiecare acțiune în parte să re
zolvăm operativ și eficient prevede
rile înscrise și angajamentele asu
mate.

Consiliul de Miniștri a adoptat o 
telegramă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în care 
se spune : 

Intîlnirile și convorbirile purtate cu șefii statelor vizi
tate, caracterul de lucru al acestora, tratatele de prietenie 
și cooperare, comunicatele comune, multiplele acorduri 
și înțelegeri semnate demonstrează voința comună de ex
tindere și ridicare pe o treaptă calitativ superioară a ra
porturilor de conlucrare, deschid largi perspective în toate 
domeniile de activitate, asigură condiții pentru adîncirea 
continuă a colaborării dintre poporul român și popoarele 
acestor state.

Atmosfera deosebit de prietenească în care s-au desfă
șurat vizitele, manifestările de caldă prețuire și simpatie 
față de țara noastră, de poporul rornân, față de hotărîrea 
și cutezanța cu care militați dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru instaurarea 
unor relații noi de justiție, egalitate, încredere și respect 
între state, înaltele aprecieri formulate la adresa dumnea
voastră, a fermității cu care acționați pentru înlăturarea 
vechii politici imperialiste de dominație, asuprire și dictat, 
pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte au 
pus in lumină, cu o impresionantă forță, faptul că Româ
nia socialistă, politica sa externă își află o îndreptățită 
recunoaștere și se bucură de aleasă prețuire și largă 
audiență pe arena internațională. .

Exprimînd înalta sa apreciere și totala adeziune față 
de bilanțul deosebit de rodnic al vizitelor oficiale de prie
tenie pe care le-ați efectuat, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în Libia, Gabon, Angola, Zambia, Mozambic, 
Burundi, Sudan, Egipt — momente de importantă istorică 
în dezvoltarea relațiilor româno-africane — Guvernul Re
publicii Socialiste România va acționa cu consecvență 
pentru realizarea integrală a sarcinilor care decurg din 
prevederile tuturor documentelor încheiate.

Consiliul de Miniștri se angajează și cu acest prilej să-și 
consacre și pe mai departe toate eforturile transpunerii 
neabătute în viață a politicii generale a partidului și sta
tului nostru, realizării mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XI-lea, edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul scumpei noastre patrii, întă
ririi prieteniei și înțelegerii între popoare, victoriei cauzei 
libertății și independenței tuturor națiunilor, păcii și co
laborării în întreaga lume.

hl produse lactate și alte bunuri de 
consum.

Un nou laminor. La noul 
laminor degrosisor și de semifabri
cate din „cetatea de foc“ a Reșiței 
a intrat vineri în probe tehnologice 
la cald prima cajă de 850 mm, re
alizare remarcabilă a siderurgiști- 
lor, constructorilor și montorilor 
acestui important obiectiv indus
trial, dedicată zilei de 1 Mai. Prin 
darea în exploatare a noii linii se 
creează condiții pentru diversifica
rea gamei sortimentale — țagle, 
țevi, profile rotunde cu diametrul 
pînă la 320 mm, profile pătrate și 
alte laminate. Odată cu atingerea 
capacității proiectate la toate ca- 
jele, noul agregat va asigura pre
lucrarea integrală a oțelului produs 
la Reșița, ridicarea coeficientului 
de scoatere a metalului din tona de 
oțel-lingou, reducerea substanțială 
a consumului de energie electrică 
și termică, economisirea a 10 000 
tone combustibili convenționali 
pe an.

însemnate cantități de 
cărbune peste plan, Desfă?u- 
rînd larg întrecerea în cinstea zilei 
de 1 Mai, muncitorii, inginerii și teh
nicienii întreprinderii miniere din 
Cimpulung au sporit la 10 000 tone

DE PRETUTINDENI
................... ....................
va cancerului, procentul vinde
cărilor în rîndul bolnavilor in
ternați la centrul din Milano se 
ridică la 45,5 la sută.

• DIRIJAREA UZINE
LOR DE LA DISTANȚA. 
Instalațiile electrice și electro
nice ale uzinelor automate pot 
fi dirijate de la distanță, grație 
unui sistem britanic, care per
mite să fie declanșate sau opri
te aceste instalații cu ajutorul 
unui simplu apel telefonic. Prin
cipiul acestui sistem este urmă
torul : se formează numărul uzi
nei, obținîndu-se legătura cu o 
instalație automată, căreia i se 
dictează un cifru anume ; aces
ta, la rîndul lui, pune în func
țiune sau oprește instalația. 
Cifrul poate fi schimbat după

Tovarășul Ilie Verdeț, primul mi
nistru al guvernului, a primit o te
legramă de mulțumire din partea pri

ÎNCHEIEREA vizitei oficiale de prietenie 
IN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA A MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII POPULARE UN6ARE
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Ungare, Frigyes Puja, a efectuat 
o vizită oficială de prietenie in 
România în zilele de 26 și 27 aprilie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit pe ministrul 
afacerilor externe al R.P. Ungare.

Miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Ungare au purtat 
convorbiri cu privire la relațiile 
româno-ungare și la unele probleme 
internaționale actuale.

Cei doi miniștri de externe au tre
cut în revistă mersul realizării în
țelegerilor convenite cu prilejul în
tîlnirii din iunie 1977 dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Jănos Kâdăr, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, precum și alte probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două state.

Miniștrii de externe au relevat re
zultatele pozitive obținute în dezvol
tarea relațiilor bilaterale și au apre
ciat că există posibilități pentru ex
tinderea colaborării între cele două 
țări, pentru realizarea deplină a 
Aide-mdmoire-ului convenit în iunie 
1977, pentru întărirea și adîncirea 
prieteniei dintre cele două popoare 
constructoare ale socialismului, în 
concordantă cu Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România și Re

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. de colaborare
în domeniul

în perioada 24—27 aprilie a avut 
loc la București ședința a 53-a a 
Comisiei permanente a C.A.E.R. de 
colaborare în domeniul siderurgiei, la 
care au participat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R»: R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, Republica Cuba, 
R.D. Germană, R.P. Polonă, Repu
blica Socialistă România, R.P. Unga
ră, Uniunea Sovietică, R.S. Vietnam, 
o delegație din R.S.F. Iugoslavia, 
precum și reprezentanți ai Organiza
ției de colaborare în siderurgie „In- 
termetal". In calitate de invitați.

Comisia a examinat sarcinile care 
decurg pentru ea din protocoalele 
ședințelor Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., problemele referitoare la

cantitatea de lignit extras peste 
prevederile planului. Acest succes 
este rezultatul depășirii nivelului 
planificat al productivității muncii 
cu 5 la sută în abataje. La rindul lor, 
minerii de la Filipeștii de Pădure 
— unitate distinsă cu Ordinul Mun
cii clasa I, pentru rezultate deose
bite obținute în anul 1978 — au fur
nizat' economiei naționale, peste 
prevederi, în perioada care a trecut 
din acest an, aproape 5 000 tone 
cărbune energetic, iar minerii din 
bazinul Sărmășag, județul Sălaj, 
10 500 tone de cărbune.

Produsul nr. 5000000 
De pe banda de montaj a între
prinderii de aparate electrice de 
măsurat din Timișoara a ieșit joi 
aparatul cu numărul 5 milioane. în 
cei 7 ani care au trecut de la in
trarea în funcțiune a primelor ca
pacități de producție, aici s-a asi
milat în fabricație o gamă largă de 
aparate electrice de măsurat, cu 
înalte performanțe. Au fost ast
fel realizate două noi tipuri de con
toare monofazate, un contor elec
tric trifazat de mare precizie, volt- 
metre și ampermetre de panou și 
alte aparate de măsură și_ control 
utilizate în diferite domenii ale in
dustriei, laboratoare și in învăță- 
mînt. Recent, întreprinderea a fa
bricat safire și rubine artificiale, 
care înlocuiesc importul unor ase
menea produse necesare întreprin
derilor de mecanică fină.

Suplimentar la export. 
Industria județului Prahova a înre
gistrat, în perioada care a trecut 
din acest an, la indicatorul „livrări 
la export", cel mai mare spor de 
producție din actualul cincinal. 
Faptul este demonstrat de volumul 
de utilaje petroliere, chimice, teh
nologice și metalurgice, mașini- 
unelte, derivate din țiței, materiale 
de construcție, țesături, mobilă și 
alte bunuri materiale expediate, 
peste prevederile la zi, partenerilor 
din 70 de țări ale lumii, produse a 
căror valoare depășește 220 milioa
ne lei valută.

voință, pentru a se evita orice 
interferență a unor persoane 
străine de întreprinderea res
pectivă.

• UN TEZAUR AL LUI 
NAPOLEON BONAPAR- 
Ț[7 2 Potrivit unei informații 

transmise din generație în ge
nerație, în regiunea Smolensk 
(U.R.S.S.) ar exista un tezaur al 
lui Napoleon Bonaparte, pe care 
acesta l-ar fi aruncat în apele 
lacului Semlevskoe, după retra
gerea din Moscova. Faptul a fost 
atestat și de fostul aghiotant al 
împăratului, contele Segur. 
Toate încercările făcute pînă in 
prezent pentru descoperirea te
zaurului s-au soldat cu insucce
se. Recent, pe malul lacului 
Semlevskoe a poposit o nouă 
expediție. Probe luate din apele 
lacului confirmă că în ele există 
argint, cupru și alte metale. 
Cercetările care au început sînt 

mului ministru al Republicii Islamice 
Iran, Mehdi Bazargan, pentru felici
tările transmise cu ocazia proclamă
rii Republicii Islamice Iran.

publica Populară Ungară, in spiritul 
comunicatului semnat la cel mai 
înalt nivel.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Ungare, Frigyes 
Puja, a adresat ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, invitația de 
a face o vizită oficială de prietenie 
în Ungaria. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

★
La București s-au încheiat, vineri, 

convorbirile oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe al Republicii Socia
liste România, Ștefan Andrei, și mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Ungare, Frigyes Puja.

Convorbirile au prilejuit o analiză 
a stadiului actual și a posibilităților 
de extindere în continuare a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară, precum și un 
schimb de păreri cu privire la unele 
probleme ale vieții internaționale 
actuale.

★
Vineri dimineața, ministrul de ex

terne ungar a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

In după-amiaza aceleiași zile, 
Frigyes Puja a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Victor Bolojan, 
ambasadorul țării noastre la Buda
pesta, și Sandor Rajnai, ambasadorul 
R.P. Ungare la București.

(Agerpres)

siderurgiei
realizarea acțiunilor din programele 
speciale de colaborare pe termen 
lung, referitoare la asigurarea nece
sarului țărilor cu materii prime, ce
rințele tehnice pentru utilajele me
talurgice principale, în vederea orga
nizării specializării și cooperării în 
producție pentru fabricarea acestora, 
stadiul colaborării pe linia conven
țiilor generale în domeniul mate
riilor prime feroase și al unor fero
aliaje, precum și rezultatele celei 
de-a Vl-a conferințe internaționale 
pentru automatizarea proceselor de 
producție în siderurgie.

La ședința comisiei au fost exami
nate unele probleme ale dezvoltării 
colaborării dintre țările membre ale 
C.A.E.R. pe perioada pînă în 1990, in 
scopul asigurării necesarului acestora 
de laminate, țevi, șine de cale-ferată, 
material mărunt pentru cale, roți și 
bandaje.

Comisia a analizat rezultatele acti
vității de colaborare multilaterală 
desfășurate în anul 1978 și a stabilit 
direcțiile activității ei viitoare.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de lucru și priete
nească, în spiritul deplinei înțelegeri 
reciproce.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 aprilie și 1 mai. în țară : Vreme în 
general instabilă. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi, care vor avea 
și caracter de averse, însoțite pe 
alocuri de descărcări electrice. în re
giunile din sud-vestul țării, ploile vor 
putea depăși pe alocuri 20 de litri pe 
metrul patrat în 24 de ore. în Bucu
rești : Vreme în general instabilă. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vînt moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

ȘTEFAN 
ANTONIU

La 26 aprilie 1979 a încetat din 
viață tovarășul Ștefan Antoniu, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R., președintele comi
tetului executiv al consiliului popu
lar județean.

Născut la 25 mal 1926 în orașul 
Comănești, județul Bacău, într-o fa
milie de muncitori, Ștefan Antoniu 
a intrat din fragedă tinerețe în 
rindurile clasei muncitoare, angajîn- 
du*se,  totodată, în organizația revo
luționară a tineretului. Devenind la 
vîrsta de 20 de ani membru al Parti
dului Comunist Român, Ștefan An
toniu s-a remarcat ca un activist 
devotat, îndeplinind diferite funcții 
de răspundere pe linie de partid și 
de stat. Format la școala muncii, 
călit ca activist al partidului în mulți 
ani de rodnică activitate, Ștefan An
toniu a constituit un exemplu de 
dăruire și devotament pentru cauza 
construirii socialismului în țara 
noastră. Pentru meritele sale a fost 
distins cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

din partea tovarășilor Jănos Kâdăr, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, și Păi Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, un salut de priete
nie, precum și urări de noi succese.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
tovarășilor Jănos Kâdăr și Păi Lo
sonczi un salut prietenesc șl cele mai 
bune urări.

în timpul întrevederii a fost rcle- 
.■ ,.tă cu satisfacție evoluția fructuoasă 
a relațiilor de prietenie trainică, de 
colaborare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, dintre 
România și Ungaria, dintre popoarele 
român și ungar, subliniindu-se rolul 
hotărîtor al întîlnirii și înțelegeri
lor la nivel înalt româno-ungare de 
la Oradea și Debrețin din 1977 în 
amplificarea acestor raporturi.

In zilele de 26 și 27 aprilie a avut 
loc la București cea de-a X-a Se
siune a Atademiei de științe medi
cale consacrată contribuției pe care 
cercetarea științifică medicală trebuie 
să o aducă la promovarea stătii de 
sănătate a populației în condițiile 
vieții moderne — problemă de larg 
interes in lumea contemporană.

Pornind de la răspunderile pe care 
dezvoltarea socială le pune în fața 
medicinii, de la cerințele menținerii 
și promovării sănătății, formulate cu 
clarviziune de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cerințe care au devenit 
obiectivele majore al politicii noas
tre sanitare, participanții la lucrările 
sesiunii — medici, cercetători, cadre 
didactice universitare și specialiști 
din numeroase alte domenii de acti
vitate — au dezbătut timp de două 
zile, pe baza problematicii abordate 
în rapoarte și comunicări, variatele 
aspecte pe care le comportă astăzi 
conceptul de sănătate. Au fost exa
minate probleme referitoare la eva
luarea stării de sănătate a copiilor 
și a populației tinere, conceptul de 
sănătate văzut prin prisma capacității 
de muncă, adaptarea virstnicilor la 
solicitările profesionale, omul și era 
industrială, adaptabilitatea oameni
lor la mediu și altele, subliniindu-se 
că, în condițiile actuale, cînd omul, 
colectivitatea se află în continuă mo

în memoria celor care l-au cu
noscut, amintirea lui Ștefan Antoniu 
va rămîne veșnic vie.

mult îngreunate de mîlul ce a- 
coperă fundul lacului. Specia
liștii sînt totuși optimiști, consi- 
derind că misterul tezaurului 
va fi elucidat in curind.

• AVENTURA FAGU
LUI SECULAR. In cadrul 
lucrărilor de amenajare a unei 
noi autostrăzi în R.D. Germană, 
un fag, a cărui vîrstă e apre
ciată la 120 de ani, a fost de
plasat pe o distanță de 50 de 
metri. Pentru a împiedica moar
tea falnicului copac, cu un dia
metru al coroanei de 15 metri, 
el va dispune de o conductă de 
apă proprie, o stropitoare rota
tivă pentru coroană, iar rădăci
nile îi vor fi aerisite prin niște 
tuburi. Se scontează că în cîteva 
luni copacul se va adapta, insta
lațiile ajutătoare devenind inu
tile. Arborele secular a fost de
plasat într-un „ghiveci" uriaș cu 
volumul de 40 de metri cubi, 
tras de către un... tanc.
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„România socialistă, 
președintele Nicolae Ceausescu 

au un rol proeminent in promovarea 
principiilnr noi de relații interstatale"

Puternicul ecou internațional al vizitei președintelui
țării noastre pe continentul african

Convorbiri sovieto-franceze la nivel înalt

Rezultatele noii și importantei vizite de prietenie, 
colaborare și solidaritate militantă efectuată de pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și ceilalți membri ai delegației țării noastre 
in Libia, Gabon, Angola, Zambia, Mozambic, Bu
rundi, Sudan și Egipt rețin, in continuare, atenția 
ziarelor, posturilor de radio și televiziune, agențiilor 
de presă și a celorlalte mijloace de informare in masă 
de pretutindeni. Sint relevate semnificațiile profunde

și bilanțul rodnic al noii solii de pace, prietenie și co
laborare pe continentul african — eveniment de refe
rință istorică atit pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
România și țările africane, cit și pentru afirmarea in 
viața internațională a noilor principii democratice in 
relațiile interstatale — calea fundamentală pentru asi
gurarea păcii și securității pe planeta noastră, pentru 
dezvoltarea liberă și independentă a tuturor națiuni
lor, pentru edificarea unei noi ordini economice și po
litice internaționale.

rire adeziunea la politica intemeiată 
pe respectul reciproc intre state in
dependente și suverane, condamnă 
ocuparea ilegală a teritoriilor Nami
biei, Zimbabwe și Afrieii de Sud, în
cercarea de a instala guverne neoco- 
lonialiste și organizarea de alegeri 
unilaterale pe aceste teritorii. Ele își 
reafirmă sprijinul necondiționat față 
de mișcările de eliberare națională 
în special din Namibia — SWAPO, 
Frontul Patriotic Zimbabwe și Consi
liul Național African din Africa de 
Sud".

în relatările sale privind diferite 
momente ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în țările a- 
fricane, agenția marocană de știri 
M.A.P. insistă asupra afirmării, în 
cadrul convorbirilor la cel mai înalt 
nivel și in documentele semnate și 
convenite, a hotărîrii României și a 
țărilor vizitate de a acorda tot spri
jinul și a întări solidaritatea militan
tă cu mișcările de eliberare națio
nală din sudul continentului african 
în lupta lor pentru eliminarea ra
sismului, apartheidului, colonialismu
lui și neocolonialismului. Referin
du-se la convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu delegația 
Z.A.N.U., condusă,de Robert Mugabe, 
copreședinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, agenția M.A.P. evidenția
ză că „președintele României a sub
liniat necesitatea sporirii eforturilor 
pentru ca Frontul Patriotic Zim
babwe să-și unească toate forțele 
care acționează pentru o schimbare 
radicală, revoluționară în Zimbabwe. 
Este esențial ca regimul lui Ian 
Smith să fie răsturnat și să fie in
staurată o putere populară, pentru a 
pune capăt politicii rasiste". La rîn- 
dul său, Robert Mugabe, președintele 
Z.A.N.U., a mulțumit României pen
tru sprijinul acordat poporului său 
in lupta de eliberare.

Aceeași agenție redă pe larg subli
nierea făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cursul vizitei în Angola, 
în care a exprimat hotărîrea țării 
noastre de a întări solidaritatea cu 
popoarele africane în lupta împotriva 
imperialismului și colonialismului, de 
a acționa, printr-o conlucrare tot mai 
strinsă, pentru a asigura o politică de 
destindere și pace, condiții de dez
voltare economico-socială indepen
dentă fiecărei națiuni, de a colabora 
cu toate țările pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru o nouă ordine eco
nomică și politică internațională.

Marile agenții occidentale de presă 
FRANCE PRESSE (Franța), ASSO
CIATED PRESS și UNITED PRESS 
INTERNATIONAL (S.U.A.) și REU
TER (Marea Britanie) au urmărit cu 
atenție desfășurarea vizitelor între
prinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în cele opt țări africane.

Notînd că „aceasta este a doua 
călătorie pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu o efectuează în Africa în 
decurs de doi ani“,i agenția ASSO
CIATED PRESS subliniază că 
„România dezvoltă relații strinse cu 
țările africane, ca parte a poli
ticii de independență a președin
telui Ceaușescu".

Agenția FRANCE PRESSE subli
niază : „Șeful statului român a rea
firmat interesul țării sale față de 
dezarmarea nucleară, de soluționarea 
conflictului cipriot și a altor proble
me in suspensie intre Grecia și Tur
cia, și față de instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale".

La rîndul său, agenția REUTER 
notează : „’Jamahiria Libiană și 
România au adus elogii dezvoltării 
relațiilor dintre cele două țări și au 
condamnat folosirea forței în vederea 
rezolvării conflictelor dintre state", 
precizind : „președintele Nicolae
Ceaușescu a afirmat că problemele 
africane trebuie rezolvate prin nego
cieri, și nu pe calea forței". Aceeași 
agenție relevă că „președintele român 
a lansat în Libia un . apel la 
realizarea unei păci globale în 
Orientul Apropiat, arătînd că, în pre
zent, trebuie depuse eforturi în
deosebi în vederea edificării unei 
păci globale in regiunea arabă, pen
tru eliberarea tuturor teritoriilor 
arabe ocupate și rezolvarea problemei 
poporului arab palestinian, inclusiv 
crearea unui stat palestinian inde
pendent".

Cotidianele franceze, printre care 
„LE MONDE", „LE FIGARO”, 
„L’HUMANITfi", ca și importante 
ziare care apar în provincie — „LE 
JOURNAL DU CENTRE", „NORD 
LITORAL", „PRESSE OCEAN" — au 
publicat relatări despre vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu in cele opt 
țări africane, evidențiind că ea a 
condus la consolidarea relațiilor mul
tilaterale ale României cu țările vizi
tate, a solidarității cu statele din 
„prima linie", confruntate cu agre
siunea regimurilor rasiste de la Pre
toria și Salisbury, și cu mișcările de 
eliberare națională din Namibia și 
Zimbabwe.

Revista „DOMAIN AFRIQUE", care 
apare la Paris și are o largă răspin- 
dire atit in Franța, cit și in țările 
africane, publică o fotografie a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și un 
comentariu pe o pagină întreagă sub 
titlul : „Cooperare bine înțeleasă — 
România, partener de prim ordin 
pentru schimburi fructuoase". „în 
nouă ani — relevă revista — comer

țul între România și partenerii săi 
africani a crescut de la 5 la 15 la 
sută din volumul global al schimbu
rilor externe românești. Aceste 
schimburi se efectuează pe baza 
principiilor egalității și întrajutorării 
reciproce. Ele permit țărilor africane, 
prietene ale României, să primească 
un ajutor în echipamente, suscepti
bil să accelereze punerea în valoare 
a resurselor lor naturale". „Membră 
a grupului „celor 77", arată revista, 
România înțelege să-și întărească le
găturile cu țările africane. Ea este cu 
atît mai mult în măsură să reușească 
acest lucru, cu cît pozițiile sale în ca
drul dialogului internațional sînt îm
părtășite de țările africane. în acest 
context, România acționează alături 
de partenerii săi africani pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. Paralel cu aceasta, 
conducătorii români condamnă rasis
mul și apartheidul practicate în Rho
desia și Africa de Sud. Ei sprijină 
material și politic mișcările de eli
berare națională din aceste țări. Po
litica africană a României se defi
nește în mod clar prin dublul său 
scop : asigurarea independenței tine
relor state africane și accelerarea 
dezvoltării lor economice".

Posturile de radio și televiziune, 
principalele ziare austriece — „DIE
PRESSE". „ARBEITER ZEITUNG",
„WIENER ZEITUNG", „VOLKS-
STIMME", „SALZBURGER NACH-
RICHTEN" — au informat curent 
despre etapele vizitei făcute in țări 
africane de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu. S-a evidențiat că „această 
acțiune de politică externă, de mare 
răsunet internațional, întreprinsă de 
șeful statului român, constituie o ex
presie a relațiilor bune, in continuă 
dezvoltare, pe care România le are 
cu țările Africii". Cotidianul „DIE 
PRESSE" subliniază, intr-un comen
tariu, că „președintele României, prin 
convorbirile șale avute atît în Libia, 
cit și în Egipt, s-a afirmat din nou 
ca un partizan cinstit al găsirii unei 
soluții pașnice in Orientul Apropiat", 
întreaga vizită în Africa este apreciată 
ca „un succes al diplomației româ
nești". în acest context, se relevă 
faptul că în comunicatele comune date 
publicității este cuprinsă „concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la independență, neamestecul 
in treburile interne și dreptul fiecărui 
popor de a-și decide propriul destin". 
„Președintele Nicolae Ceaușescu — 
subliniază comentariul — s-a pronun
țat pretutindeni pentru întărirea so
lidarității și colaborării intre toate 
forțele care militează pentru o noua 
politică, bazată pe principiile egali
tății în drepturi și independenței".

Cotidianul „WIENER ZEITUNG" a 
scos, in evidență — într-o relatare 
publicată sub titlul : „Ceaușescu 
pentru Conferința de la Geneva cu 
participarea palestinienilor, cu privire 
la Orientul Mijlociu" — că în capi
tala Sudanului „președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a declarat in favoarea 
convocării unei conferințe internațio
nale privind Orientul Mijlociu, cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a O.E.P., și că O.N.U. 
ar trebui să aibă un rol important 
in soluționarea acestei probleme". 
Președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea profundă că 
continuarea negocierilor intr-o formă 
potrivită va duce la o reglementare 
globală a situației și la pace în 
Orientul Mijlociu.

Referindu-se la rezultatele vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Libia, 
Gabon, Angola, Zambia, Mozambic, 
Burundi, Sudan și Egipt, același ziar 
subliniază că, „dezbătîndu-se teme 
bilaterale, în toate țările vizitate s-a 
exprimat dorința pentru a extinde 
în continuare raporturile reciproce. 
S-au semnat mai multe tratate de 
prietenie și s-au făcut declarații de 
prietenie. Cu privire la problemele 
internaționale, s-a accentuat opinia 
că acestea trebuie să fie soluțio
nate in baza principiilor indepen
denței, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și renun
țării la folosirea forței, prin convor
biri directe, fără intervenții din 
afară. Călătoria in aceste țări a pre
ședintelui României reprezintă un 
succes al eforturilor de a dezvolta și 
lărgi relații bune cu celelalte țări".

Ziarul vest-german „FRANKFUR
TER ALLGEMEINE ZEITUNG" a 
publicat, sub titlul „Bucureștiul vrea 
să adîncească contactele cu lumea a 
treia", un articol în care subliniază 
că „scopul general al vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Africa este adîncirea contactelor 
României cu lumea a treia și, prin 
aceasta, afirmarea mai puternică a 
țării sale in politica mondială". Se 
relevă, de asemenea, că „prin vizi
tele, în Angola, Zambia, Mozambic, 
președintele Nicolae Ceaușescu a luat 
un nou contact cu mișcările africane 
de eliberare". In ce privește situația 
din Orientul Apropiat, cotidianul 
vest-german scrie că „România s-a 
pronunțat incă de la început in fa
voarea tratativelor de pace, adăugind 
că aceasta constituie prima etapă a 
reglementării generale ce va include 
și problema palestiniană".

Au publicat, de asemenea, relatări 
cotidianul vest-german „SUDDE- 
UTSCHE ZEITUNG", ziarul elvețian 
„NEUE ZURICHER ZEITUNG".

LA SESIUNEA C, E. E -O. N. U. PENTRU EUROPA 

Adoptarea unor importante hotâriri și recomandări in vederea 
promovării colaborării internaționale

GENEVA 27 (Agerpres). — La 27 
aprilie și-a încheiat lucrările, la Ge
neva, cea de-a 34-a sesiune a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa.

După cum este cunoscut, la această 
sesiune România a fost aleasă vice
președinte al comisiei, ceea ce re
prezintă o recunoaștere a contribu
ției pe care țara noastră o aduce Ia 
dezvoltarea colaborării economice și 
tehnieo-științifice pe continent, la 
creșterea rolului C.E.E./O.N.U. in 
promovarea schimburilor și cooperă
rii intre toate țările lumii.

Comisia a adoptat hotărîri impor
tante in probleme concrete privind 
colaborarea intereuropeană. A fost 
adoptată hotărîrea privind convoca
rea, în luna noiembrie 1979, a Con
ferinței general-europene privind 
mediul înconjurător, au fost elabo
rate — pentru a fi prezentate la con
ferință — un proiect de convenție 
asupra poluării atmosferice trans- 
frontaliere pe distanțe lungi si un 
proiect de declarație privind coope
rarea în domeniul tehnologiilor ne
poluante și reciclării deșeurilor.

De asemenea, avînd în vedere in
teresul major al tuturor statelor par
ticipante față de problemele energiei,

agențiile de presă transmit:
In edificiul muzeelor de artă 

și istorie, la Bruxelles a fost 
inaugurată expoziția românească 
„Civilizația clasică a daco-geți- 
lor“. Această expoziție a fost 
organizată in cadrul manifestă
rilor prilejuite de cea de-a 
2050-a aniversare a făuririi pri
mului stat dac centralizat și in
dependent sub conducerea lui 
Burebista.

Problema cipriotă. La Na* 
țiunile Unite s-a anunțat că prima 
întîlnire din ultimii doi ani dintre 
liderii ciprioți greci și turci, avînd 
drept scop soluționarea pe cale poli
tică a problemei cipriote, va avea loc 
la Nicosia, între 17 și 19 mai. Secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, va lua parte la întîlnirea din
tre președintele Ciprului, Spyros 
Kyprianou, și liderul ciprioților turci, 
Rauf Denktaș.

într-un comentariu, agenția iugo
slavă TANIUG apreciază că „numi
torul comun- al vizitelor oficiale în
treprinse de președintele României în 
Jamahiria Arabă Libiana Populară 
Socialistă, Republica Gaboneză, Re
publica Populară Angola, Republica 
Zambia, Republica Populară Mozam
bic, Republica Burundi, Republica 
Democratică Sudan și Republica Ara
bă Egipt îl constituie dezvoltarea 
pe mai departe a colaborării bilate
rale dintre România și aceste țări și 
în primul rind a colaborării econo
mice, ceea ce atestă și încheierea a 
peste 30 de acorduri. Cu unele din 
aceste state România a semnat și 
tratate de prietenie și cooperare, pre
cum și documente politice".

în legătură cu documentele comune 
și convorbirile purtate în timpul 
vizitei, continuă agenția, se pot face 
citeva constatări. In primul rind, 
România a acordat și cu acest prilej 
sprijinul său deplin mișcărilor de eli
berare din sudul Africii, precum și 
aspirațiilor popoarelor de pe conti
nentul african de a-și menține inde
pendența și libertatea dobindite și de 
a-și soluționa singure toate proble
mele fără vreun amestec din afară.

Cu prilejul întilnirilor șefului sta
tului român cu majoritatea conducă
torilor țărilor africane s-au subliniat 
rolul și contribuția importantă ale ță
rilor nealiniate la crearea unui cli
mat de pace și stabilitate în lume. 
S-a exprimat, de asemenea, și con
vingerea că apropiata conferință a 
șefilor de stat și guvern ai țărilor 
nealiniate va contribui la întărirea 
solidarității și unității acestei miș
cări.

Situația din Orientul Mijlociu a 
ocupat un loc remarcabil in cadrul 
convorbirilor pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu le-a avut cu șefii 
statelor vizitate. Observatorii atrag 
atenția asupra poziției formulate în 
Comunicatul comun româno-burun- 
dez, in care cele două părți se pro
nunță pentru convocarea unei confe
rințe internaționale cu privire la pa
cea în Orientul Mijlociu, sub patro
najul Națiunilor Unite, la care, pe 
lingă reprezentanții O.N.U., să parti
cipe toate părțile interesate, inclusiv
O. E.P.".

Cotidianele centrale din R.D.G. 
„NEUES DEUTSCHLAND", „NEUE 
ZEIT“ și „NATIONAL ZEITUNG" 
au relatat despre vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in Libia 
și despre convorbirile cu conducăto
rul acestei țări, Moammer El Geddafi. 
De asemenea, sub titlul „A fost sem
nat tratatul de prietenie Angola— 
România", „Neues Deutschland" a 
informat despre vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republica 
Populară Angola, iar cotidianul „Na
țional Zeitung" a consemnat vizita 
oficială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Populară Mo
zambic. Săptămînalul „HORIZONT" 
a relatat, de asemenea, despre vizi
ta președintelui României în țări ale 
Africii.

în R. P. Polonă, „TRYBUNA 
LUDU", organ central al C.C. al
P. M.U.P., a publicat știri transmise 
de agenția P.A.P. prin care se infor
ma despre vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Libia, Angola și Zambia. 
Referindu-se la vizita Întreprinsă in 
Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă, „TRYBUNA LUDU" sicrie : 
„Conducătorii celor două țări au fă
cut un schimb de păreri pe tema 
dezvoltării colaborării bilaterale și 
asupra unor probleme ale politicii in
ternaționale. S-a exprimat convinge
rea că întărirea prieteniei și colabo
rării intre România și Libia servește 
cauzei păcii și destinderii interna
ționale".

Despre vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in Africa a informat și 
presa ungară. „NEPSZABADSAG" și 
„NEPSZAVA" au publicat știri 
transmise de agenția M.T.I. despre 
vizita in Libia, iar cotidianul econo
mic „VILAGGAZDASAG" a mențio
nat că intre România și Libia au fost 
semnate un acord comercial pe ter
men lung, un memorandum privind 
asistența românească acordată Libiei 
in domeniile industriei, al agriculturii 
și construcției de locuințe. Aceeași 
publicație a relatat despre vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu in Mo
zambic. Ziarul „MAGYAR HIRLAP" 
a consemnat alte momente ale vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, iar 
..MAGYAR NEMZET" a informat 
despre vizita președintelui României 
in Republica Arabă Egipt.

Spații largi sint consacrate reflec
tării vizitei în Africa a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu de mijloacele de 
informare în masă din unele țări 
africane și arabe, care pun accentul 
îndeosebi pe rolul proeminent al pre
ședintelui României in promovarea 
principiilor noi ce trebuie să guver
neze relațiile interstatale in lumea 
contemporană, a solidarității po
poarelor in lupta pentru o viață li
beră și independentă, pentru pro
gresul lor economic și social.

Astfel, redînd pe larg comunicatul 
comun semnat la încheierea vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
Angola, agențiile T.A.P. din Tunisia 
și A.P.S. din Algeria subliniază că 
părțile „condamnă energic acțiunile 
imperialiste și iși exprimă cu hotă-

Convorbiri cubanezo-
iugoslave. Fidel Castro> prim-se-
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri al Republicii Cuba, 
a primit pe Aleksandar Grlicikov, 
membru al Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din R.S.F. Iugosla
via, aflat într-o vizită în Cuba în 
fruntea unei delegații de partid.

Primire la Beijing.Hua Gu°- 
feng, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, l-a primit pe 
Henry Kissinger, fost secretar de 
stat al S.U.A., aflat într-o vizită la

ÎNVĂȚĂMINTELE ISTORIEI IMPUN:

Ripostă fermă oricărei forme de recrudescență a fascismului!
„...in ultima vreme, in diferite re

giuni ale lumii iși fac simțită pre
zența forțe influente ce sprijină, 
propagă și, intr-o serie de cazuri, 
pun în practică o ideologie apropiată 
in multe privințe de aceea a nazis
mului". Această constatare, făcută de 
un expert al Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omjului, H. Santa Cruz, 
este confirmata și întărită de nume
roase fapte și intîmplări cotidiene, 
care pun în evidență un fenomen 
profund nociv al societății occidenta
le : recrudescența fascismului.

Revista „Der Spiegel", referindu-se 
la începerea primului proces federal 
contra unei «asociații teroriste», re
leva „îngrijorarea autorităților față 
de tendința crescindă spre violență a 
grupurilor neonaziste". în procesul, 
programat să se deschidă la 28 mai 
în orașul Celle, din landul Saxonia 
de Jos, sînt implicați 6 neonaziști, 
acuzați de „formarea unei asociații 
teroriste" și de alte infracțiuni gra
ve : furturi, jafuri înarmate, sustra
gerea de arme și muniții.

Ce-i drept, rapoartele de rutină ale 
„Oficiului pentru apărarea constitu
ției" furnizează opiniei publice date 
liniștitoare : organizațiile de extremă 
dreaptă aveau în 1978 doar 17 600 de 
membri, cu 200 mai puțin decît in 
anul precedent. Totuși, presa consi
deră că aceste cifre sint considerabil 
diminuate, că ele nu redau amploa
rea pericolului ; de altfel, funcționa
rii serviciilor polițienești relevă mai 
realist tendința crescîndă spre te
roare și violență a grupărilor neona
ziste.

De ce sînt achitați crimi
nalii de război. In ultimele 
luni, în afara acuzaților de Ia Celle, 
au mai fost inițiate alte șase acțiuni 
judiciare pentru activități criminale, 
între acestea, — cazul lui Jiirgen 
Pospieszinsky. chelner din Hanau, 
care, împreună cu complicii săi, a 
pus la cale uciderea lui Robert 
Kempner, acuzator la Nurnberg in 
procesele naziștilor, și a profesorului 
Eugen Kogon, autorul cărții „Der 
SS-Staat" („Statul S.S.-ist").

De altfel, dosarele tribunalelor a- 
bundă de asemenea cazuri. De 40 de 
luni se judecă la Diisseldorf (R.F.G.) 
„cazul Maidanele". în care sint incul
pați 13 foști gardieni naziști ai fai
mosului lagăr de exterminare. Re
cent, după 323 de ședințe, patru din 
acuzați au fost achitați... „din lipsă 
de probe". După același scenariu s-a 
consumat zilele trecute, în orașul 
Hannover, și procesul lui Kurt Hei- 
neyer, fostul șef al Gestapoului in 
ghetoul din Cracovia. Judecătorul a 
apreciat că declarațiile acuzatoare 
ale martorilor „sint contradictorii" și 
a pronunțat achitarea.

In legătură cu aceasta, observatorii 
scenei politice vest-germane înre
gistrează cu nedumerire discrepanța 
tot mai accentuată între unele efor
turi notabile ale autorităților fede
rale de a lichida moștenirea trecutu
lui nazist și îngăduința anumitor 
tribunale sau judecători față de ca

comisia a hotărit să creeze un nou 
organ de lucru, care să se ocupe de 
dezvoltarea colaborării între state în 
acest domeniu, urmînd să examineze 
totodată chestiunea convocării unei 
conferințe general-europene la nivel 
înalt în domeniul energiei. Adopta
rea acestor decizii este rezultatul 
unor negocieri și eforturi susținute, 
la care România a adus o contri
buție constructivă.

La propunerea României au fost 
adoptate recomandări privind dezvol
tarea colaborării în domeniul științei 
și tehnologiei în conformitate cu do
cumentul adoptat de reuniunea eu
ropeană de la București, din 1978, și 
cu hotărîrile pe care le va iua Con
ferința mondială în doineniile știin
ței și tehnologiei de la Viena, din 
acest an, precum și hotărîri privind 
o activitate mai susținută a comisiei 
în promovarea intereselor țărilor in 
curs de dezvoltare din Europa, din 
întreaga lume, o contribuție mai ac
tivă la soluționarea problemelor ma
jore ale cooperării economice inter
naționale și, în special, la instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale.

Beijing. S-a procedat la uh schimb 
de păreri cu privire la o gamă largă 
de probleme internaționale.

Relațiile tunisiano-alge- 
riene. Pre?edintele Tunisiei, Habib 
Bourguiba, a primit pe Mohamed 
Benyahia, ministrul algerian al afa
cerilor externe, trimis special al pre
ședintelui Algeriei, Bendjedid Chadli. 
Ministrul algerian a transmis șefului 
statului tunisian un mesaj din par
tea președintelui Algeriei.

Vizită la Hanoi. Nguyen Duy 
Trinh, vicepremier, ministrul afaceri
lor externe al R. S. Vietnam, a con
ferit cu secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. S-a procedat la un 
schimb de păreri cu privire la rela
țiile dintre Vietnam și O.N.U., pre
cum și la unele probleme internațio
nale.

La Congresul Partidului 
Muncii din Olanda, desfășurat 
la Amsterdam, președinte al parti
dului a fost ales Max van den Berg, 
care succede în această funcție lui 
Ien. van den Heuvel, președintă a 
partidului pînă la actualul congres.

Problemele energeticii 
în special, posibilitățile de a dezvolta 
surse proprii de energie, constituie 
obiectul unei reuniuni internaționale 
ce a Început in localitatea japoneză 
Hakone. Participă reprezentanți, a 
șapte mari state capitaliste industria
lizate — S.U.A., R.F.G., Japonia,
Franța, Marea Britanie, Canada și 
Italia.

zurile de naziști sau neonaziști defe
rite justiției. în 1958 a luat ființă 
„Centrul de investigare pentru cerce
tarea crimelor naziste", cu sediul la 
Ludwigsburg. De atunci au fost con
damnați peste 6 000 de criminali na
ziști, iar statul a cheltuit pentru ju
decarea lor mai mult de 600 milioane 
de mărci. Dar in timp ce gardienii 
naziști, cei care au ucis cu mina lor 
au primit pedepse mai mult sau mai 
puțin severe, așa-zișii „criminali din 
birou" — adică inițiatorii și organiza
torii acțiunilor de exterminare in 
masă — au scăpat cu condamnări 
minore sau cu sentințe... suspendate.

Proliferarea organiza
țiilor de tip nazist în dife
rite țări Germania occidentală nu 
este unicul teren unde cresc ciuper
cile neofascismului. In condiții si
milare își desfășoară activitatea 
și organizațiile neofasciste din 
Italia, grupate mai ales în jurul 
partidului Mișcarea socială italiană, 
care, spre invidia confraților săi vest- 
germani, are pină și deputați în 
parlament. Directivele date de Pino 
Rauti, lider al M.S.I., șeful spiritual 
al mișcărilor neofasciste italiene, în
deamnă la organizarea de provocări 
și diversiuni, lupte de stradă și „ex
terminarea implacabilă a roșilor".

In Belgia, gruparea „Apără-te 
stabilită în regiunile flamande ale ță
rii, se află sub conducerea lui B. von 
Boghont, care a funcționat în deta
șamentele S.S. în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Neonaziștii 
belgieni au creat, la mijlocul dece
niului al șaptelea, „Secția belgiană a 
Uniunii național-socialiste mondiale".

Interzise de autorități, organizațiile 
forțelor de extremă dreaptă din 
Franța, care au încercat o lovitură de 
stat in 1961, au reapărut și renăscut 
sub alte nume. Surse bine informate 
apreciază la 30 numărul grupărilor 
neofasciste din Franța. Cea mai 
activă dintre ele — „Serviciul acțiu
nii cetățenești" — dispune de legă
turi telefonice și de telex proprii 
și de mari cantități de armament 
pentru dotarea membrilor săi.

In S.U.A., partidul nazist al „pu
terii albilor" activează în 25 de orașe. 
Naziștii americani arborează fără 
jenă uniforme hitleriste și și-au 
desemnat chiar și un „Fiihrer". Țelul 
lor declarat este instaurarea unei 
puteri „pure" a albilor, prin cură
țarea țării de negri, evrei și co
muniști.

Rasismul agresiv și arogant este 
și trăsătura definitorie a organizați
ilor extremiste de dreapta din Ma
rea Britanie. Grupările fasciste, sub 
comanda lui Tryndall, au recrutat, 
sub denumirea „Frontul național", 
un efectiv de citeva mii de ade
renți, care hăituiesc și atacă oameni 
de culoare pe stradă, cer „eliminarea 
comuniștilor din fabrici, instituțiile 
de presă și școli". Ciocnirile violente 
care au avut loc, chiar in aceste zile, 
la Londra, soldate cu numeroase vic
time, au determinat opinia publică

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 27 
aprilie, la Kremlin au început con
vorbirile dintre L. I. Brejnev, secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Valery Giscard 
d’Estaing, președintele Franței. Au 
fost abordate stadiul actual și viitorul 
relațiilor sovieto-franceze — relatea
ză agenția T.A.S.S., adăugind că, po

Plenara C C.
BERLIN 27 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc cea de-a X-a plenară 
a Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania — infor
mează agenția A.D.N.

In raportul Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G. prezentat de Werner Ja- 
rowinsky, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., se arată că, in ultimii trei 
ani, in R.D. Germană produsul na
tional a crescut cu 18.7 miliarde 
mărci, iar producția de mărfuri in
dustriale cu 38,5 miliarde mărci. 
Toate sarcinile programului social- 
politic trasat de Congresul al IX-lea

Schimbări în componența guvernului bulgar
SOFIA 27 (Agerpres). — In cadrul 

sesiunii Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria, Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, a rostit o cuvintarș privind 
politica internă și externă' a Bulga
riei — informează agenția B.T.A., 
menționînd că. in cuvîntare. o aten
ție deosebită a fost acordată relații
lor R.P.B. cu celelalte țări balcanice. 
Totodată, au fost hotărîte schimbări 
în guvernul bulgar : Todor Bojinov, 
secretar al C.C. al P.C.B., și Gheor- 
ghi Iordanov, prim-secretar al Comi

Programul electoral al P. C. Italian
ROMA 27 (Agerpres). — La Roma 

a avut loc o plenară a Comitetului 
Central și a Comisiei Centrale de 
Control ale Partidului Comunist Ita
lian, consacrată pregătirilor pentru 
alegerile parlamentare anticipate de 
la 3—4 iunie. Plenara a aprobat pro
gramul electoral al P.C.I., precum și 
listele de candidați ai partidului la 
alegeri. Cuvintul de închidere a fost 
rostit de Enrico Berlinguer, secretar 
general al P.C.I.

în raportul prezentat, Achille 
Occhetto, membru al Direcțiunii 
P.C.I., a expus principalele teze ale

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri egipteano-israeliene la Cairo • Comunicate 
oficiale privind ruperea relațiilor diplomatice între unele 

state arabe
CAIRO. — Vineri au luat sfîrșit 

convorbirile dintre Kamal Hassan 
Aii, ministrul apărării al Egiptului, 
și Ezer Weizman, ministrul apărării 
al Israelului, în cadrul cărora au 
fost examinate probleme legate de 
aplicarea prevederilor Tratatului de 
pace intervenit între cele două țări. 
Cei doi miniștri — a declarat un 
purtător militar de cuvînt egiptean 
— au examinat, totodată, ordinea de 
zi a lucrărilor Comitetului militar e- 
gipteano-israelian prevăzute să în
ceapă duminică într-o zonă tampon 
din Sinai — relatează agenția M.E.N.

să ceară interzicerea acestei organi
zații, a cărei doctrină a fost aprecia
tă de premierul Callaghan ca „pri
mejdioasă și provocatoare".

„Internaționalele" ciumei 
brune mod demonstrativ> Căpe
teniile grupărilor neonaziste din di
ferite țări occidentale organizează 
periodic intilniri la „scară europea
nă" pentru a-și face publicitate și a 
răspindi propaganda lor nocivă. Au
toritățile de la Viena au fost nevoite, 
recent, să intervină energic pentru 
a opri la timp „pelerinajul" unor 
grupări neonaziste, care, cu sprijinul 
organizației „Noua acțiune de dreap
ta" din Austria, intenționau să co
memoreze la Braunau (orașul natal 
al lui Hitler) împlinirea a 90 de ani 
de la nașterea „Fuhrerului". Cu acest 
prilej s-au descoperit instrucțiuni, 
transmise de organizația nazistă 
N.S.D.A.P./A.O. din S.U.A., în care 
se preconiza ca participanții la pro
iectata adunare, așteptați să soseas
că din mai multe țări, să utilizeze 
forța împotriva autorităților austrie
ce, in cazul in care acestea ar în
cerca să intervină. Cît de extinse sint 
rețelele grupărilor neonaziste și 
cit de departe au impins aroganța lor 
a reieșit cu prisosință în evidență in 
cazul operațiunii de evadare, la 15 
august 1977. a fostului șef al Gesta
poului din Roma, Herbert Kappler, 
din spitalul militar italian Celio.

Recrudescența activității elemen
telor neonaziste coincide cu per
sistența fenomenelor de criză în so
cietatea capitalistă. Se dovedește ast
fel, încă o dată, că asemenea feno
mene, debusolările produse în anu
mite categorii ale păturilor mijlocii 
devin un factor prielnic pentru ino
cularea și răspîndirea fascismului, 
în acest context se înregistrează și 
o reactivare a mentorilor neona
ziștilor. Nu întîmplător, în anii 
din urmă, paralel cu încercări
le de a reabilita pe corifeii fas
cismului de ieri, proliferează tot felul 
de teorii care propagă iraționalismul, 
cultul forței, agresivitatea, teze 
despre depolitizarea vieții sociale, 
indiferentismul politic, se încearcă a 
se acredita ideea despre o așa-zisă 
opoziție a maselor la democrație, 
se ridică in slăvi, sub diferite forme, 
elitismul eu intenția evidentă de a 
izola intelectualitatea, oamenii ’de 
știință și tehnicienii de clasa mun
citoare, de a zădărnici, prin fărîmi- 
țarea și pulverizarea forțelor sănă
toase ale națiunii, rezolvarea demo
cratică a crizei. Este ceea ce unul 
din acești jalnici ideologi numea „o 
contrarevoluție preventivă" pentru 
disciplinarea maselor populare și 
înhămarea lor la „ordinea" capita
listă.

Vigilență, unire — co
mandamente ale momentu
lui. Escaladarea activităților neo
naziste a întărit convingerea for

trivit opiniei unanime a părților, 
există bune perspective pentru ex
tinderea legăturilor reciproc avanta
joase dintre Uniunea Sovietică și 
Franța în domeniile politic, comer- 
cial-economic, tehnico-științific. O 
atenție considerabilă a fost acordată 
destinderii pe continentul european 
și în lume.

al P. S. U. G.
al P.S.U.G. au fost îndeplinite și, 
parțial, depășite. Referindu-se ■ la si
tuația din agricultură, el a arătat că, 
în ciuda condițiilor grele care au 
existat, agricultura socialistă a 
R.D.G. și-a îndeplinit sarcinile în ce 
privește aprovizionarea zilnică a 
populației.

în continuare, Hermann Axen, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., a făcut o expu
nere cu privire la unele probleme in
ternaționale actuale.

Cuvintul de închidere a fost rostit 
de Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G.

tetului orășenesc Sofia al P.C.B., 
membru al Secretariatului, C.C. al 
P.C.B., au fost aleși vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri. Grigor Stoi- 
cikov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a fost eliberat din func
ția de ministru al agriculturii și in
dustriei alimentare în legătură cu 
desființarea acestui minister. In ace
lași timp, Vasil Țanov, președintele 
Comitetului Executiv al Consiliul * 
Central al Uniunii naționale agro
industriale, a fost ales membru al 
guvernului.

programului electoral al partidului, 
care vizează, în principal, lichidarea 
gravei crize economice a țării, com
baterea șomajului, dejucarea unelti
rilor reacțiunii. Pentru a schimba cu 
adevărat situația din Italia — a ară
tat Occhetto — se impune partici
parea comuniștilor in guvern, forță în 
absența căreia nu poate fi format un 
guvern stabil, eficient și cu prestigiu. 
P.C.I. ■— a spus el — se pronunță 
pentru unitatea tuturor forțelor de 
stingă, pentru solidaritatea și colabo
rarea dintre partidele democratice.

La Cairo, ministrul israelian a fost 
primit de președintele Anwar El Sa
dat.

După cum transmit agențiile de 
presă, la Cairo au fost date publici
tății comunicate oficiale în care s-a 
anunțat că R.A. Egipt a hotărit să 
rupă relațiile diplomatice cu Mauri
tania, Tunisia și Marocul, ca urmare 
a hotărârii guvernelor țărilor respecț 
tive — difuzate la Nouakchott, Tu
nis și Rabat — de a rupe relațiile 
diplomatice cu Egiptul.

țelor progresiste și democratice in 
necesitatea unirii eforturilor pentru 
a opri înaintarea noilor hitleri și a 
zădărnici uneltirile lor. în ansamblul 
manifestărilor, demonstrațiilor și 
luărilor de atitudine impotriva neo
naziștilor, a avut un deosebit ecou 
intervenția președintelui Partidului 
Social-Democrat din Republica Fede
rală Germania, Willy Brandt, care, 
într-o scrisoare adresată cancelarului 
Helmut Schmidt, a avertizat opinb 
publică asupra primejdiei fasciste, 
și s-a pronunțat impotriva prescrie
rii crimelor de război, îndemnind ce
tățenii la întărirea vigilenței.

în Anglia, una din cele mai mari 
acțiuni de masă din perioada post
belică a fost demonstrația antifas
cistă din luna octombrie a anului 
trecut, care a reunit la Londra peste 
10 000 de persoane pentru condam
narea recrudescenței organizațiilor 
neofasciste.

în Italia, Belgia, Franța și alte 
țări occidentale, organizațiile sindi
cale, partidele politice au desfășurat 
mari demonstrații și acțiuni de masă 
pentru a da o ripostă fermă neofas
ciștilor și a ridica in jurul lor zidul 
oprobriului întregului popor.

Cea mai recentă și mai amplă ac
țiune de acest fel a avut loc la Stras
bourg (Franța), unde, la apelul co
mitetului „Inițiativa internațională 
împotriva reabilitării nazismului", au 
participat o sută de organizații ale 
luptătorilor din Rezistență, ale victi
melor nazismului și foștilor prizonieri 
din lagărele de concentrare hitleriste. 
Lozinca acestei impunătoare demon
strații a fost : „Să fie dizolvate orga
nizațiile foștilor S.S.-iști !“, „Să se 
pună capăt oricărei propagande na
ziste !“. „Nu — prescripției crimelor 
de război și impotriva umanității !“.

Mobilizind și alertînd opinia pu
blică, forțele progresiste și democra
tice tind să determine adoptarea 
unor măsuri prompte de combatere 
a neonazismului. In aceste împre
jurări își găsește întreaga actualitate 
avertismentul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, care menționa : „Este 
bine să ne reamintim unde a dus 
atitudinea de tolerare a propagandei 
fasciste, cit a trebuit să plătească 
poporul român și intreaga omenire 
pentru faptul că nu s-a acționat cu 
fermitate pentru interzicerea răspin- 
dirii ideilor reacționare ale hitleriș- 
tilor, ale fasciștilor".

Intr-adevăr, întreaga experiență a 
omenirii demonstrează necesitatea 
întăririi eforturilor unite ale clasei 
muncitoare, ale organizațiilor ei po
litice și sindicale, ale tuturor forțe
lor mondiale ale progresului și de
mocrației pentru zădărnicirea și 
curmarea uneltirilor neonaziștilor, 
pentru a înlătura definitiv de pe 
scena politică a istoriei pe acești duș
mani declarați ai omenirii, ai aspi
rațiilor sale spre o lume mai bună 
și mai dreaptă.

Petre STANCESCU
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