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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Republicii Elene
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă dimi

neața, pe Michel. Cottakis, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Elene 
în țara noastră. (Continuare in pa
gina a Vll-a).

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Ambasadorul Republicii Costa Rica
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Simbătă, 28 aprilie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a primit

scrisorile de acreditare a noului am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Costa Rica,

Arnoldo Amrhein Pinto, în țara 
noastră. (Continuare in pagina a 
Vil-a).

Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună

*

Un popor sirius unit 
sub steagul partidului său comunist

cu tovarășa Elena Ceaușescu, în opt țări ale Africii

Desen de Constantin PILIVTA

Din nou trâim intens bucuria întîiu- 
lul de mai — sârbâtoarea eternei 
tinereți a omenirii muncitoare. 
Pentru noi, românii, sârbâtoarea muncii 

și muncitorimii de pretutindeni își spo
rește și mai mult în acest an semnifi
cația. Aniversâm în aceastâ primâvorâ 
90 de ani de cind s-a înscris cu roșul 
jertfei în calendare primul 1 Mal mun
citoresc — sărbătoare de care munci
torimea română s-o atașat încă de atunci 
cu întreaga sa ființă. Tot în anotimpul 
marilor declanșări de energie, aniversăm 
două evenimente memorabile din istoria 
mișcării noastre revoluționare : 40 de ani 
de la marile manifestații antifasciste de 
la 1 Mal 1939, care au prilejuit o pu
ternică afirmare a voinței de luptă c 
muncitorimii împotriva fascismului și răz
boiului, pentru apărarea independenței și 
integrității teritoriale a patriei, precum și 
35 de ani de la făurirea Frontului Unic 
Muncitoresc — act a cărui însemnătate 
excepțională pentru destinele clasei mun
citoare și ale națiunii a fost pusă în e- 
vidență de întreaga evoluție ulterioară a 
societății noastre

Oricît de îndepărtate sint așezate pe 
firul curgător ai timpului, aceste eveni
mente. ca atitea .altele dip bogata ișto- 
r;e de luptă a proletariatului român, au 
o caracteristică comună, degajă același 
profund adevăr: imensa forță socială pe 
care o reprezintă in viața țării munci
torimea strins unită sud steagul parti
dului ei revoluționar. Atunci, spre sfîrși- 
tul secolului, cind lupta pentru pîinea cea 
de toate zilele pentru un trai omenesc, 
era comandamentul esențial al muncito
rilor, apoi în anii întunecați ai terorii fas
ciste și ai războiului hitlerist. cînd însăși 
ființa națiunii noastre era grav primej
duită, o mare idee-torță a luminat cu
getul muncitorimii — regăsirea tuturor 
făuritorilor și mînuitorilor uneltelor pe 
aceeași baricadă, „inimă lîngă inimă"

Sint numai 35 de ani de cînd sămința 
aruncată în acea teribilă primăvară a lui 
1944 avea să dea roade într-o împlinire 
de destin, definitorie; pentru viitorul Româ-

(Continuare in pag. a Vl-a)

0 amplă si strălucită acțiune politică, 
o valoroasă contribuție la făurirea

unei lumi a păcii, libertății si progresului
Timp de mai bine de două săptă- 

mîni, intre 8 și 25 aprilie a.c., de-a 
lungul ' noului itinerar de mii de 
kilometri care, de la țărmurile Me- 
diteranei la oceanele Atlantic și In
dian, trecînd pe la Ecuator și apoi 
pînă la Canalul Suez, a înscris ca -eta
pe succesive opt țări africane 
— Libia, Gabon. Angola, Mozambic. 
Zambia, Burundi, Sudan, Egipt — 
gîndurile întregului nostru popor au 
însoțit cu dragoste. încredere și pro
fundă satisfacție strălucita solie de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
pe care secretarul general al parti
dului, președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a, 
adus-o popoarelor acestor țări. An
vergura acestei călătorii, bilanlul 
său deosebit de bogat, ideile poli
tice pe care le-a pus în evidență 
se înscriu ca încă una din marile 
acțiuni politice internaționale ale 
României, subliniază o dată mai 
mult consecvență exemplară cu care 
partidul și statul nostru promovează 
prietenia și înțelegerea între state, 
întărește solidaritatea cu toate po
poarele care luptă pentru afirmarea 
liberă, de sine stătătoare, cu toate 
forțele democratice, antiimperialiste. 
Dînd expresie sentimentelor comu
niștilor, ale întregii noastre națiuni 
socialiste. Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a aprobat întru 
totul rezultatele vizitelor în cele opt 
țări ale continentului african, apre- 
ciindu-le. pe bună dreptate, ca „un 
mare succes politic, un moment de 
însemnătate Istorică in dezvoltarea 
relațiilor multilaterale ale României 
cu țările respective, cu tinerele state 
africane, cu mișcările de eliberare 
din Africa, o nouă și strălucită ac
țiune de politică externă a partidu- _ 
lui și statului nostru". Această 
manifestare politică de amplu răsu
net, care se adaugă marilor itinerare 
din anii precedenți în state de pe 
toate continentele — conturînd la 
un loc vaste traiectorii ce acoperă 
virtual întreg globul — aduce
o nouă mărturie a prezenței deo

sebit de vie. a rolului dinamic al 
României socialiste in cîmpul vieții 
internaționale actuale, marcind con
tribuții'' de pre’ț la afirmarea idealu
rilor celor mai scumpe ale întregii 
omeniri.

Această prezență este indisolubil 
legată de activitatea prodigioasă, 
neobosită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pusă în slujba intereselor 
fundamentale ale poporului român, 
a cauzei păcii, libertății și progresu
lui tuturor națiunilor, exemplu viu 
de cutezanță și spirit de muncă re
voluționar. Comitetul Politic Exe
cutiv, dînd o înaltă apreciere aces
tei activități, a relevat din nou 
„contribuția esențială a secretarului 
general al partidului, președintele 
republicii, la transpunerea consec
ventă in viată a orientărilor de bază 
stabilite de Congresul al ,XI-lea al 
partidului privind extinderea și adin- 
cirea prieteniei, solidarității și co
laborării cu țările care au pășit pe 
calea dezvoltării libere, de sine stă
tătoare, cu toate statele lumii".

Vizita a avut loc, așa cum se știe, 
în împrejurări deosebite, intr-un mo
ment cînd se ascut contradicțiile pe 
plan internațional, ca și tendințele de 
reîmpărțire a lumii în sfere de influ
ență și dominație, inclusiv pe conti
nentul african, unde se fac. din păca
te, resimțite efectele politicii imperia
liste de dezbinare și amestec. Pe acest 
continent, in zona fierbinte a Africii 
australe, mișcările de eliberare des
fășoară o luptă tot mai intensă pen
tru dobîndirea libertății. și indepen
denței naționale, regimurile rasiste 
de la Salisbury și Pretoria nedîn- 
du-se în lături, în încercarea lor dis
perată de a-și amina prăbușirea 
inevitabilă, de la acțiuni teroriste, 
încâlcind samavolnic suveranitatea 
țărilor aflate în „prima linie" a în
cleștării cu colonialismul și apârt- 
heidul, atacînd cu sălbăticie — in
clusiv în zilele premergătoare sosirii 
solilor poporului român — taberele 
de refugiați și reprezentanțele unor 
mișcări de eliberare situate pe teri
toriul acestor țări. Desigur, iu aceste

condiții, prezența solilor poporului 
român in trei țări din „prima linie" 
— Zambia, Mozambic, Angola — în
tregul itinerar african a constituit 
o puternică expresie a sprijinului 
față de mișcările de eliberare din 
Africa australă, față de lupta tuturor 
popoarelor africane pentru infrin- 
gerea definitivă a rasiștilor, pentru 
afirmarea deplină a ființei naționale. 

„Unii ne-au pus întrebarea de ce 
am ales regiunea aceasta de încor
dare pentru a vizita o serie 
de state", arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU in zilele cind s-a aflat 
in Zambia, puternic lovită de rai
durile criminale ale forțelor de re
presiune rhodesiene. „Desigur, nu 
am venit acolo intr-un scop turistic. 
Am venit in aceste state prietene 
pentru a întări colaborarea bilatera
lă. dar și pentru a manifesta solida
ritatea cu poziția lor fermă, cu lupta 
pe care ele o duc împotriva domi
nației străine in Africa australă". In 
cuvinte' enioționante, președintele 
Zambian, KENNETH KAUNDA, a 
dat expresie înaltei prețuiri față de 
această puternică manifestare de so
lidaritate, pe care a descris-o ca o 
dovadă a ..atașamentului profund 
față de cauza umanității". „Mulți in 
locul dumneavoastră ar fi avut re
zerve să vină in Zambia, care este 
cea mai activă zonă a luptei de eli
berare in etapa actuală. Este o onoare 
deosebită pentru noi de a vă avea in 
mijlorul nostru, in circumstanțele 
actuale, ca pe un prieten bun".

De altfel, pe întregul parcurs al 
itinerarului, înalta stimă manifesta
tă de conducătorii țărilor vizitate, 
primirea sărbătorească făcută solilor 
poporului român de sute de mii de 
oameni au dat expresie deopotrivă 
admirației față de marile înfăptuiri 
ale României socialiste — în care 
popoarele Africii văd, așa cum s-a 
afirmat în repetate rînduri și cu 
acest prilej, un exemplu și un în
demn de ceea ce poate realiza o na
țiune stăpină pe propria-i soartă
(Continuare în pag. a VIII-a)

Imn de mai ■
Preamăriți această viață, oameni buni, ji-i dați binețe 

jur că merită trăită, jur că are miere-n grai 
poleindu-ne cu aur precum vechi letopisețe 

primăvara asta vine cu-al său rOș stindard de Mai 
e o pace dulce-n țară și-o lumină ametistă 

trage-un vultur tricolorul pe Carpați ca un balsam — 
îl iubim pe Președinte pentru faptul că există 

și-n ființa lui vibrează inima acestui neam
Pe aripi ca de vitralii se-ntorc păsările-n țară 

e un semn că numai iarna ni le-a izgonit cîndva 
ce vă spune pilda asta trudnică și milenară 

vouă, ce cerșiți pe-aiurea fericiri de mucava ?
lată, doar aici ni-e locul și trăim mai acătării 

pumnii celor morfi sapară în istorie fîntîni — 
îl iubim pe Președinte pentru că e omul tării 

și prin el avem prieteni și sîntem la noi stăpîni
E așa frumoasă viața ! blînd se desprimăvărează 

în văzduh înalță imnuri mugurii ce se deschid 
un izvor își rupe gheața în căldura de amiază 

șerpuind pe cîmp, albastru, ca un Voroneț lichid 
în veșmînt curat de grîne intră azi întreaga țară 

în ogorul viu al muncii și-al credinței în belșug — 
îl iubim pe Președinte fiindcă n-ar fi primăvară 

fără steaua lui de veghe care arde ca un rug
ÎI iubim pe Președinte și-l urmăm întru dreptate 

tot ce mișcă-n tara asta îl va preacinsti în veci 
el s-a pogorît din stirpea Daciei latinizate 

și ne-a dat un loc pe harta secolului douăzeci
Corneliu VADIM TUDOR

E-mpodobit pămîntul românesc
Un avîntat semnal se dă din turnul 
Carpaților, cînd zorile apar,
Vestind a muncii sărbătoare prin lumina 
De miere și de chihlimbar.
Natura a-mbrăcat vestmint de flori, 
De pajiști verzi și ramuri ce-nfrunzesc, 
Iar roșul steag și tricolorul geamăn 
împodobesc pămintul românesc.

Acest pămînt udat cîndva de lacrimi 
Și-acest popor înstăpînit pe țară, 
Trimit acum un cordial și tandru 
Salut, spre lumea-ntreagă proletară 
Ne înfrățesc aceleași aspirații, 
Același ideal, același vis, 
Pe care sub partinicele flamuri 
In grăitoare fapte noi le-am scris.

Spre slava lor deschisă-i înainte 
In vremi ce vin a fericirii cale 
Poporului întreg, făuritor 
Al marilor izbînzi din cincinale.

Vlaicu BÂRNA

La noi, unde munca își merită 
cu prisosință sărbătoarea

40 de ani de la marea demonstrație 
antifascistă de la 1 Mai 1939

PAGINA A II-A

35 de ani de la făurirea 
Frontului Unic Muncitoresc

PAGINA A Hl-A

Am intrat în primăvară 
nerăbdători anul acesta, de 
curind incă mai ningea in 
nard și munții incă nu s-au 
dezmeticit din furtunile de 
zăpadă, insă frunza a dat 
puternică și griul, la cim- 
pie, a răsărit sănătos, live
zile sint pline de floare, 
amenințarea brumei scade 
mereu, e vremea plugurilor 
și a semănătoarelor — sem
nul milenar al renașterii — 
și tara întreagă arată ti- 
nără, se muncește zdravăn 
și neostenit, stăpinește în
crederea in mai bine și mai 
ales conștiința că depinde 
de noi ca să fie și mai 
bine.

Ies din casă dimineața, cu 
copiii la școală, și mă lumi
nează furnicarul harnic al 
lumii de muncitori care se 
bucură de puterea sporită a

soarelui și de bou, ea parfu
mată a zilelor ce bat la 
poarta intiiului Mai. Eon 
așteptată, o zi de bucurie 
împlinită, o zi meritată, o 
sărbătoare a omului muncii,

Dinu SÂRARU

cea mai bialtă din calenda
rul unic al întregii lumi 
muncitoare. Ne indreptăm 
spre ea cu o febră roman
tică ; nici o religie nu are 
o zi mai mult așteptată și 
mai mult sărbătorită cum 
este această zi de intii Mai 
a religiei muncii pe toate 
meridianele bătrinului și 
mereu tinărului glob pi- 
mintesc.

Dar eu mă bucur de ea

aici, ' în România, unde 
mumca iși merită cu priso
sință sărbătoarea și unde 
febra romantică a intimpi- 
nării’ ei se face ecoul 
unei realități de care, fie
care dintre noi poate fi 
mindru.

Plec des prin fără, imi 
place să umblu și-mi place 
să văd cum se schimbă lu
mea aceasta a noastră, cit 
de repede, cit de inspirat, 
cit de înțelept, să văd cum 
se petrece in viata de toate 
zilele conștiința răspunderii 
pentru mai tirziu, cit de 
adine a pătruns ea in fap
tele oamenilor, cit de bine 
știu ei că zidirea de azi, 
chiar și a unei singure case 
sau numai a unei singure 
străzi, rămine o mărturie
(Continuare in pag. a Vl-a)

Vibrantă aprobare, unanimă 
și înaltă apreciere pentru 

rezultatele rodnice ale vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 

pe continentul african. 
Mesaje adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 

PAGINA A V A

Primăvara noastră 
triumfătoare

Aducindu-mi aminte de 
primăveri trecute, acum, 
în această nouă lună mai, aș 
vrea să-ti vorbesc despre 
tot ceea ce ne leagă, pe 
mine și pe tine care citești 
aceste rinduri, pe tine care 
trăiești alături de mine, 
pe mine care trăiesc ală
turi de tine pe aceste me
leaguri, in aceeași patrie, 
împărțind greutățile care 
mai sint, dar mai ales bu
curiile mari ale unei vremi 
a marilor proiecte și acti
vități creatoare, a viselor și 
a speranțelor împlinite. 
Sîntem părtași, indiferent 
de naționalitate, ai acele
iași moșteniri lăsate de 
eroice luni de mai ; am 
dus impreună bătălii eroi
ce ; sîntem urmașii unor 
străvechi luni de mai și 
păstrăm cu sfințenie tra

dițiile lor mărețe ; sîntem 
discipoli fideli ai comuniș
tilor, ai acelora care ne-au 
fost pildă de principiali
tate, dăruire, spirit de sa
crificiu, curaj. Astfel pă-

LSTAY Lajos

șim hotărit pe drumul lăsat 
de ei și ducind visele și 
speranțele lor mai departe, 
implinindu-le, putem a- 
junge unde ne-am pro
pus, putem atinge nemij
locit cauza pentru care ei 
au făcut atitea sacrificii. 
In conștiința noastră s-a 
întipărit această moștenire. 
Noi avem azi datoria s-o 
îmbogățim cu știința, cu 
experiența noastră, cu va

lorile noi, socialiste, de noi 
create — pentru noi- — cit 
și pentru cei ce ne vor 
urma, pentru cei de miine. 
Mă bucură că, in cadrul 
unității întregului nostru 
popor, fiecare se bucură de 
succesele celuilalt, se .în
curajează : mă sprijin in 
drumul meu mai departe 
așa cum și eu la rindul 
nleu mă aflu alături de 
tine ca un confrate de 
muncă, de idei, impărțin- 
du-mi cu tine bucuriile sau 
grijile. Te ascult și te ur
măresc, pe tine, om al 
muncii, pretutindeni unde 
Iticrezi, unde mergi, pe 
străzi, in autobuz, in drum-, 
spre locul de muncă sau 
spre casă : mă porți cu 
tine pretutindeni, porți cu
(Continuare în pag. a Vl-a)
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„1 Mai 1939 s-a transformat într-o puternică manifestare împotriva fascismului și războiului, numărîndu-se printre 
putinele manifestări din Europa care au avut loc în condițiile cînd fascismul era în ofensivă, după Munchen. Poporul român, 
sub conducerea comuniștilor, în alianță cu socialiștii, cu alte forțe democrate, și-a exprimat voința de a face totul pentru 
a împiedica ascensiunea fascismului, instaurarea dictaturii fasciste în România66.

NICOLAE CEAUȘESCU

de ani de la marea demonstrație
antifascistă de la 1 Mai 1939

O filă memorabilă din lupta muncitorimii române 
împotriva fascismului și războiului, 

pentru democrație și independență națională
f ->

ÎN ORGANIZAREA
ȘI CONDUCEREA DEMONSTRAȚIEI 

Un tînăr și neînfricat 
militant revoluționar

Poporul român
a spus NU
fascismului

Aprilie 1939. Din inițiativa Parti
dului Comunist Român luase ființă 
comitetul de organizare a demon
strației antifasciste de 1 Mai. între 
cadrele sale de frunte se aflau llie 
Pintilie, Nicolae Ceaușescu, Con
stantin David, Alexandru Iliescu, 
Teohari Georgescu ș.a.

Prezența în cadrul comitetului a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
atunci in vîrstă de 21 de ani, 
arăta încrederea pe care și-o cîș- 
tigase ca militant revoluționar, că
lit în aspre confruntări politice și 
de clasă. Trecuse prin grele „probe 
ale focului" încă de la 15 ani, cînd 
a început să activeze în cadrul 
Uniunii Tineretului Comunist, fiind 
arestat;prima dotă pentru partici
pare la grevele și demonstrațiile 
muncitorilor bucureșteni. in 1934 
fusese desemnat de Secretariatul 
C.C. al P.C.R. ca reprezentant al 
tineretului democrat în Comitetui 
Național Antifascist; in perioada 
1933—1936 a activat ca secretar al 
comitetelor regionale Prahova și 
Oltenia ale U.T.C.) iar după proce
sul de la Brașov a fost întemnițat 
la Doftana.

După ieșirea din închisoare, în 
decembrie 1938, a reînnodat repede 
firul activității sale revoluționare. 
A adus o contribuție hotărîtoare 
la pregătirea și desfășurarea Con
ferinței Naționale a U.T.C. din 
toamna anului 1939. Apreciind ca
litățile de conducător ale tînăru- 
lui militant, conferința l-a ales în 
Secretariatul C.C. al U.T.C.

La 1 Mai 1939 s-a aflat printre 
organizatorii manifestației de ziua 
muncii care, spre surprinderea și 
minia autorităților, a regelui, a fost 
marcată de o puternică ripostă re
voluționară dată fascismului, des- 
fășurîndu-se sub lozincile „Jos fas
cismul I", „Vrem o Românie liberă 
și independentă I".

în pregătirea manifestației, comi

tetul de organizare a depus o rod
nică și multilaterală activitate atît 
în București, cit și la nivelul în
tregii țări. Potrivit indicațiilor pri
mite din partea C.C. al P.C.R., co
mitetul de organizare s-a preocupat 
ca printre delegații la Congresul 
breslelor, convocat pentru ziua de 
1 Mal, să fie aleși muncitori comu
niști, socialiști și social-democrați, 
care să asigure afirmarea spiritului 
de combativitate revoluționară în 
cadrul lucrărilor congresului. în 
același timp, comitetul de organi
zare, în strînsă legătură cu Comi
tetul organizației București al 
P.C.R., a desfășurat o susținută 
muncă politică în rîndul maselor 
muncitoare spre a le mobiliza la 
sărbătorirea zilei de 1 Mal sub lo
zincile luptei hotărîte împotriva 
fascismului șl războiului, pentru 
apărarea independenței țării.

La această activitote a adus o 
contribuție deosebită tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ; el a clarificat 
cu stăruință in rindul maselor im
portanța sarcinilor trasate de partid 
privind înlăturarea oricăror remi
niscențe ale tendințelor de rigidi
tate și sectarism, folosirea atît a 
formelor ilegale, cît și a celor le
gale de muncă, dezvoltarea conlu
crării dintre comuniști și social- 
democrați pe baza îmbinării reven
dicărilor economice cu cele poli
tice. Cei care au lucrat împreună 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
acea perioadă erau impresionați — 
după cum își amintesc Andrei 
Neagu, Ofelia Manole, vechi mili- 
tanți ai P.C.R. — de faptul că ela
nul, energia și dinamismul care se 
manifestaseră de la aderarea sa 
la mișcarea muncitorească, la vîr- 
sta de abia 15 ani, se împleteau cu 
experiența și maturitatea partinică 
pe care le dobîndise în anii luptei 
ilegale și ai detențiunii la Doftana.

De intensa muncă polltico-orga- 

nizatorică desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este legată 
nemijlocit și participarea în masă 
a tineretului muncitoresc la de
monstrația de 1 Mai din Capitală. 
Tot din inițiativa și cu participarea 
sa directă, serbarea muncitorească 
ce a avut loc în după-amiaza ace
leiași zile pe stadionul din Parcul 
Veseliei s-a desfășurat sub lozin
cile luptei pentru crearea unui 
larg front popular antifascist.

La reușita marii demonstrații de 
1 Mai 1939 a contribuit în măsu
ră hotărîtoare conlucrarea strînsă 
între muncitorii comuniști și socia
liști. La aceasta s-a ajuns — după 
cum relatează Vasile lonescu, unul 
dintre militanții social-democrați 
din acea perioadă — prin acordul 
realizat de comitetul P.C.R. de or
ganizare a manifestației și mili- 
tanți de frunte ai Partidului social
democrat, printre care Ștefan 
Voitec, Lothar Rădăceanu, Theodor 
lordăchescu. Rememorind în per
spectiva istoriei acea zi cînd de
monstranții', umăr la umăr, comu
niști și socialiști, defilau prin cen
trul Capitalei, apare- limpede că 
atunci muncitorimea noastră a fă
cut un pas important pe drumul 
care avea să ducă, în aprilie 1944, 
la închegarea Frontului Unic Mun
citoresc, iar apoi la făurirea parti
dului unic al clasei noastre mun
citoare.

Marea manifestație de la 1 Mai 
1939, prin caracterul de masă, 
nivelul înalt de organizare și gra
dul ridicat de combativitate revo
luționară, a fost o elocventă măr
turie a maturității politice a cla
sei noastre muncitoare, a posibi
lităților de care dispuneau atunci 
forțele revoluționare și progresis
te de a organiza cu succes lupta 
împotriva fascismului și a războ
iului. Sub Conducerea comuniștilor,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu în 1939

ce au acționat în strînsă unitate 
cu socialiștii,Jcu alte forțe demo
cratice, poporul român și-a ex
primat hotărîrea de a face totul 
pentru a împiedica ascensiunea 
fascismului, pentru a salvgarda in
teresele naționale fundamentale.

Valorificînd experiența dobîndită 
în îndelungata luptă antifascistă, 
Partidul Comunist Român avea să 
organizeze, în anii dictaturii fas

Relatări din publicațiile vremii
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„1 Mai. Dimineața ora 9. Pe Ca
lea Călărași și străzile vecine — 
grupuri de cetățeni se grăbesc spre 
sala Tomis. Guvernul și aiutorii lui 
făcuseră sforțări pentru a deruta 
masele muncitoare de pe drumul 
de luptă împotriva fascismului și a

exploatării capitaliste, făcuse încercări de a preface această zi intr-o ma
nifestare pentru regimul actual... Muncitorii comuniști și social-demo
crați conștienți au știut însă să mobilizeze masele muncitorești și mica 
burghezie la luptă contra fascismului și a guvernului de dictatură regală.

Tomis. Sala și curtea sînt arhipline. Deasupra capetelor mulțimii, 
muncitorii înalță placards antifasciste : Să apărăm granițele țării împo
triva agresorului hitlerist I, Trăiască independența națională-a țării!, Jos 
fascismul I, Amnistie pentru deținuți! antifasciști!, Vrem 8 ore de 
muncă I, Vrem restabilirea regimului democratic parlamentar!

...lată la tribună se ridică un orator exprimînd nevoile maselor și ale 
țării. „I Mai este o zi internațională de luptă pentru drepturile și reven- 
dteările muncitorești — o zi de luptă contra fascismului" (Un tunet de 
aplauze). „Amnistie pentru deținuții antifasciști I (Aplauze îndelungate)... 
Așa au vorbit oratorii muncitorilor susținuți și apărați de mulțime. Pe 
urmă, încolonați cite șase într-un rînd, masele pornesc în demonstrație.

Din piepturile a douăzeci de mii de demonstranți răsună : Jos fascis
mul I Jos Garda de fier I Jos regimul de dictatură regală I Pace — pîine 
— pămînt — libertate I Cerem abrogarea pactului economic germano- 
român de trădare a țării I Masele continuau să strige cu entuziasm : 
Vrem România liberă și independentă ! Jos fascismul I Jos agresorul hi
tlerist I Vrem amnistie pentru deținuții antifasciști I Arestarea fasciștilor I 
Și asta în fața palatului regal...

Demonstrația de masă din București și adunările din provincie au 
dovedit cît de adîncă este indignarea poporului- contra fascismului... 
Această demonstrație a dovedit că lozincile partidului nostru sînt urmate 
de mase.

înainte I Comuniști și muncitori social-democrați I — întăriți frontul 
unic I Munciți pentru concentrarea tuturor forțelor democratice și sincer 
patriotice într-un front larg combativ 
afară, a agenților hltleriști din țară..."

împotriva dușmanului fascist de

ciste și ai războiului, mișcarea de 
rezistență a întregului popor, să 
făurească acea coaliție a tuturor 
forțelor patriotice, cuprinzînd prac
tic întreaga națiune, care a asigu
rat victoria insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperia- 
liste din august 1944 și a deschis 
drumul profundelor înnoiri socia
liste.

■| M JMk "'n Onul acesta’ de intîl Mai, ma’
* sele populare din lumea întreaga

manifestează pentru pace — con 
diție Ptmiordiolă pentru progresul 

IhUmR gjQfe S3 Mț și fericirea ceior mulți
BfflR WMf Masele muncitorești reînnoiesc

de intii mai 1939 apelul ior cald la 
colaborarea și solidaritatea popoa

relor democrate și pacifiste, pentru ca prin forța lor, superioară, să poată 
instaura in toată lumea : un regim de cooperație egalitară, economică și 
politică — chezășie sigură a păcii generale".

Aspect de la manifestația de acum patru decenii Tovarășa Elena Petrescu (Ceaușescu), impreună cu doi tineri antifasciști, partici
pant! la o acțiune cultural-educativă organizată in 1939

„Expresia voinței maselor populare din România"
Grăitoare aprecieri internaționale

„La demonstrațiile de 1 Mai la 
București au participat 20 mii mun
citori. Demonstrația a decurs sub 
lozincile antifasciste".

„Izvestia" (U.R.S.S.), 4 mai 1939

„Pe cînd 15 000 de lucrători 
demonstrau ieri pe străzile din 
București, au strigat „Jos fascis
mul și aliații săi".

„Daily Herald" (Anglia), 2 mai 
1939

„Manifestările de 1 Mai din 
București șl din provincie au rele
vat intensificarea activității antifas
ciste a maselor, ca și o creștere a 
influenței partidului comunist... Nu
meroase pancarte exprimau nece
sitatea apărării independenței și 
integrității țării, cereau abrogarea 
tratatului economic cu Germania, 
alianța cu Franța, Marea Britanie 
și Uniunea Sovietică. Pe Calea 
Victoriei, în momentul în care cei 
25 000 de demonstranți au trecut 
prin fața palatului regal și a rege

lui, s-au auzit lozinci cerind resta
bilirea regimului parlamentar con
stituțional, front unic și popular, 
reprimirea muncitorilor concediați, 
arestarea fasciștilor și a spionilor 
germani".

„Rundschau" (Elveția), 25 mai 
1939

într-un raport al atașatului ro
mân de presă din Washington se 
reliefa faptul că manifestațiile de 
1 Mai din România au stirnit nu
meroase comehtarii în presa și 

emisiunile posturilor de radio ame
ricane, care au subliniat caracterul 
lor antifascist și antirevizionist.

„Această voință de a rezista 
expansiunii puterilor fasciste... ră
mâne vie în masele populare... și 
ea se manifestă de flecare dată 
cînd poate. Manifestațiile antifas
ciste de 1 Mai la București, ex
presie spontană a voinței maselor, 
sînt o dovadă strălucită. Dar nu , 
numai românii aspiră să apere in
tegritatea și independența națio

nală, minoritățile etnice din Româ
nia o vor în aceeași măsură, așa 
cum mărturisește o recentă de
clarație de loialitate a minorității 
etnice din Transilvania... Este do
vada că poporul român se raliază 
la mișcarea antifascistă și că vo
ința sa este de a lupta în mod 
real împotriva agresorului și fas
cismului".

Conferința internațională asupra 
problemelor democrației, păcii și 
apărării demnității umane, Pa
ris, 12—14 mai 1939

Acționa pentru a-i face 
pe muncitori conștienți 

de rolul lor 
Siguranța își manifesta neliniștea 
„La ora 10.15 în sala „ARO" s-a 

ținut congresul general al breslelor 
din întreaga țară... participînd circa 
2 000 de delegați ai breslelor de 
muncitori, funcționari particulari șl 
meseriași... La orele 11.30, partici- 
panții s-au încolonat cu muncitorii 
veniți de la întrunirile ținute in 
sălile „Tomis" și „Eintracht" și... 
au defilat pe Calea Vidtoriei prin 
fața Palatului Regal...

Elementele comuniste intercalate 
în coloană defilau cu pumnul 
strîns, strigînd: "„Jos războiul", 
„Vrem pace", „Jos fascismul", 
„Trăiască frontul unic al muncito
rimii", „La ghilotină cu Hitler și 
Musolini", „Amnistie politică gene
rală". Coloana de manifestanți a
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(Notă informativă a organelor de Siguranță, mai 1939 — facsimil)

depus o coroană de flori la 
Mormîntul Eroului Necunoscut".

(Dintr-un raport al Siguranței, 
.1 inai 1939)

„Ceaușescu Nicolae, cunoscut 
comunist, arată importanța ins.truc- 
țiunei pe care lucrătorii o capătă 
prin intermediul cercurilor cultu
rale, cerind conducerii breslei să 
le acorde mai multă libertate de 
acțiune pentru a ține ședințe edu
cative cît mai des, pentru a face 
pe muncitori conștienți de rolul pe 
care-l au în bresle. Face apei la 
tineri să nu jee mărginească numai 
la activitate culturală și sportivă, 
ci să intensifice acțiunea de 
propagandă printre muncitori pen
tru organizare în breslă".

(Dintr-o notă informativă a 
Siguranței din 1939)
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„O importanță deosebită a avut făurirea, 
partidul comunist și partidul social-democrat a

la 1 Mai 1944, a Frontului Unic Muncitoresc; înțelegerea intervenită între 
sporit capacitatea de acțiune și forța de organizare a clasei muncitoare,

deschizînd perspectiva realizării unității sale 
celorlalte forțe patriotice, antihitleriste66.

politice-organizatorice, a exercitat o puternică influență asupra unirii

NICOLAE CEAUȘESCU

35 DE ANI DE LA FĂURIREA
FRONTULUI UNIC MUNCITORESC

1 MAI
1070

Moment de importanță istorică pentru victoria 
revoluției și construcției socialiste 

din țara noastră
Rezultat al unui îndelungat 
proces istoric, al unei vaste 

activități politice
Aspirația spre unitate a caracterizat încă de la începuturile 

ei mișcarea noastră muncitorească, care pe măsura maturizării 
sale a simțit tot mai puternic nevoia de a acționa unită, pentru 
împlinirea misiunii ei istorice. Cu deosebire în condițiile dictatu
rii militare-fasciste și ale războiului antisovietic, cînd s-a pus Ia 
ordinea zilei organizarea insurecției naționale armate pentru eli
berarea patriei de sub jugul iascist, Înfăptuirea unității de acțiune 
a clasei muncitoare s-a impus ca o necesitate stringentă, ca o ce
rință esențială pentru concentrarea tuturor torțelor patriotice în 
lupta de eliberare. Eforturile P.C.R. pentru realizarea unității 
și-au găsit reflectare în numeroase documente ale mișcării noas
tre muncitorești.

Prin unitatea proletară — la 
unitatea tuturor forțelor patriotice. 
„Fărâ unitatea clasei muncitoare nu se 
poate organiza cu succes nici unitatșa 
de luptâ pentru dezrobirea naționalâ a 
poporului român".

Circulara C.C. al P.C.R., iulie 1941

Să lucrăm în comun — în între
prinderi, ca și pe plan național. 
„Comuniștii trebuie sâ lucreze la crearea 
frontului unic al clasei muncitoare in 
întreprinderi, cu muncitorii social-demo- 
crați, național-țărăniști și fără de partid 
insa in același timp trebuie realizat 
frontul unic și cu partidul social-democrat, 
cu conducâtorii sal centrali și locali, îm
potriva fascismului, dușmanul comun".

Platforma-prograin a C.C. al P.C.R.. 
6 septembrie 1941

Uniți — să luptăm pentru crearea 
Frontului patriotic antihitlerist. 
„Aceastâ politicâ independentâ muncito
reasca cere azi ca clasa muncitoare sâ 
fie forța motricâ a luptei pentru unirea 
tuturor forțelor naționale in Frontul 
patriotic antihitlerist... Vâ propunem sâ vâ 
uniți cu noi și cu celelalte organizații 
antihitleriste la luptâ pentru ciștigarea 
conducerii partidelor național-țârânesc și 
național-liberal pentru ultima noastră 
platformă (din 7 noiembrie 1943 — n.n.) 
ae luptâ propusă acestor partide".

Scrisoarea C.C. al P.C.R. către 
C.E. al P.S.D., noiembrie 1943

Muncitorimea unită cheamă în
tregul popor la luptă. „Munci
torimea își strings astăzi rîndurile 
în Front Unic, la noi ca pretutindeni, in 
ziua de 1 Mai, ziua ei de luptă și de 
speranță, muncitorimea organizată, unită, 
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în facsimil: documente ale mișcării muncitorești și titluri din presa interbelică 
ilustrind lupta pentru făurirea frontului unic

de la comuniști pînâ la social-democrați, 
cheamă întreaga clasă muncitoare, pe 
toți muncitorii organizați șl neorganizați, 
întreg poporul român, toate clasele și 
păturile sociale, toate partidele și orga
nizațiile indiferent de culoarea politică, 
credință religioasă și apartenență socială 
la luptă hotărîtă pentru :

Pace imediată.
Răsturnarea guvernului Antonescu, for

marea unui guvern național, din repre
zentanții tuturor forțelor antihitleriste.

Izgonirea armatelor hitleriste din țară... 
Pentru o Românie liberă, democratică 

și independentă !"

Din primul manifest al Frontului 
Unic Muncitoresc, difuzat la 1 mai 
1944

UNITATEA - izvorul tuturor 
victoriilor în transformarea 

revoluționară a societății 
românești

Făurirea Frontului Unic Muncitoresc s-a dovedit un act poli
tic de excepțională însemnătate, cu profunde urmări asupra evo
luției ulterioare a procesului revoluționar în țara noastră.

• A determinat întărirea rolului clasei 
muncitoare în lupta de eliberare națională 
și socială.

— în întreaga țară, sub conducerea 
comitetelor de front unic s-au intensifi
cat acțiunile muncitorești, care îmbinau 
lupta pentru revendicări economice, cu 
sabotarea dictaturii fasciste și a mașinii 
de războ1 hitleriste ;

— au fost create forțe inarmate proprii 
ale clasei muncitoare, care s-au aflat în 
primele rinduri ale luptei pentru elibe- 
rareq de sub jugul fascist.

• A constituit nucleul în jurul căruia 
s-au unit toate forțele și grupările intere
sate in răsturnarea dictaturii fasciste

— la 26 mai 1944 a fost creată Coaliția 
național-democratică — in care erau re
prezentate : Partidul Comunist Român și 
organizațiile democratice aflate sub in
fluența sa (Frontul Plugarilor, Uniunea 
democraților, MADOSZ), Partidul social
democrat, Partidul socialist țărănesc, 
gruparea național-liberală condusă de Gh. 
Tătărăscu și Partidul național-democrat 
condus de dr. Topa;

— la 20 iunie 1944 a fost creat Blqcul 
Național Democratic în componența că
ruia intrau P.C.R . P.S.D., P N.Ț. și P.N.L. 
(Brătianu) :

— au fost intensificate contactele cu 
cercuri ale palatului și cu numeroși ofițeri 
superiori și generali din armata ;

— prin acțiunea coaliției largi a for
țelor democratice a fost asigurată victo
ria insurecției naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste din august 1944.

9 După eliberarea țării, F.U.M. a re 
prezentat pilonul în jurul căruia s-au 
raliat toate forțele patriotice, progresiste 
în lupta pentru transformarea revolu
ționară a societății românești; sub 
conducerea clasei muncitoare unite s-a 
putut asigura desfășurarea cu succes a 
marilor bătălii pentru realizarea reformei 
agrare, refacerea economică a țârii, in

staurarea primului guvern democratic din 
istoria țării și, în final, cucerirea întregii 
puteri politice și economice.

• în procesul luptei revoluționare de 
după eliberarea țării s-a întărit continuu 
unitatea clasei muncitoare. în acest sens 
o contribuție insemnată au avut:

— dezvoltarea continuă a colaborării 
între P.C.R. și P.S.D., de la nivelul condu
cerilor celor două partide pînă jos, la 
nivelul organizațiilor de bază, statorni
cirea unui climat de încredere tovără
șească reoiprocă între militanții Ipr

— refacerea unității sindicale; la, 1 
septembrie 1944 a fost creată comisia 
centrală de organizare a mișcării sindi
cale. Congresul General al Sindicatelor 
Unite, desfășurat între 26—30 ianuarie 
1945, a hotărît crearea Confederației Ge
nerale a Muncii, ca centrală sindicală 
unică ;

— înmănuncherea într-un unic șuvoi a 
elpnului revoluționar al tineretului. Un 
prim pas în această direcție l-a repre
zentat încheierea, la 5 septembrie 1944, 
a acordului de Front unic al tineretului 
muncitoresc, între U.T.C. și U.T.S.

O rodnică și susținută activitate pentru 
realizarea unității de acțiune a tineretului 
muncitoresc, a întregului tineret progre
sist a desfășurat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care în acea perioadă înde
plinea importante însărcinări în condu
cerea mișcării comuniste de tineret.

„Maimult ca oricind este necesar ca 
tineretul muncitoresc să ducă lupta unit 
și organizat, scria tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în numărul din 22 septembrie 
1944 ai ziarului „Scînteia". Tineretul 
muncitoresc trebuie să fie forța motrice 
care să mobilizeze întreg tineretul din 
România în lupta alături de clasa mun
citoare și poporul român... în vederea 
ducerii cu succes a luptei comune este 
necesar să eliminăm tot ce ne-ar putea 
despărți. O colaborare loială, pe baza

Afiș din primii ani postbelici chemînd 
la acțiunea unită a muncitorimii

platformei Frontului Unic, este o sarcină 
primordială. Realizind prin munca noas
tră de zi cu zi sarcinile comune, vom 
putea face din tineretul muncitoresc 
conducătorul luptei întregului tineret 
român".

• încununarea procesului de întărire a 
unității clasei muncitoare a constituit-o 
crearea Partidului unic muncitoresc, pe 
baza concepției materialismului dialectic 
și istoric, la Congresul din februarie 1948, 
prin unificarea, pe baza acordurilor co
mune, a Partidului Comunist Român și 
Partidului Social Democrat. S-a pus astfel 
capăt pentru totdeauna sciziunii din 
cadrul mișcării muncitorești, a fost asigu
rat statul major capabil să conducă 
rhasele în revoluția socialistă, în opera 
complexă de construire o socialismului.

Temelia coeziunii indestructibile a națiunii noastre socialiste
Partidul clasei muncitoare — mai puternic 

și mai unit ca oricind
Indestructibil unită, clasa muncitoare își îndeplinește astăzi 

cu cinste misiunea ei istorică de clasă conducătoare a operei de 
construcție socialistă în România. Aceasta se exprimă înainte de 
toate în rolul îndeplinit de Partidul Comunist Roman ca forță po
litică conducătoare în societatea noastră, adevărat stat major al 
luptei revoluționare a întregului popor pentru edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre 
comunism.

• La sfîrșitul anului 1978, partidul cu
prindea în rîndurile sale peste 2 842 000 
de membri, respectiv 25,09 la sută din 
populația activă a țării, o elocventă do
vadă a forței partidului, a uriașei influ
ențe și prestigiului de care se bucură în 
popor.

• Caracterul de clasă, muncitoresc, al 
partidului se exprimă atît prin ideologia 
sa, intemeiatâ pe concepția materialis
mului dialectic și Istoric, prin politica sa. 
corespunzătoare in cel mal înalt grad 
intereselor vitale ale clasei muncitoare.

Cresc rîndurile
Afirmarea clasei muncitoare ca clasă 

conducătoare și factor de întărire a 
coeziunii indestructibile a societății ro
mânești contemporane se întemeiază, 

ale națiunii, cit și prin compoziția sa 
socială. în prezent, peste 52,61 ia sut& 
din efectivul partidului sînt muncitori — 
adică circa 25,83 la sută din totalul 
muncitorilor din economie.

• Puternicul nucleu muncitoresc al 
partidului este pus în evidență și de 
faptul câ 69,54 la sută din membrii săi 
își desfășoară activitatea în industrie, 
construcții, transporturi, agricultură — 
sectoare de bază ale economiei naționale, 
care au un rol determinant în înfăptuirea 
politicii partidului.

clasei muncitoare
într-o măsură decisivă, și pe creșterea 
rapidă, continuă, preponderentă a rîndu- 
rilor sale, față de celelalte categorii so
ciale, pe ansamblul țării, cît și în cadrul 

fiecărui |udeț, drept urmare a industriali
zării socialiste.'

in vreme ce numărul personalului 
muncitor a sporit de la 2123 mii — în 
anul 1950, la 6 956,3 ml‘ — în anul 19/8- 
numărul muncitorilor a crescut, în aceeași 
perioadă, de la ] 222,9 mii la 5 585,1 
mii; ponderea muncitorilor în totalul per
sonalului muncitor s-a ridicat de la

Calificare superioară, larg orizont de cultură
Forța nucleului muncitoresc al societă

ții noastre este amplificată prin mutațiile 
de ordin calitativ care au survenit și 
survin continuu în rîndurile clasei munci
toare.

• Față de 1950, cind majoritatea covir- 
șitoare a muncitorilor aveau cel mult 4 
clase, în prezent, limita minimă a școla

Participare nemijlocită 
la conducerea societății

• Rolul conducător al clasei munci
toare își găsește expresia și in faptul că 
muncitorilor le revine, împreună cu re
prezentanții țărănimii, principala pondere 
în organele centrale și locale ale puterii 
de stat:

— dih cei 349 deputați în M.A.N., TJ5 
lucrează nemijlocit în producția mate
rială ;
- 52,65—53,62 la sută dintre depu

tății aleși în consiliile populare municipale. 

57,6 1° sută — in 1950, la peste 80 la 
sută în anul 1978.

• Sporirea rapidă a rîndurilor munci
torilor a modificat substanțial ponderea 
acestora în ansamblul populației ocupate 
— de la 14,6 la suta, cît era in 1950, ia 
aproape 53 la sută în anul 1978. Deci și 
numericește clasa muncitoare a devenit 
principala clasă a societății noastre.

rizării este de 10 CLASE, urmind să se 
stabilizeze în curind la 12.

• Ponderea muncitorilor calificați s-a 
ridicat la 82 la sută pe ansamblul eco
nomiei și 87 1° sută în industrie, față de 
45 la sută în 1948.

respectiv orășenești, provin din rîndurile 
clasei muncitoare.

• în vederea participării nemijlocite a 
muncitorilor la conducerea vieții eco- 
nomico-sociale, în ultimii ani a fost creat 
un întreg ansamblu de noi forme și 
structuri ale democrației muncitorești:

— adunările generale ale oamenilor 
muncii — for suprem de conducere a 
activității în unitățile economice;

— consiliile oamenilor muncii — orga

ne de conducere colectivă în întreprin
deri; din cei peste 103 000 membri ai 
acestor consilii, mai mult de 50 000 sînt 
muncitori;

— consiliile de control muncitoresc și 
comisiile pe probleme in întreprinderi;

— unitățile de control al oamenilor 
muncii;

— Congresul Consiliilor Oamenilor 
Muncii — for suprem de conducere a 
activității în sfera industrială, a construc
țiilor și transporturilor, care se întrunește 
u dată^ la 5 ani;

— Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii — organism permanent de condu
cere, îndrumare și control al consiliilor 
oamenilor muncii, avînd ca președinte pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Model de conștiință revoluționară
Purtătoare fermă a ideologiei partidului 

comunist, a eticii noi, socialiste, clasa 
muncitoare reprezintă nucleul care ira
diază forță, spirit revoluționar, tenacitate 
in realizarea obiectivelor construcției so
cialiste în rîndurile întregului popor, lată 
citeva ipostaze care ilustrează acest 
adevăr:

• clasa muncitoare este principalul 
promotor și susținător al întrecerii so
cialiste, autoarea a numeroase inițiative 
de mare eficiență ; eroismului, hărniciei, 
capacității ei de creație li se datoresc, 
în mod întăritor, ritmurile înalte de creș
tere a producției, succesele mari dobin-

— Potrivit măsurilor adoptate de partid 
în ultimii ani, cel puțin 30 la sută din 
efectivul consiliilor de conducere ale mi
nisterelor și celorlalte organe centrale 
sînt formate din muncitori și maiștri care 
lucrează nemijlocit în producție.

• Un mare număr de muncitori care 
lucrează nemijlocit în producție fac parte 
din consiliile de conducere ale instituțiilor 
cultural-educative, ale publicațiilor, radio- 
televiziunii.

• Sindicdtelor — principala organiza
ție de masă a oamenilor muncii — le-au 
fost lărgite simțitor atribuțiile, ele fiind 
reprezentate în toate organele de condu
cere colectivă — de la consiliile Oameni
lor muncii pînă la guvern.

dite în toate domeniile construcției socia
liste.

• în virtutea trăsăturilor ei politico
morale și a modului ei de viață, clasa 
muncitoare asimilează rapid noile con
tingente ce-i sporesc rindurile, formează 
o adevărată retortă socială, în care aces
tea sînt supuse unui proces de educare 
și reconfigurare socială.

• Prin întregul său mod de organizare 
și conduită, clasa muncitoare are un rol 
decisiv în înrădăcinarea tot mai puternică 
în viața noastră socială a principiilor 
eticii și echității socialiste.
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Coloana infinită
a solidarității muncitorești

— Sînt multe 
acele zile de 1 
Mai care se pe
rindă în viața u- 
nui om de vîrsta 
mea — ne spune 
cu un ușor zîm- 
bet nostalgic to
varășul GHEOR
GHE VELCESCU, 
membru al Parti
dului Comunist 
Român din ilega
litate.

— Dintre acestea, care vi s-a înti
părit mai puternic în memorie 7 — 
l-am întrebat pe omul din fața noas
tră care, în pofida vîrstei înaintate, 
peste 80 de ani, iradiază un entu
ziasm lucid pe care nu l-am putea 
numi altfel decît tineresc.

— Firește, au fost de toate felurile 
întîiurile de Mai din anii interbelici 
— reia interlocutorul nostru. Ca tînăr 
muncitor în industria încălțămintei 
am participat, bunăoară, la acel clo
cotitor 1 Mai 1919, cînd aproape în
treaga muncitorime a Capitalei a de
monstrat pentru libertate și pîine, 
pentru înnoiri revoluționare. Au fost 
și zile de 1 Mai pe care le-am pe
trecut în beciurile poliției sau sigu
ranței, împreună cu alți tovarăși, 
căci forțele de represiune ale regi
mului burghezo-moșieresc își făcu
seră un obicei din a-i aresta pe co
muniști în preajma marii sărbători 
muncitorești a primăverii. Era și 
acesta, în felul lui, un „omagiu" adus 
luptei noastre : se temeau de parti
dul comuniștilor, de forța ideilor și 
idealurilor sale revoluționare. Dar 
niciodată nu voi uita, dintre aceste 
Intîiuri de Mai, pe acela din 1939. Ca 
unul dintre comuniștii trimiși de 
partid să lucreze în conducerea bres
lei ce cuprindea pe muncitorii din 
industria textilă, de confecții, pielă
rie și încălțăminte, am conlucrat 
strîns cu tinerii și înflăcărații mun
citori comuniști Nicolae Ceaușescu și 
Elena Petrescu pentru mobilizarea 
muncitorilor din toate fabricile aces
tei ramuri la marea demonstrație 
patriotică și antifascistă organizată 
atunci de partid. Parcă întreg 
Bucureștiul muncitoresc se revăr
sase pe străzi — în jurul sălii 
ARO, unde se ținea Congresul 
breslelor, apoi în Piața Romană, pe 
Calea Victoriei pînă la Monumentul 
Eroului Necunoscut din Parcul 
numit azi simbolic „al Libertății". A 
fost un moment de intensă afirmare 
a solidarității, a unității clasei noas
tre muncitoare în lupta împotriva 
înrobirii țării de către hitleriști, pen
tru o viață liberă și democratică, 
pentru progres social. Nu voi putea 
uita, de asemenea, nici zilele de mai 
ale anului 1944 cînd, în lagărul de la 
Tirgu Jiu, unde eram internat îm
preună cu alți comuniști și antifas
ciști, am aflat despre închegarea 
Frontului Unic Muncitoresc : pot spu
ne că, în clipele acelea, toți am avut 
sentimentul copleșitor că se făcuse

primul pas, hotărîtor, spre eliberarea 
țării de sub dominația hitleristă...

— Iar acum, la distanță de ani și 
decenii de la acele evenimente me
morabile, cu ce ginduri intîmpinați 
ziua de 1 Mai 7

— Cu un mare regret, da, nu vă 
mirați, cu regretul că nu mai sînt 
tînăr ca să pot participa la uriașul 
efort al întregii noastre clase mun
citoare, al intregului popor pentru 
ridicarea țării pe noi culmi de pro
pășire, dar, totodată, și cu imensa 
satisfacție că am apucat să văd cu 
ochii mei idealurile înscrise pe stin- 
darul Partidului Comunist Român 
întruchipate în atîtea și atîtea reali
zări care îți bucură inima și gîndul, 
traduse neabătut în practică sub con
ducerea încercatului revoluționar, 
clarvăzătorului conducător al parti
dului și al națiunii noastre socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

...Printre bărbații care onorează cu 
mîndrie titlul de miner, printre oa
menii harnici și inimoși ai Văii Jiu
lui se numără și comunistul EUGEN 
VOICU de la Petrila, care a lansat 
valoroasa inițiativă „Brigada înaltei 
productivități", aplicată în prezent de 
peste 100 de brigăzi din toate între
prinderile miniere ale acestui impor
tant bazin carbonifer al țării. E grăi
tor faptul că, din cele 23 000 tone 
cărbune extrase peste prevederi de 
colectivul minerilor din Petrila, de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
8 000 tone cărbune de bună calitate a 
extras numai brigada lui Eugen 
Voicu. La întrebarea noastră despre 
semnificațiile unității muncitorești în 
România socialistă de azi, ne-a răs
puns :

— E de ajuns să mă uit în jurul 
meu ca să găsesc zeci, sute de ar
gumente simple, muncitorești, pen
tru unitatea adîncă, sufletească a 
noastră, a muncitorilor, a tuturor 
celor ce iubesc patria și muncesc 
pentru înălțarea ei, în jurul parti
dului conducător, al secretarului său 
general. Să ne gîndim numai la ma
rile sume investite de statul socialist 
pentru a ușura și a face mai spor
nică munca noastră, a minerilor. Pri
viți apoi în jur, la localitățile Văii 
Jiului transformate în anii socialis
mului din așezări sărăcăcioase și 
mohorite, cum erau pe vremuri, în 
adevărate localități înfloritoare. Ve
deți, acestea sînt argumentele, teme
iurile însuflețirii cu care punem cu 
toții umărul pentru a face din imbol
dul partidului pentru.mai mult căr
bune o realitate de zi cu zi.

...Legînd între ele cele două con
vorbiri cu reprezentanți din generații 
diferite ale clasei noastre muncitoa
re, ne-am gîndit la multiplul simbol 
pe care îl întruchipează pentru po
porul nostru acel monument al spi
ritualității românești aflat nu departe 
de aici : Coloana infinită a lui Brân- 
cuși. Da, se poate afirma că prin 
timp se înalță, ca o extraordinară 
„structură de rezistență" a edificiului 
societății noastre, coloana infinită a 
unității și solidarității muncitorești.

despre sutele de apartamente noi, 
școli, creșe, grădinițe, despre viața 
nouă a întregii colectivități asigu
rată de partidul și statul nostru și 
în acest colț de țară unde trăiesc și 
muncesc împreună, în deplină frăție, 
români și maghiari.

Unitatea se întemeiază aici, ca pe 
întreg cuprinsul patriei noastre co
mune, România socialistă, pe egali
tatea reală a tuturor fiilor ei. Pe 
dezvoltarea armonioasă, dinamică a 
tuturor zonelor țării — baza unui 
trai de muncă în demnitate. Co- 
vasna se numără printre județele 
care în acest cincinal trebuie să 
ajungă la o producție de 10 miliarde 
lei. Pentru atingerea acestui impor
tant obiectiv am primit și primim 
sprijinul direct al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Am avut deseori

tarului general care ne oferă zi de 
zi vibrante exemple de slujire cu 
devotament a poporului din care face 
parte. Numai muncind împreună, ac- 
ționînd împreună, sub conducerea 
partidului, clasa muncitoare își înde
plinește întocmai sarcinile ei de 
onoare în efortul general de înflorire 
a țării.

Continuăm dialogul pe aceeași 
temă la „polul" Bărăganului, în coo
perativa agricolă de producție 
„Gheorghe Doja", din județul Ialo
mița. Interlocutor — ION SPATA- 
RELU, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei. Tocmai se 
întorcea de la cîmp, bucuros că în- 
sămînțarea porumbului s-a terminat 
exact în ziua planificată.

— Cum de v-a ieșit treaba cu atîta 
precizie 7 — întrebăm.

unde locuiesc vreo cinci mii dintre 
tinerii noștri — încearcă să se „scuze" 
interlocutorul nostru, președinte al 
comitetului sindicatului la amintita 
întreprindere. Acum, după ce le-am 
asigurat locuințele, vrem să organi
zăm și un loc unde să servească 
masa. Am trecut apoi pe la baza 
sportivă și de agrement a uzinei, pe 
la creșa de copii, la policlinică. Așa 
e la noi, ca peste tot în țară : omul 
cu nevoile lui sociale se află pe pri
mul plan. Iar pentru tot ce face par
tidul în folosul nostru — mărirea re
tribuțiilor, construirea de noi aparta
mente, școli, grădinițe, spitale, poli
clinici, case de cultură și multe al
tele — avem obligația și datoria ce
tățenească de a răspunde prin noi 
fapte de muncă. De altfel, ecuația 
muncă-bunăstare e firească și înțe-

Liberi, egali, stăpîni
pe destine

Umăr la umăr, inimă
lingă inimă — hotărîm.

construim, năzuim

ION DIACONESCU,

„Electroputere" 
— Craiova. Cita
delă muncitoreas
că de renume, a- 
părută în peisajul 
industrial al Ro
mâniei exact a- 
cum trei decenii, 
cînd țara își di
mensiona ambi
țios, cu demnitate 
și optimism, vii
torul. Interlocutor 
ne este tovarășul 

secretarul comi-
tetului de partid al întreDrinderii.

— Spunind „Electroputere" înțe
legem un destoinic c-olectiv munci
toresc. Vreți să explicați temeiul 
prestigiului său 7

— întrebarea mă obligă la o măr
turisire de suflet. Acum treizeci de
ani, pe acest loc nu se afla nimic. 
Ce este astăzi „Electroputere" 7 Ro- 
tiți-vă privirea în jur,- pentru a 
cuprinde halele înzestrate cu teh
nică de ultima oră, în care muncesc 
și trăiesc alături mii de oameni, ri
dicați, în acești ani, la nobila con
diție de oameni ai muncii, într-o 
țară a muncii, decisă să întemeieze 
fericirea tuturor fiilor săi pe munca 
cinstită, pe participarea egală a tu
turor la tot ce ține de prezentul și 
viitorul nostru, de destinele na
țiunii noastre. Aceste realități — 
asemenea tuturor înfăptuirilor țării 
în anii construcției socialiste — s-au 
născut prin munca unită a oameni
lor, însuflețiți de îndemnul cutezător 
al partidului.

Mă întrebați cum aș explica re
zultatele cu care ne înscriem în ma
rile înfăptuiri ale țării 7 Ce altă 
preocupare am putea avea noi, toți 
ciți lucrăm aici, ca pretutindeni in 
țară, ce țel mai nobil ne-am fi dorit 
decît acela» de a exprima, prin re

zultatele muncii noastre de fiecare 
zi, prin calitatea activității noastre 
de fiecare clipă, recunoștința pentru 
tot ceea ce partidul a făcut și face 
pentru noi 7 Știm prea bine că prin 
tot ce gîndește, prin tot ce între
prinde, partidul acționează în ve
derea înfloririi multilaterale a pa
triei, vizează saltul României de la 
țară în curs de dezvoltare la țară cu 
nivel mediu de dezvoltare. Iată pen
tru ce — și cîte alte argumente n-aș 
putea aduce în această privință! — 
clasa muncitoare urmează cu încre
dere partidul, acționează cu fermi
tate pentru îndeplinirea întocmai a 
programului său, strîns unită în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, omul cel mai scump inimii 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La întreprinderea textilă „Oltul" 
din Sf. Gheorghe o căutăm pe 
filatoarea KISS S. IREN. Lucrează 
de 38 de ani în această întreprindere 
care-și va sărbători curjnd cente
narul.

— Dacă tinerii de azi v-ar ruga să 
le vorbiți despre această realitate 
esențială a societății noastre — uni
tatea poporului în jurul partidului 
— ce le-ați spune ?

— Le-aș spune multe. Poate aș 
începe cu norii de praf și de scame 
din filatura veche, cu munca grea a 
filatoarelor. La 11 iunie 1948 a răsă
rit soarele și deasupra orașului 
Sfîntu Gheorghe. Am devenit pro
prietarii mijloacelor de producție. 
Am înțeles din prima clipă că a 
început o vreme nouă, vremea dem
nității noastre. Zestrea întreprinderii 
s-a îmbogățit și s-a modernizat an de 
an. Azi, în halele luminoase cauți 
zadarnic o imagine a trecutului. 
Locul mașinilor din 1948 l-au luat 
cele peste 800 războaie automate. 
Da, aș putea vorbi multe tinerilor. 
Despre noutățile din fabrică, dar și

Printre înflori
toarele comune 
din cîmpia bă
nățeană, Tere- 
mia Mare nu ocu
pă vreun loc spe
cial : și poate 
tocmai caracterul 
„obișnuit" al a- 
cestei așezări, în 
care te întîmpină 
imaginea 
rilor noi, confor
tabile, a 

unui complex co-

clădi-
trotua-

uniți In cuget
ȘI-N SIMȚIRI

O anchetă social-politică despre izvorul de forță 
al națiunii noastre socialiste:

UNITATEA MORAL-POLITICĂ A ÎNTREGULUI
POPOR ÎN JURUL PARTIDULUI

„Partidul e-n toate: e-n cele ce sunt / Și-n cele ce 
mîine vor ride la soare" — sunâ versurile unei cunos
cute poezii contemporane. Sînt versuri ce dau glas vi
brantelor gînduri și simțăminte pe care le nutrește 
întreaga suflare românească față de partidul comuniș
tilor, față de centrul vital al națiunii noastre, nu
cleu iradiant de energii creatoare, de a cărui neîn
fricată luptă revoluționară sînt indisolubil legate toate 
marile înfăptuiri și izbînzi ale României socialiste. Sînt 
stihuri-argument ce ilustrează temeiurile adînci ale 
acelei realități spirituale definitorii pe care obișnuim 
s-o numim, concis și sugestiv, dragostea șl devota
mentul nețărmurit al oamenilor muncii față de Parti
dul Comunist Român, față de secretarul său generai, 
unitatea moral-politică a întregului popor de pe me
leagurile românești, fără deosebire de naționalitate, 
în jurul stegarului propășirii patriei, al ascensiunii ei 
neabătute spre piscurile de lumină ale viitorului co
munist.

Unire 1 Unitate I Poate că niciodată ca în primăvara 
anului 1979 aceste cuvinte n-au răsunat cu un mai 
profund ecou în conștiința națiunii. Și aceasta pentru 
că memoria colectivă a clasei noastre muncitoare, a 
întregii noastre națiuni reînvie, tocmai în zilele acestei 
primăveri, date de neștearsă actualitate ce marchează, 
cu forța lor evocatoare, neîntrerupta, mereu avintata 
înaintare în istorie — adesea pe cărări abrupte, pin- 
dite la tot pasul de amenințări, obstacole și primejdii 
— a măreței idei a unității proletare, ,a unității între

gului popor muncitor în lupta eroică pentru progres 
și bunăstare. Cei 40 de arii ce s-au scurs de la marea 
demonstrație patriotică și antifascistă organizată de 
comuniștii români la 1 Mai 1939, cei 35 de ani ce au 
trecut de la făurirea, din inițiativa comuniștilor, o 
Frontului Unic Muncitoresc — toate acestea pe fun
dalul.celor 90 de ani de la instituirea Zilei internațio
nale de luptă a celor ce muncesc — conferă întîiulul 
de Mai din această primăvară înalta semnificație nu 
numai a unei multiple și adînc revelatoare aniversări, 
ci și a unei încununări de drum istoric fecund și lu
minos și, totodată, a unui stimulator jalon și imbold 
spre noi biruințe în edificarea socialismului pe pămîn 
tul patriei. Biruințe cu care întregul nostru popor și 
fiecare dintre noi se va strădui să întîmpine și să 
salute marea sărbătoare din August — a 35-a aniver
sare a Eliberării de sub jugul fascist — și Congresul 
al Xll-lea al partidului, ce va deschide noi și strălu
cite perspective măreței opere de făurire a viitorului 
comunist al României.

Sub semnul glorioaselor aniversări ce aureolează 
simbolic, în acest an, Sărbătoarea Muncii pe străbu
nele plaiuri de la Dunăre și Carpați, i-am rugat pe cei 
solicitați a participa la prezenta anchetă să ne împăr
tășească gînduri izvorite din propria lor biografie, din 
propria lor experiență de viață, cu privire la întruchi
pările și sensurile unității în contextul societății româ
nești contemporane.

relor asfaltate, a 
mercial modern, a unei săli a spor
turilor de nivel competițional, a două 
bazine cu apă termală, amenajate în 
ultimii ani, tocmai faptul că aceste 
realizări sînt considerate aici ca „fi
rești" îi conferă Teremiei Mari atri
bute de simbol.

— Nu numai de simbol al unor 
înfăptuiri — ține să precizeze secre
tarul de partid și primarul comunei, 
tovarășul HEINZ VILIAM — ci și al 
unor realități politice și morale. Căci, 
la fel ca în multe alte comune din 
Banat, și la noi conviețuiesc de seco
le, împreună cu populația româneas
că, oameni ai muncii germani, ma
ghiari, sîrbi. Iar egalitatea în fapt a 
tuturor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, înalta conștiință că be
neficiem cu toții de aceleași drepturi 
și libertăți și avem cu toții aceleași 
îndatoriri față de obște, sînt tot atîtea 
împliniri de neconceput înainte 
vreme, pe care le datorăm Parti
dului Comunist Român, politicii 
sale înțelepte, înflăcăratului umanism 
revoluționar promovat cu consecven
ță de secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
— Ați putea să ne dați un exemplu 7
— Bineînțeles! Și nu numai unul, 

ci multe, foarte multe. M-aș opri la 
unul dintre ele : în comuna noastră 
primarul e, după cum vedeți, ger
man, iar cel doi președinți de coope
rative agricole de producție sînt un 
român, Gheorghe Petcu, și un ma
ghiar, Iosif Demeter. Ce vreau să 
arăt prin aceasta 7 Că, în climatul 
egalității depline în drepturi și înda
toriri, partidul a pus pe primul plan 
meritul întemeiat pe munca înalt 
dăruită pentru binele obștii, ceea ce

face ca, indiferent de graiul în care 
vorbești, greutate să aibă limbajul 
faptelor. Partidul a instaurat, la toate 
eșaloanele, primatul valorii, îngrijin- 
du-se fără preget de ridicarea con
tinuă a noi cadre de răspundere, atit 
din rindul oamenilor muncii români, 
cit și din rîndurile naționalităților 
conlocuitoare, ceea ce, neîndoielnic, 
contribuie la consolidarea continuă a 
coeziunii tuturor forțelor și energii
lor creatoare ale societății în jurul 
partidului.

O altă fațetă a aceluiași climat po
litico-moral ne-a dezvăluit învăță
toarea IRINA ȘIMONCA, din județul 
Satu Mare.

— De peste 20 de ani mă strădu
iesc să contribui și eu la educarea 
copiilor din comuna Sanislău, în care 
trăiesc și muncesc în deplină ar
monie și frăție oameni ai muncii 
români, maghiari și de alte naționa
lități. E pe deplin firesc, deci, ca, 
atunci cînd vorbim despre egalitatea 
în drepturi ca temelie indestructibilă 
a unității poporului în jurul partidu
lui, gîndul meu să se îndrepte, în 
primul rînd, spre acel tărîm pe care 
îl cunosc cel mai bine — școala. 
Bunăoară, în școala noastră, ca să 
mă refer doar la primul ciclu, există 
șase clase cu predare în limba româ
nă și alte șase cu predare în limba 
maghiară, cu un total de 276 elevi 
români și maghiari. Cu toții benefi
ciază, în aceeași măsură, de o in
strucție și o educație temeinică pen
tru formarea lor ca cetățeni de nă
dejde ai patriei socialiste. Toți în
vață în săli de clasă luminoase, în 
laboratoare bine înzestrate, primesc 
manuale școlare gratuite. împreună 
participă la înfrumusețarea școlii și 
comunei, împreună cinstesc pe eroii 
care*s-au jertfit pentru libertatea și 
neatîrnarea patriei. Chiar la noi în 
comună există un monument al 
ostașilor români căzuți vitejește în 
bătălia pentru eliberarea ultimei 
brazde de pămînt românesc de sub 
dominația fascistă, monument în 
jurul căruia elevii români și maghiari 
sădesc și îngrijesc flori cu aceeași 
pioșenie. După cum, împreună aduc 
prinosul lor de fierbinte recunoștință 
partidului pentru copilăria fericită, 
pentru certitudinea viitorului lor lu
minos.

„Stima noastră și mîndria;
Ceaușescu, România"

onoarea de a-1 primi ca pe oaspetele 
cel mai drag aici, în județul Co- 
vasna. Recomandările făcute cu a- 
ceste prilejuri au deschis noi per
spective de dezvoltare întreprin
derii noastre, întregului județ. Sînt 
acestea- tot atîtea motive de a con
sidera politica partidului drept pro
pria noastră politică, indiferent de 
naționalitate.

La furnalele gălățene, mereu la 
datorie, maistrul principal CORNEL 
BOCA. Aici, prin eforturi unite, în
tr-o cadență de disciplină muncito
rească, se elaborează șarjă după 
șarjă. Se înfăptuiesc astfel, pas cu 
pas, prevederile Congresului al XI- 
lea al partidului, potrivit cărora ce
tatea de foc gălățeană trebuie să 
producă în etapa finală 10 milioane 
tone de oțel. Este un obiectiv de 
maximă însemnătate.

— ...Pe care noi, siderurgiștil, îl 
vom îndeplini exemplar.

Căutăm să ajungem la sursa aces
tei neclintite încrederi, pe care 
meșterul furnalist o înfățișează clar, 
direct, simplu :

— încrederea aceasta izvorăște tâc- 
mai din faptul că azi, îh România, 
noi, muncitorii, sîntem cei care și 
conducem și înfăptuim. Este o idee- 
forță a democrației noastre socialiste, 
asupra căreia, în Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii, din care fac și 
•eu parte, revine mereu și mereu to
varășul Nicolae Ceaușescu. Și de 
fiecare dată, rostind acest adevăr 
fundamental pentru realitatea con
strucției socialiste din țara noastră, 
am simțit mîndria că se pune deplin 
temei pe capacitatea noastră de mun
că și decizie.

— Aceste calități îngemănate, de 
care aminteați, stau deci la baza 
angajării muncitorești 7

-- Eu aș spune mai mult : tripla 
calitate de proprietar, producător și 
beneficiar a clasei noastre munci
toare este un factor puternic de uni
tate. Unitate în jurul partidului, al 
politicii sale. Unitate în jurul secre-

— Cum ne ies și celelalte treburi 
ale noastre. în anii trecuți ne-am 
propus o recoltă de 7 000 kg porumb 
la ha — 7 000 am scos. Acum' năzuim 
spre 8 000 kg. Vom realiza întocmai 
și planificarea aceasta pentru că, de 
noi, de munca noastră depinde.

— Ce anume vă îndeamnă spre
praguri mereu mai ambițioase 7

— Mai întîi și întîi, ne știm pu
ternici muncind împreună, con-
ducînd împreună treburile obștii.
Noi, foștii argați, stăpînim azi 
moșii de mii și mii de hectare, 
chibzuim științific lucrarea pămîntu- 
lui, hotărîm ce-i mai bine pentru 
munca și viața noastră. Este condiția 
de muncă și de viață la care nici nu 
visa țăranul exploatat, umilit, bat
jocorit din trecut. Ambițiile noastre 
sint apoi hrănite și de ideea-program 
a întregii țărănimi care muncește 
cu hărnicie pentru a aduce peste tot, 
prin recoltele mari la care năzuim, 
„primăvara agriculturii socialiste 
românești". în trecut ne preocupa 
doar traiul de pe o zi pe alta. Preo
cupările țăranului de azi îmbrățișea
ză orizonturi mult mai largi, de la 
gospodărirea cu grijă a averii obștești 
de zeci de milioane și pînă la înnoi
rea din temelii a satelor. Oamenii 
satelor se simt trainic uniți prin în
crederea lor adîncă în politica parti
dului care a schimbat, din temelii, 
milioane de destine. Și tocmai de 
aceea ne străduim, împreună cu în
tregul popor, să așezăm lingă ideea 
cutezătoare fapta noastră de muncă 
durabilă. Pentru noi, țăranii, poporul 
român se înfățișează ca un uriaș lan 
de spice, unit în bucurie și năzuința 
de mai bine, puternic și de neînfrînt 
în această unitate.

Căutîndu-1 pe IOAN BANU pentru 
o discuție pe tema condiției sociale 
a muncitorului de azi, a trebuit să 
revenim de cîteva ori la uzina bra- 
șoveană de autocamioane. Și de fie
care dată îi călcam pe urme, cum se 
spune.

— Am fost prin cartierul „Noua",

leasă de toți: nu poți primi mai 
mult de la societate pînă nu asiguri 
mijloacele prin care să ți se ofere 
ceea ce ai nevoie. Desigur, și înainte 
oamenii munceau. Numai că în ve
chea orînduire împărțirea roadelor 
muncii se făcea în folosul proprieta
rilor, al celor ce stăpîneau mijloa
cele de producție. Azi, roadele mun
cii se răsfrîng nerrfijlocit în folosul 
nostru. Tocmai de aceea și oamenii 
se simt mai uniți ca niciodată, mai 
responsabili de propria muncă și de 
munca colectivului din care fac 
parte.

Adresăm sergentului ANGHELUȚA 
IONIȚA, unul dintre ostașii țării, în
trebarea :

— Ca tînăr cetățean al patriei, care 
își face datoria sub drapel, cum în
țelegeți ideea unității moral-politice 
a națiunii noastre în jurul partidului, 
al secretarului său general 7

— Cei care ne facem datoria 
sub drapelele oștirii sîntem mun
citori, țărani și intelectuali care 
am lucrat în diferite sectoare ale 
construcției. Făurirea și apărarea 
cuceririlor noastre revoluționare se 
înfățișează astfel ca un minunat re
zultat al strădaniei depuse de între
gul popor, într-o neclintită unitate de 
voință și acțiune în jurul partidului 
comunist. De aceea, unitatea aceasta 
ne este tuturor scumpă. Sub semnul 
ei, ostașii țării, însuflețiți de un fier
binte patriotism, fac totul pentru a 
se instrui cît mai temeinic, pentru 
a-și dezvolta combativitatea și spiri
tul revoluționar. Ei își îndeplinesc 
astfel datoria sacră de a fi gata în 
orice moment să execute întocmai, 
fără șovăire, misiunile încredințate 
de conducerea partidului și statului, 
de comandantul nostru suprem, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de a apăra 
cu strășnicie, împreună cu toți cei ce 
muncesc, independența, suveranitatea 
și integritatea scumpei noastre patrii 
socialiste.

— înfăptuirea 
cu succes a ope
rei de construc
ție socialistă în 
patria noastră, 
unitatea poporu
lui în jurul parti
dului, al conduce
rii sale, consti
tuie sursa din 
care își trage sub
stanța politica ex
ternă a țării noas
tre — ne spune

prof. univ. dr. PETRE MALCOME- 
TE, de la Institutul politehnic din 
Iași. Sîntem zi de zi martorii felului 
strălucit în care partidul nostru știe 
să îmbine într-un tot unitar, armo
nios, factorul național și internațio
nal, sarcinile naționale și internațio
nale, patriotismul și internaționalis
mul. Fiecare comunist, fiecare cetă
țean român încearcă sentimente de 
profundă satisfacție față de consec
vența cu care sînt 
comandamente ale 
externe.

Tocmai 
locu torul 
cetățenii 
deosebit 
patriotică 
prins de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, într-un șir de țări afri
cane. Vedem în aceste vizite o nouă 
și strălucită dovadă a fermității cu 
care sînt traduse în viață orientările 
programatice ale Congresului al 
XI-lea. încercăm sentimente de pro
fundă satisfacție pentru faptul că, în 
spiritul acestor orientări, România 
dezvoltă ample relații de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
cu tinerele state independente, cu 
toate țările lumii, indiferent de orîn
duire socială. Voința națiunii noastre 
socialiste de a-și aduce contribuția la 
promovarea cauzei progresului ome
nirii și la consolidarea păcii în în
treaga lume își găsește astfel o stră
lucită afirmare. Vedem în aceasta

promovâte aceste 
politicii noastre

— continuă inter-de aceea
nostru — alături de toți 
patriei am urmărit cu 
interes și înaltă mîndrie 

recentul itinerar între-

noi și minunate dovezi ale marilor 
merite, ale contribuțiilor inestimabile 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
afirmarea și înfăptuirea idealurilor 
de libertate și pace ale popoarelor, 
la promovarea unei politici noi, in 
care să nu-și mai găsească loc forța 
șl amenințarea cu forța, care să asi
gure cadrul optim concentrării efor
turilor și resurselor tuturor națiuni
lor pentru propășirea lor economică 
și socială.

împărtășindu-ne — la rindul el — 
sentimentele de mîndrie cu care a 
urmărit, în presă și la televiziune, 
manifestările de înaltă stimă și pre
țuire cu care popoarele din țările 
africane vizitate au înconjurat și de 
data aceasta pe șeful statului român. 
ADAM ERZSEBET, actriță la Teatrul 
Național din Tîrgu Mureș, ne-a spus :

— Șirul strîngerilor de mînă prie
tenești sînt caracteristice pentru acest 
itinerar și au 9 valoare simbolică. 
Ele demonstrează încă o dată prețui
rea deosebită față de întreaga poli
tică externă a României, a cărei 
substanță aș rezuma-o în două cu
vinte : independență și solidaritate. 
Cum, pe bună dreptate spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu, chiar în 
aceste zile, nu se poate concepe so
lidaritatea fără independență națio
nală, așa cum nu se poate concepe 
independența fără solidaritate activă, 
militantă. Iar România este un ste
gar al acestor aspirații, al luptei pen
tru o politică nouă, democratică, de 
egalitate în drepturi între națiuni, 
într-un cuvînt al unei politici uma
niste.

— Ca unul din specialiștii între
prinderii de comerț exterior ARCOM 
— ne spune MARIN GIURGEA — 
îmi revine, împreună cu colegii mei, 
misiunea de onoare și răspundere de 
a da viață unora din înțelegerile în
scrise în numeroasele programe de 
colaborare semnate în ultimii ani de 
România. Aceste programe sînt o 
parte a dezvoltării fără precedent a 
relațiilor de conlucrare ale României 
cu toate țările lumii. Niciodată țara 
noastră rtu a avut asemenea pondere 
în conlucrarea pe plan mondial. Am 
ieșit în lume pentru a afirma virtuți
le poporului român, hărnicia și pri
ceperea sa, sentimentele lui de prie
tenie și adîncă solidaritate față de 
cauza popoarelor de care ne simțim 
legați prin aceleași aspirații și in
terese. » '

Este o adevărată fericire — con
chide interlocutorul — că partidul și 
statul nostru, promovînd în această 
etapă istorică, atît de complexă, o 
politică externă care apropie între 
ele popoarele, îngăduindu-le să-și, 
făurească destinele proprii în pace, 
ne sădesc nouă înșine, întregului po
por, sentimentul certitudinilor că vom 
putea construi în liniște și pace, că 
vom putea înălța România socialistă 
tot mai mîndră, mai înfloritoare în
tre națiunile lumii.

V. B1RLADEANU, Iile TANĂSACHE, Al. CiMPEANU 
Neagu UDROIU, M. IONESCU '

r
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Vibrantă aprobare, unanimă si înaltă apreciere 
pentru rezultatele rodnice ale vizitei tovarășului Nicolae Ceausescu, 
împreună cn tovarășa Elena Ceausescu, pe continentul african

Mesaje adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Alături de întregul nostru popor, 

comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Arad, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, au ur
mărit cu satisfacție și justificată 
mindrie patriotică itinerarul păcii, 
prieteniei și colaborării străbătut de 
dumneavoastră, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, pe continentul 
Africii. Dorim să exprimăm întreaga 
noastră adeziune și aprobarea de
plină față de rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitei, convinși că 
acestea reprezintă un nou și strălu
cit act al politicii externe a Româ
niei, o contribuție valoroasă la cauza 
păcii și colaborării în lume — se 
spune in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. și 
a CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Mulțumindu-vă din adîncul inimii 
pentru dăruirea și fermitatea cu care 
slujiți interesele supreme ale națiu
nii noastre, pentru tot ceea ce faceți 
pentru fericirea și prosperitatea po
porului român, noi, cei ce muncim pe 
meleagurile arădene ne angajăm, ur- 
mîndu-vă în gînd și faptă, să dăm 
noi dimensiuni și împliniri sarcinilor 
ce ne revin din Programul elaborat 
de partid pentru edificarea socialistă 
a țării.

Avem adînc întipărite in inimi și 
conștiințe indicațiile prețioase pe care 
ni le-ați dat cu prilejul vizitei cu 
care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, ne-ați ono
rat recent, vizită care reprezintă un 
moment de referință în viața și ac
tivitatea oamenilor muncii arădeni, 
dinamizîndu-le eforturile spre noi 
realizări și o contribuție mereu mai 
mare la înfăptuirea obiectivelor cin
cinalului actual, la cauza progresului 
multilateral al patriei și creșterea 
prestigiului său în lume.

Acestea sînt gîndurile și sentimen
tele cu care vă întîmpinăm acum, la 
reîntoarcerea în patrie, angajamen
tul nostru ferm în întîmpinarea Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român și a celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării patriei.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune: într-un singur gînd, 
alături de întreaga noastră națiune, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Bihor — români, maghiari 
și de alte naționalități — au urmărit 
cu deosebită satisfacție și mîndrie 
patriotică noua, solie de pace și co
laborare pe care ați întreprins-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în unele țări din Africa.

Am trăit bucuria fără margini și 
satisfacția deosebită că pe pămîntul 
Africii, dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
personalitate politică proeminentă a 
zilelor noastre, promotor neobosit al 
idealurilor nobile ale libertății, inde
pendenței și progresului social, ale 
păcii, prieteniei și colaborării între 
națiuni, ați fost primit cu însuflețire 
și căldură.

Comuniștii, toți oamenii muncii bi- 
horeni, aprobă cu însuflețire rezul
tatele soliei dumneavoastră de pace 
și sînt pe deplin încredințați că 
aceasta reprezintă un exemplu, o 
contribuție inestimabilă la creșterea 
în continuare a prestigiului patriei 
noastre pe plan internațional.

Vă încredințăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, că 
vom depune toate eforturile și ca
pacitatea noastră de gîndire și ac
țiune in slujba țelurilor politicii 
Partidului Comunist Român, pentru 
înfăptuirea neabătută a obiectivelor 
acestui an și ale întregului cincinal, 
pentru a întimpina cu noi și superi
oare succese marile evenimente po
litice din viața partidului și poporu
lui român — a XXXV-a aniversare 
a eliberării patriei de sub dominația 
fascistă și al XII-lea Congres al 
Partidului — sporindu-ne astfel con
tribuția la bunăstarea și fericirea na
țiunii, la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

în telegrama MINISTERULUI DE 
INTERNE se arată : Rezultatele 
deosebit de rodnice ale vizitei 
dumneavoastră, călduroasa primire, 
înalta considerație și stimă cu care 
ați fost întîmpinat pretutindeni în 
cele opt țări africane vizitate sînt 
dovezi elocvente ale recunoașterii 
contribuției inestimabile pe care 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
eminentă personalitate a lumii con-' 
temporane, o aduceți la afirmarea 
principiilor de libertate, dreptate și 
echitate în lume, menite să asigure 
evoluția fiecărui stat în mod suve
ran și independent, instaurarea unei 
noi ordini economice și politice în 
viața internațională.

întilnirile și convorbirile, la cel 
mai înalt nivel pe care le-ați avut, 
documentele semnate cu acest prilej 
au adîncit relațiile dintre țara noas
tră și țările vizitate, adăugind valen
țe noi legăturilor de prietenie și 
solidaritate româno-africane, în in
teresul general al păcii și colaborării 
intre popoare.

însoțindu-vă permanent cu inimile 
și gindurile noastre în această nouă 
și nobilă solie de prietenie, pace și 
solidaritate internațională, întregul 
efectiv al Ministerului de Interne 
își manifestă satisfacția și recunoș
tința profundă, deplina aprobare 
pentru laborioasa activitate pe care 
ați desfășurat-o în timpul vizitei, 
pentru rezultatele fructuoase ale a- 
cestei ample acțiuni politice.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe comandant suprem, că, urmînd 
exemplul dumnevoastră luminos, 
sîntem hotărîți să îndeplinim în mod 
ireproșabil ordinele și misiunile În
credințate, pentru apărarea securi
tății statului, a avuției naționale, a 
ordinii și liniștii publice.

în telegrama. COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se 
spune : Asemenea întregului nostru 
popor, comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Covasna — români și ma
ghiari — au urmărit, zi de zi, cu 
viu interes, cu îndreptățită satisfac

ție și mîndrie patriotică vizita ofi
cială de prietenie pe care ați efec
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, într-o serie de țări de pe 
continentul african, exprimind și cu 
acest prilej deplinul acord și înal
ta apreciere față de rezultatele deo
sebit de valoroase cu care ați în
cheiat această nouă și strălucită so
lie de pace și prietenie.

Pe tot parcursul vizitei, deși v-ațl 
aflat la mii de kilometri de patrie, 
v-am simțit în permanență aproape, 
așa cum dumneavoastră ați fost 
alături de fiecare dintre noi. Și de 
această dată am avut certitudinea 
valorii noastre naționale, am trăit 
sentimente de profundă mîndrie pa
triotică pentru înaltul prestigiu in
ternațional al României socialiste, 
pentru materializarea politicii sale 
de colaborare și cooperare multila
terală cu țările și popoarele vizita
te, cu toate statele lumii, al cărui 
strălucit mesager sînteți dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii române.

Vă raportăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, că oa
menii muncii — români și maghiari 
— din județul Covasna, într-o de
plină unitate și frăție, acționează 
ferm pentru îndeplinirea mărețelor 
obiective ale Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui, pentru a-și spori contribuția la 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul stră
bun al scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

Faptele de muncă ale celor ce tră

„0 nouă și strălucită contribuție la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, 
la întărirea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate popoarele 
care pășesc pe calea dezvoltării libere, independente".

„în primirea caldă, prietenească, făcută pretutindeni solilor poporului român, vedem 
o expresie elocventă a stimei și considerației de care ne bucurăm in lume, 
o vie ilustrare a înaltei prețuiri acordate activității președintelui României socialiste".

„Urmînd neabătut exemplul dumneavoastră luminos, vă asigurăm că vom face totul 
pentru a transpune în viață hotăririle Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, mărețului Program de înălțare a României pe culmile comunismului".

iesc și muncesc pe acest minunat 
pămînt românesc exprimă convinge
rea și hotărîrea noastră fermă de a 
nu precupeți nici un efort pentru tra
ducerea în viață a politicii interne 
și externe clarvăzătoare, umaniste, 
de pace, a partidului, încrederea 
nețărmurită in Partidul Comunist 
Român, în conducerea sa înțeleaptă.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. se 
spune : Vizita efectuată de dum
neavoastră în Libia, Gabon, Angola, 
Zambia, Mozambic, Burundi, Su
dan și Egipt amplifică, prin rezul
tatele ei deosebite, ecourile vizitei 
întreprinse în 1977 în aceeași zonă 
a lumii, constituind un act politic 
de o covîrșitoare însemnătate pen
tru dezvoltarea prieteniei și colabo
rării dintre România și statele afri
cane, o strălucită materializare a 
orientărilor programatice ale Con
gresului al XI-lea al pațtidului in 
domeniul politicii externe. Inclu
derea în acest itinerar de prietenie 
și solidaritate militantă a unor țări 
aflate în prima linie a luptei împo
triva regimurilor rasiste din Africa 
de Sud și Rhodesia, dovedește exem
plara consecvență și curajul cu care 
acționați pentru promovarea cauzei 
umanității, pentru lichidarea ori
cărei politici și a oricărei practici 
de discriminare rasială în lume.

Manifestările de înaltă stimă cu 
care ați fost întîmpinat, primirea 
sărbătorească făcută solilor Româ
niei socialiste, au exprimat deopo
trivă considerația de care se bucură 
țara noastră, ca și înalta prețuire 
acordată personalității dumneavoas
tră proeminente, activității neobosite 
pe care o desfășurați în slujba so
cialismului și a păcii.

Dînd o înaltă apreciere acestei 
acțiuni de anvergură a politicii ex
terne românești, oamenii muncii din 
județul Galați își exprimă deplina 
lor aprobare față de rezultatele vi
zitei și se angajează, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu 
precupețească nici un efort pentru 
ca prin faptele lor de muncă să 
asigure Îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, să întîmpine cel 
de-al XII-lea Congres al partidu
lui și a 35-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă cu rezultate prestigioase, ca
pabile să contribuie la afirmarea și 
mai pregnantă a României socia
liste în concertul statelor lumii, la 
înaintarea ei impetuoasă spre co
munism.

Alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră, noi, constructorii de 
mașini, ne exprimăm deplina ade
ziune față de noua misiune de pace, 

prietenie și solidaritate militantă în
treprinsă de dumneavoastră, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
unele țări ale continentului african 
— se spune în telegrama MINISTE
RULUI INDUSTRIEI CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI.

Gîndul și respectul nostru nemăr
ginit au fost permanent alături de 
dumneavoastră în misiunea de ex
cepțională însemnătate politică și 
istorică, urmărind cu viu interes 
toate momentele Itinerarului, care 
au constituit fructuoase etape de 
lucru, de cea mai mare însemnătate 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie, colaborare și solidaritate din
tre România și țările vizitate.

înflăcărați de minunatul dumnea
voastră exemplu, ne exprimăm pro
funda aprobare față de rezultatele 
obținute în cursul acestor vizite.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea 
fermă a constructorilor de mașini 
de a munci cu pasiune și dăruire, 
cu profundă responsabilitate, pentru 
ca prin îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor, folosind întreaga energie 
și capacitate creatoare, să nu precu
pețim nici un efort pentru tradu
cerea neabătută în viață a politicii 
înțelepte a partidului nostru comu
nist, pentru a situa România pe noi 
culmi ale civilizației și bunei stări.

în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor acestei străvechi vetre 
românești — • se snune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN GORJ 
AL P.C.R. și a CONSILIULUI POPU

LAR JUDEȚEAN — ne exprimăm 
înalta apreciere și profunda satisfac
ție față de noua și magistrala solie 
de pace și solidaritate militantă cu 
țările in curs de dezvoltare, pe care 
ați purtat-o, cu inegalabilă stră
lucire, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe pămîntul continentu
lui african. Convorbirile la nivel înalt, 
primirea deosebit de cordială și ma
nifestările publice de aleasă și caldă 
ospitalitate au constituit tot atitea 
mărturii ale imensului dumneavoas
tră prestigiu de remarcabil om politic 
al lumii contemporane, de recunoaș
tere și prețuire a contribuției inesti
mabile pe care o aduceți, cu atîta 
energie, principialitate și consecven
ță la afirmarea idealurilor de liber
tate și independență, la promovarea 
păcii, înțelegerii și colaborării din
tre popoare, a unei noi ordini econo
mice și politice internaționale. Ex
primăm acordul deplin cu rezultatele 
vizitei, cu tratatele și celelalte do
cumente semnate — nouă și puter
nică ilustrare a voinței de neclintit 
a României și a țărilor africane vi
zitate de a dezvolta prietenia și co
laborarea pe baza principiilor noi de 
relații dintre state.

Angajați eu abnegație și răspun
dere în înfăptuirea sarcinilor com
plexe ce le revin, oamenii muncii 
din județul Gorj, în frunte cu comu
niștii, însuflețiți de minunatele eve
nimente ale acestui an — a 35-a ani
versare a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă și Congresul al 
XII-lea al partidului — își vor mo
biliza toate forțele în vederea spo
ririi neîncetate a contribuției lor la 
opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și a co
munismului pe pămîntul românesc.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R., 
se arată : Noi, toți cei ce muncim și 
trăim în Maramureș, am urmărit cu 
cel mai mare interes, cu cea mai vie 
emoție itinerarul dumneavoastră 
glorios în cele opt țări din Africa. 
Convorbirile pe care le-ați purtat, 
acordurile semnate cu aceste pri
lejuri, au dat vizitei dumneavoastră 
semnificațiile unui eveniment cu 
adevărat istoric în cronica relațiilor 
internaționale ale țării noastre. Ală
turi de cetățenii întregii țări, ne ex
primăm adînca recunoștință și depli
na aprobare pentru bilanțul deosebit 
de rodnic al acestei atît de impor
tante acțiuni politice, în fruntea 
căreia v-ați aflat, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru modul stră
lucit în care ați reprezentat idealu
rile și interesele poporului- român. 
Prezența dumneavoastră în țările vi
zitate a constituit pentru 
acestora un prilej de a-și 
impresionanta stimă și 
afecțiunea fierbinte, înflăcărată dra

goste ce o poartă personalității dum
neavoastră și prin ea întregului 
popor român.

Dorim să ne exprimăm față 
de dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, angajamentul nostru ferm 
de a îndeplini exemplar sarcinile ce 
ne vor reveni pe linia înfăptuirii 
acordurilor recent semnate, să ne 
punem întreaga pricepere și capaci
tate de muncă în slujba înfăptuirii 
tuturor obiectivelor stabilite prin ho- 
tărîrile Congresului al XI-lea, ale 
Conferinței Naționale a partidului, 
prin Programul Partidului Comunist 
Român de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

Vom acționa neabătut ca prin tot 
ceea ce facem să dăm strălucită îm
plinire idealului scump al întregului 
nostru popor, acela de a întîmpina 
cu rezultate demne de tradiția noas
tră de muncă creatoare cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și al 
XII-lea Congres al partidului.

Vizita făcută de dumneavoastră în 
Africa s-a înscris ca un moment de 
importanță istorică în cronica rela
țiilor de prietenie, colaborare și so
lidaritate militantă dintre România 
și țările africane vizitate, se arată 
în telegrama MINISTERULUI ENER
GIEI ELECTRICE.

Cu prilejul acestor vizite ați sub
liniat, încă o dată, sprijinul pe care 
întregul nostru popor îl acordă miș
cărilor de eliberare, luptei pentru 
asigurarea păcii și independenței po
poarelor, a dreptului lor de a fi stă- 

pîne pe bogățiile naționale, de a se 
dezvolta \in mod liber.

Popoarele africane, dintre care 
unele sînt încă sub amenințarea for
țelor rasist-colonialiste, au admirat 
faptul de a fi vizitate de dumnea
voastră chiar în aceste condiții, vă- 
zînd în aceasta un sprijin tovără- 
șesc-revoluționar în lupta lor dreap
tă pentru independență și libertate. 
Sentimentele de stimă, prețuire și 
recunoștință și înaltă considerație 
față de dumneavoastră și ceilalți 
soli ai poporului român au fost am
plu ilustrate în presă și s-au regă
sit în entuziasmul cu care ați fost 
întîmpinat pretutindeni.

Folosim acest prilej pentru a vă 
asigura, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, că personalul 
muncitor din Ministerul Energiei 
Electrice își va mobiliza întreaga ca
pacitate pentru înfăptuirea politicii 
partidului în sectorul industriei ener
giei electrice și termice. In același 
timp, vom lua toate măsurile pentru 
îndeplinirea tuturor obligațiilor ce 
ne revin în cadrul acțiunilor de co
laborare și cooperare cu țările afri
cane.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R., se 
arată: Prin intermediul presei, ra
dioului și televiziunii, am urmărit 
cu legitimă mîndrie patriotică în
treaga desfășurare a vizitei, fiind 
martori ai vibrantelor manifestări 
de caldă ospitalitate, de aleasă stimă 
și admirație, cu care dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați fost înconjurați 
pretutindeni de popoarele Africii.

Ne exprimăm deplina satisfacție 
și totala aprobare față de rezulta
tele deosebit de rodnice ale vizitei 
întreprinse, care deschid o nouă și 
rodnică etapă în dezvoltarea con
lucrării dintre România și țările 
africane. Strălucită afirmare a so
lidarității militante a României so
cialiste cu statele africane în lupta 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru dezvoltare liberă, pe calea pro
gresului, noua dumneavoastră vizită, 
prin întregul său bilanț fructuos, 
constituie, în același timp, o con
tribuție de mare preț a țării noas
tre la cauza generală a păcii, co
operării și progresului tuturor po
poarelor, a făuririi unei lumi noi, 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră. Au ieșit în evidență și de 
această dată cu toată pregnanța 
înaltele dumneavoastră calități, care 
vă înscriu cu fermitate în rîndul 
marilor personalități contemporane, 
al celor mai energici și consecvenți 
luptători pentru libertatea și bună- 

popoarele
manifesta
prețuire, starea propriului popor, pentru res

pectarea și garantarea drepturilor

tuturor popoarelor la Independență, 
pace și securitate.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că toți oamenii muncii din ju
dețul Neamț, urmînd minunatul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață, vor acționa neobosit pen
tru a întîmpina cu rezultate tot 
mai bune cea de-a 35-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul al 
XII-lea al partidului, pentru a-și 
aduce întreaga contribuție la înfăp
tuirea Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism.

în telegrama UNIUNII SCRIITO
RILOR din Republica Socialistă 
România se spune : împreună cu 
toți oamenii muncii din țara noastră, 
scriitorii români, maghiari, germani, 
sirbi și de alte naționalități am fost 
martorii entuziaști ai noii dumnea
voastră vizite pe continentul african, 
desfășurate sub semnul prieteniei 
sincere și al solidarității militante 
cu popoarele care au pășit pe calea 
dezvoltării libere, de sine stătătoare, 
în cuvîntările pe care le-ați rostit 
cu acest prilej, în documentele pe 
care le-ați semnat am regăsit prin
cipiile sacre ale partidului și statu
lui nostru — colaborarea în temeiul 
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Dînd o înaltă apreciere rfezultate- 
lor vizitei, ne exprimăm convingerea 
că ea aduce o contribuție substan

țială la instaurarea unui climat de 
înțelegere și cooperare în Africa și 
pe întregul glob. Vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom sprijini ca și 
pînă acum, cu fapta și cuvîntul, no
bilul dumneavoastră efort, reflec- 
tind în cărțile noastre procesul de 
făurire a unei civilizații noi pe pă- 
mintul românesc și făcînd cunoscută 
pretutindeni dorința fierbinte a po
porului nostru de a trăi într-o lume 
eliberată de coșmarul războiului, o 
lume a prieteniei și a emulației paș
nice, potrivit celor mai profunde as
pirații ale omenirii.

Cu inimile pline de bucuria pe 
care ne-o produce fiecare acțiune 
dedicată afirmării plenare a politicii 
externe a partidului, și statului nos
tru, al cărei inspirator și creator sîn
teți, vă adresăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde sentimente de stimă și pre
țuire pentru rezultatele noii solii de 
pace și colaborare pe care ați dus-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe pămîntul Africii, se 
subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.

Remarcabilul ecou internațional al 
vizitei, înaltul omagiu adus persona
lității dumneavoastră, de conducător 
comunist și ilustru om de stat, re
levarea marilor dumneavoastră me
rite in croirea unui curs nou ăl re
lațiilor internaționale, bazat pe res
pectarea independenței, suveranității 
și integrității teritoriale, pe neames
tecul în treburile interne, deplina 
egalitate a tuturor țărilor, se răs- 
frîng nemijlocit asupra prestigiului 
patriei noastre, ne dau certitudinea 
că astăzi cuvîntul drept și curajos 
al poporului nostru este ascultat și 
prețuit pretutindeni în lume. Sîn
tem mîndri că, pretutindeni, în ță
rile vizitate, ați fost primit și ono
rat ca un mare și adevărat prieten 
al Africii și africanilor.

Puternic mobilizați de nemărginita 
abnegație și dăruire cu care vă de
votați celor mai înalte idealuri de 
pace și progres, vă asigurăm și cu 
acest prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în nu
mele comuniștilor, al tuturor locui
torilor județului Sibiu — români, 
germani, maghiari — că vom face 
totul pentru ca acumulările, cantita
tive să ducă la o nouă calitate, su
perioară, pe toate planurile activi
tății politice, economice și sociale, 
înscriind, prin muncă și hărnicie, un 
aport mereu sporit la aplicarea in
tegrală în viață a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și ale Conferin
ței Naționale, că vom cinsti prin 
faptă comunistă marile evenimente 
ale acestui an: Congresul al XII-lea 
al partidului și a 35-a aniversare a 
eliberării patriei.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Teleorman au urmărit cu 
profund interes și legitimă mîndrie 
patriotică noua vizită întreprinsă de 
dumneavoastră pe continentul afri
can, expresie a preocupării statornice 
a partidului și statului nostru de a 
dezvolta relațiile de prietenie, cdla- 
borare și solidaritate militantă cu 
țările și popoarele care luptă pentru 
consolidarea independenței, împotri
va politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, de dominație și 
dictat — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN TELEOR
MAN AL P.C.R.

Primirile sărbătorești, convorbirile 
avute cu conducătorii de partid și de 
stat ai țărilor vizitate, tratatele și 
comunicatele comune adoptate, acor
durile semnate constituie tot atîtea 
mărturii ale stimei și respectului 
unanim de care se bucură România 
socialistă în lume, ale înaltei apre
cieri față de eforturile neobosite pe 
care dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, le depu
neți în slujba făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Alături de întregul popor, teleor
mănenii își exprimă profundul atașa
ment și nețărmurita adeziune față 
de rezultatele rodnice, de o excepțio
nală importanță ale soliei dumnea
voastră de pace și prietenie, temelie 
trainică a colaborării pe multiple 
planuri între țara noastră și statele 
vizitate.

însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu și exprimînd pro
funda recunoștință pentru activitatea 

prodigioasă pe care o desfășurați 
pentru progresul și prosperitatea pa
triei, pentru creșterea prestigiului ei 
internațional, noi, cei care trăim și 
muncim pe aceste meleaguri, vă în
credințăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, de hotărîrea 
noastră fermă de a nu precupeți nici 
un efort în vederea înfăptuirii exem
plare a sarcinilor ce ne revin din 
luminosul Program de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism.

Oamenii muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA MECANICA DE MATERIAL 
RULANT GRIVIȚA ROȘIE — BUCU
REȘTI își exprimă aprobarea de
plină față de rezultatele vizitei efec
tuate de dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în unele țări din 
Africa. Este o nouă și strălucită con
tribuție adusă dezvoltării și cimen
tării relațiilor de prietenie și de co
laborare cu aceste țări, consolidării 
păcii în lume.

Sîntem mîndri că datorită viziunii 
profund științifice, realiste, cu care 
abordați marile probleme ale lumii 
contemporane, ați intrat în conștiința 
întregii umanități ca unul dintre cei 
mai mari bărbați de stat, care se 
identifică în năzuințele și aspirațiile 
de pace și progres ale întregii comu
nități internaționale, a luptei pentru 
instaurarea unei lumi mai drepte și 
mai bune din care să dispară spec
trul războiului și al morții.

Ne angajăm ca, prin faptele noas
tre de muncă și de viață, Să ne achi
tăm în mod exemplar de toate sar
cinile pe care partidul ni le pune in 
față, pentru ca scumpa noastră pa
trie să strălucească tot mai puternic 
în marea constelație a națiunilor 
lumii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se 
arată :

în consens cu întregul nostru po
por, oamenii muncii tulceni dau o 
înaltă apreciere și aprobă cu depli
nă satisfacție rezultatele deosebit de 
rodnice ale dialogului la nivel înalt 
pe care l-ați purtat, mult iubite to
varășe secretar general, împreună 
cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
în cele opt state din continentul 
african, unde, în calitate de expo
nent fidel și mesager strălucit al 
poporului român, ați acționat cu 
strălucire pentru cele mai scumpe 
idealuri ale prieteniei și colaborării 
între state, ale jăcii și progresului. 
Nutrim convingerea că rezultatele 
vizitei deschid noi și Importante 
perspective relațiilor de solidaritate 
și colaborare prietenească pe plan 
politic, economic, cultural și știin
țific între poporul român și po
poarele din țările vizitate, aceasta 

constituind, totodată, o valoroasă 
contribuție la cauza progresului și 
păcii în lume.

Cu sentimente de deplină satis
facție și mîndrie am luat cunoștință 
de manifestările sărbătorești de 
caldă ospitalitate și profundă stimă 
cu care ați fost primit și înconjurat 
de popoarele din țările vizitate, care 
constituie noi mărturii grăitoare ale 
prestigiului și prețuirii de care se 
bucură pe continentul'african, ca și 
pretutindeni în lume, România so
cialistă, activitatea dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
totala noastră adeziune la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, vă asigurăm, muît 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, însuflețiți de înaltul 
dumneavoastră exemplu de dăruire 
și abnegație revoluționară, vom face 
totul pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin, pentru a 
întîmpina cu noi și importante suc
cese cea de-a XXXV-a aniversare a 
eliberării patriei și cel de-al XII-lea 
Congres al partidului.

în telegrama trimisă de ÎNTRE
PRINDEREA DE ALUMINIU SLA
TINA se spune : Primirea entuziastă 
ce vi s-a făcut în timpul vizitei, iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, precum și rezultatele deo
sebit de rodnice ale convorbirilor 
avute, tratatele de prietenie și coope
rare încheiate cu țările africane vizi
tate demonstrează încă o dată presti
giul, aprecierea și stima de care vă 
bucurați în rîndul popoarelor lumii.

Exprimăm încă o dată întreaga 
'noastră adeziune față de politica în
țeleaptă pe care o duceți, în fruntea 
partidului și statului nostru, față de 
rodnicele acțiuni întreprinse atît pe 
plan intern, cit și internațional spre 
binele și fericirea poporului român, 
al păcii și înțelegerii intre popoare. 
Vă adresăm din adîncul inimii recu
noștința noastră fierbinte pentru 
înalta simțire patriotică și revoluțio
nară cu care cinstiți poporul nostru 
pentru a-1 ridica spre cele mai înalte 
culmi ale civilizației și progresului. 
Ne angajăm să realizăm și să depă
șim în mod exemplar sarcinile de 
plan pe acest an și pe întregul cin
cinal la toți indicatorii, să înfăptuim 
neabătut linia pe care ne-ați indi- 
cat-o, mult iubite tovarășe secretar 
general.

Pionierii României socialiste și ca
drele care le îndrumă activitatea, 
împreună cu întregul nostru popor, 
exprimîndu-vă cele mai profupde 
sentimente de dragoste, respect și 
adincă prețuire, vă adresează, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. tradiționala urare româ
nească „Bine ați venit" din noua și 
deosebit de importanta dumneavoas
tră misiune politică — vizita pe 
care ați întreprins-o în mai multe 
țări din Africa, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu — se arată în 
telegrama CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIE
RILOR.

însuflețiți de înaltul dumneavoas
tră exemplu de slujire cu abnegație 
a intereselor vitale ale poporului ro
mân, de dăruire față de nobila cau
ză a înfloririi continue a patriei, de 
ridicare a ei pe noi trepte de civi
lizație și progres, ne angajăm in 
fața dumneavoastră, a partidului și 
poporului, să învățăm și să muncim 
tot mai bine, să organizăm ample 
activități politico-educative, cultural- 
artistiCe și sportiv-turistice prin care 
să ne dovedim la înălțimea încrede
rii și grijii pe care întreaga socie
tate o manifestă față de copiii țării
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități.

Oamenii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, care 
muncesc înfrățiți pe ogoarele CON
SILIULUI UNIC AGROINDUS
TRIAL PECICA, au primit cu vie 
satisfacție și deplină aprobare re
zultatele vizitei efectuate de dum
neavoastră, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în mai multe țări 
de pe continentul african.

Lucrătorii ogoarelor din cadrul 
consiliului nostru muncesc cu elan 
și abnegație pentru a smulge pămin- 
tului roade tot mai bogate, contri
buind astfel la progresul și prospe
ritatea minunatului nostru popor. 
Eforturile și dăruirea țăranilor coo
peratori, mecanizatorilor, lucrători
lor și specialiștilor au primit noi 
dimensiuni în urma vizitei pe care 
ați intreprins-o pe meleagurile noas
tre, indicațiile și sfaturile dumnea
voastră canalizîndu-le energiile, ta
lentul și capacitatea pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor.

Vă mulțumim pentru modul stră
lucit în care ați reprezentat și repre- 
zentați gîndurile și aspirațiile po
porului român în soliile de pace 
peste hotare pentru modul strălucit 
în care conduceți destinele națiunii 
noastre socialiste spre noi culmi de 
progres și civilizație.

Asemenea întregului nostru popor
— se spune in telegrama ÎNTRE
PRINDERII DE AUTOTURISME 
PITEȘTI — întregul nostru colectiv 
de muncă a trăit cu vibrantă emo
ție, cu inimile pline de nemărginită 
bucurie amplele manifestări de sti
mă și respect cu care ați fost în
conjurat. întilnirile și convorbirile 
purtate, documentele comune sem
nate, tratatele încheiate conferă 
vizitei întreprinse de dumneavoas
tră, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, dimensiunile unui act de 
importanță istorică menit să dea un 
nou și însemnat impuls relațiilor 
multilaterale dintre poporul român 
și popoarele țărilor vizitate,

Exprimindu-ne întreaga noastră 
admirație și' recunoștință pentru 
modul strălucit in care ați condus 
această nouă solie de pace, prietenie 
și cooperare vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom folosi Întreaga 
noastră capacitate de muncă pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asu
mate în întrecere.
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Sub faldurile 
tricolorului

S-a îmbrăcat în flori întreaga țară 1 
E soare nou pe românescul plai, 
Este lumină pe întinderi iară, 
E primăvară și e luna mai.
Sînt oamenii azi toți numai iubire 
Făcînd în jurul Patriei lor zid* 
Purtînd pe fețe nimb de fericire
Și-n inime tărie de Partid.
Sub faldurile steagului fierbinte 
Și veșnicului nostru tricolor, 
Ei duc cu Libertatea mai-nainte 
Și dragostea și gîndurile lor.
E țara-ntreagă toată de lumină 
Și-n faptele-i de azi, muncitorești, 
E cintec, zumzet de popor albină 
Și mii și mii de visuri românești.

Virgil CARIANOPOL

Visăm lingă 
Carpați

E luna mai, sînt beți de floare prunii 
Și dorul de viață ne topește,
Visăm lîngă Carpați, în românește 
Gîndim la soarta noastră și a lumii.
E luna mai, sînt liberi muncitorii 
Să spună ce-i de spus, muncitorește.
Visăm lîngă Carpați, în românește, 
Zidim destinul unei noi istorii.
E luna mai, sub farurile lunii 
Țăranii priveghează cum pîinea dulce 

crește
Visăm lîngă Carpați și românește 
Trudim la pîinea noastră și a lumii.

E luna mai, sînt beți de vis poeții 
Și visul lor în cintec înflorește 
Visăm lîngă Carpați, în românește 
Vom scrie imne-n inima Cetății
E luna mai, în lume, pretutindeni 
E-un porumbel ce viața-l ocrotește ;
Visăm lîngă Carpați, în românește 
Noi zborul îl slăvim în ziua de Armindeni.

Gheorghe CIUDAN

Desen de Tudor ISPAS

Odă în mai
Noi am legat victorii 

de victorii, 
Printr-o voință cremeni 

îndîrjind 
Și le trăim din plin și-adînc 

fiorii,
Prin timp mereu asemenea 

fiind.

Patetice elanuri încordate, 
Ca sevele în plante, am suit. 
Și pentru ele inima ne bate, 
Că altă față vieții au ivit.

în toate-am ctitorit o temelie, 
— Nepieritorul zbucium 

roditor — 
Urmașilor îndemn și mărturie, 
Din cronici către amplu viitor.

De tulburele ape ne-am 
desprins

Și navigam pe unde
de cleștar. 

Deși de-atîtea lupte este nins, 
Cîrmaciul are ocniul tot 

mai clar !
Octav SARGEȚIU

Un popor strîns unit 
sub steagul partidului 

său comunist
Ffaptul divers^I ----------------------------------- I

(Urmare din pag. I)
in viitor pentru ce-am fost noi 
azi in stare, mă preocupă acest 
sentiment de luciditate impletit 
cu conștiința răspunderii și 
vreau să văd cit de apăsătoare, 
in sens constructivt este ea, azi, 
la noi.

E limpede că sintem o țară bo
gată in realizări cu adevărat 
spectaculoase și că trăim o 
clipă de foc și de aur a eter
nității noastre pe acest pămint 
românesc, e limpede că stăpi- 
nim ideea de viitor și că stă- 
pinim ideea de mai bine care 
este fundamentală, e limpede că 
viața noastră, a tuturor, este pe 
deplin conștient recunoscătoare 
ca fiind determinată de Parti
dul Comunist Român, e limpede 
că marile sentimente ale liber
tății și demnității naționale 
sint ocrotitoarele întregului 
nostru efort, e limpede că nu
mele de român spune, astăzi, 
ceva, de la un capăt la altul al 
lumii și că identitatea acestui 
nume stă în conștiința că re
prezintă expresia uneia din cele 
mai vii politici solidare cu 
cauza tuturor celor ce mun
cesc și luptă pentru indepen
dență și libertate.

însă eu vreau să vă poves
tesc, azi, ce înseamnă acest 
sentiment de mindrie de a fi ro
mân în chiar inima cetățeanu
lui român, acela care are și 
dreptul să spună că întruchi
pează și țara și poporul, omul 
obișnuit, constructor de toate 
zilele, cel care zidește viața

nouă și o trăiește la rind și in 
rind cu toți cei care trăiesc și 
zidesc viața noastră de toate 
zilele.

La Rimnicu Vilcea, un bunic 
al meu făcea sănii de copii și 
lădițe : pentru recruți și mi se 
părea "b industrii timplăria lui 
adăpostită intr-un pod, pe ma
lul unui rîu pierit, lingă o fa
brică de luminări și la rind

f

deocamdată cu o dezvoltare 
medie, intr-un răstimp care 
altădată presupunea un veac de 
somnolență primitivă.

O jumătate de secol Rîmnicu 
Vilcea a crezut că Tăbăcarii lui 
Simian și Abagiii de la Podul 
Vinerii Mart șl' Luminărarii "sîtlt 
șansa lui de urbanitate. In mai 
puțin de zece ani, azi, orașul, un 
oraș mic, subliniez, a devenit

La noi, unde munca își merită 
cu prisosință sărbătoarea

veneau trei abagerii care sco
teau la obloane veste și șoarțe 
și laibere cu găitane și ceva 
mai la vale era o tăbăcărie și 
ce era de văzut era Podul Vi
nerii Mari și bilciul de la Riu- 
reni, județul scutura prunele 
vinete cind se făceau, toamna, 
și număra căruțele pietrarilor 
trecind triste cu emblema lor 
celebră, legată cu un lanț, mă- 
runțind glodul drumurilor lingă 
loitre și lătrțnd rar la cine mai 
trecea pe drumul stingher.

Și mă plimb azi prin Rîmnicu 
Vilcea și-mi dau seama ce act 
de curaj fantastic a prezidat 
dinamitarea vechii lumi, dar 
mai ales ce act de curaj fan
tastic prezidează angajarea 
noastră intr-o bătălie care să 
ne propulseze in rindul țărilor

proprietarul unei industrii care 
se dezvoltă într-o tensiune ab
solut amețitoare, nu exagerez, 
incit acum aflu că aici, in raiul 
fericit al pensionarilor s-a pro
dus o adevărată patimă a inves
tițiilor fundamentale și că nu se 
mai poate vorbi decit despre 
„la noi, la sodă", „la noi, la 
clor", „la noi, la chimie", „la 
noi, la încălțăminte", „la noi, la 
mobilă", „la noi, la placaj", „la 
noi, la Facultatea de subingi- 
neri" și foarte curind se va spu
ne „la noi, la motoare fine" 
la fel de simplu cum se spune 
azi „la noi, la utilaj chimic și 
petrolier". Incit, cum ziceam, la 
noi, la Rîmnic, înțeles altădată 

, ca orașul ce se confunda cu Po
dul Vinerii Mari și cu bilciul

Riurenilor, a încetat pur și sim
plu să mai existe.

— La noi, Za motoare fine, îmi 
spunea foarte de curind Gheor
ghe Stoica, primarul municipiu
lui, va fi ca la actualul palat al 
științei și tehnicii, un univers 
absolut nou, o lume, ab
solut nouă, nimeni nu ne va 
crede că pină de curind și aici 
se scuturau prunele și că singura 
noastră industrie era cazanul cu 
țuică.

Și iată și cea de-a doua po
veste.

Ies dimineața, cum ziceam, 
din casă și înaintea mea un ti- 
năr imbricat elegant, cu ser
vietă diplomat, sigur pe el, sa- 
lutind protocolar, ca un exersat 
funcționar al Ministerului de 
Externe.

— Mă știți, zice el, eu sint de 
la Slătioara, și eu mă uit bine 
la el și-mi dau seama că • nu 
poate fi de la Slătioara. Dar el 
repetă „de la Slătioara, insă a- 
cum sint inginer la Electropu- 
tere, la Craiova. Ați fost la noi" 
— insă acum, la noi, înseamnă 
Electroputere.

— Am fost, zic eu, o minune!
— A fost, zice el, a fost o mi

nune, să vedeți insă I.U.G.-ul. 
L-am văzut de curind, am fost 
in vizită, este absolut fantastic, 
vă spun ca inginer, fantastic, 
mi se face frică, miliarde, ascul- 
tați-mă, mă uitam înlemnit și 
mă gindeam :

— Ce curajoși sînt românii 
ăștia, tovarășe !

„Românii ăștia" erau cei de la 
I.U.G., dar.de fapt țara întreagă.

(Urmare din pag. I) ' 
nlei. Printr-un proces poli
tico-social de neasemuită 
complexitate, unitatea — 
deviza ce ne vine de de
parte, din adîncul istoriei 
de peste un veac de luptă 
a clasei noastre muncitoare 
— pe deplin înfăptuită prin 
crearea partidului ei unic, 
a devenit axul de raliere a 
tuturor forțelor sociale pro
gresiste, liantul trainic al 
unității întregului popor 
și prin aceasta izvor de 
forță Invincibilă. De la 
Frontul Unic Muncitoresc 
la Frontul Unității Socia
liste, un drum urmat cu 
consecvență revoluționară, 
cu neabătută fermitate, de 
clasa muncitoare, de toți 
oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate.

Știm cu toții că preface
rea din temelii a întregii 
vieți economico-sociale nu 
s-a realizat ușor, fără efort. 
Dacă de fiecare dată am 
ieșit învingători, determi
nantă pentru depășirea 
greutăților, pentru mobili
zarea energiilor s-a dove
dit unitatea de nezdrunci
nat dintre partidul unic al 
clasei muncitoare și popor, 
în aceasta rezidă, înainte 
de toate, „secretul" marilor 
succese dobîndite, într-un 
foarte scurt răstimp, pe 
toate planurile vieții econo
mico-sociale, al înaintării 
impetuoase a țării noastre 
pe traiectoria progresului 
contemporan.

Oare ce fapte ar putea 
evoca astăzi mai convingă
tor unitatea monolitică din
tre partidul clasei munci
toare și poporul întreg de- 
cît extraordinara angajare 
în muncă a națiunii noas
tre în actualul cincinal — 
ca de altfel în întreaga pe
rioadă a construcției socia
liste — pentru înfăptuirea 
Programului partidului, a 
hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Na
ționale ? Orice inițiativă, 
orice proiect al partidului 
își găsesc întotdeauna e- 
coul cuvenit în sufletul șl 
conștiința poporului. Pil
duitor este însuși modul in 
care a răspuns și răspunde 
națiunea noastră sarcinilor 
stabilite prin programul 
suplimentar de creștere a 
producției industriale, pro
gram care se înfăptuiește 
cu deplin succes. Este 
neîndoielnic că asemenea 
performanțe nu se pot ob
ține decît atunci ifînjj po

porul este animat de o 
înaltă conștiință, cind cre
de cu ardoare in ceva. Șl 
poporul nostru crede cu 
ardoare în cuvîntul și fapta 
partidului său comunist. 
Unitatea de nezdruncinat a 
poporului în |urul partidu
lui ne dâ chezășia înaintă
rii ferme, neabătute, pe 
drumul socialismului mul
tilateral dezvoltat și comu
nismului, al ridicării Româ
niei în scurt timp în rin
dul țărilor avansate ale 
lumii.

....Hai la lupta cea 
mare I". Intonăm acest cin
tec încă din vremea cind a 
fost abia dăruit umanității. 
El a devenit cîntecul cauzei 
noastre, el ne-a legat cu 
lupta tuturor celor ce mun
cesc de pretutindeni. Spi
ritul solidarității frățești cu 
toți cei ce luptă împotriva 
exploatării și înrobirii se 
afirmă astăzi plenar în re
lațiile de caldă și indestruc
tibilă prietenie ale poporu
lui român cu popoarele tu
turor țărilor socialiste, cu 
forțele democratice și pro
gresiste de pretutindeni, cu 
toți cei ce luptă împotriva 
imperialismului și neocolo- 
nialismului, pentru pace, 
independență și progres 
social, pentru destindere și 
colaborare internațională. 
Azi ca și ieri, ca întot
deauna, eforturile partidu
lui nostru pentru întărirea 
unității pe plan intern se 
împletesc cu lupta pentru 
întărirea unității pe plan 
extern a tuturor forțelor 
lumii muncitoare. Acest 
crez nestrămutat ol munci
torimii române l-a auzit 
zilele trecute lumea în
treagă, rostit atît de expre
siv de secretarul general 
al partidului tfostru: „Po
poare asuprite de pretutin
deni, forțe progresiste de 
pretutindeni, unițl-vă, pen
tru a lichida imperialismul 
și colonialismul I Uniți-vă, 
pentru libertate națională 
și progres social I Uniți-vă, 
pentru ca fiecare națiune 
să fie liberă și indepen
dentă I .Uniți-vă, pentru 
construcția socialismului I 
Unițl-vă, pentru pace în 
întreaga lume I".

Cu asemenea gînduri, 
inspirată de încrederea 
nemărginită in partid, in 
conducerea sa, cu senti
mentul trainic al frăției in
ternaționaliste pășește, mai 
departe poporul României 
socialiste, pe sub arcul de 
triumf al zilei de. 1 Mai.

Primăvara noastră 
triumfătoare

(Urmare din pag. I)
tine preocupările pentru 
mai bine, pentru noi re
zultate, noi succese. Porți 
cu tine și in tine locul tău 
de muncă, țara toată. Spui: 
NOI, și atunci știu că mă 
incluzi și pe mine, fabri
cile, pămintul, atelierele 
febrile ale creației, con
știent de faptul că toate 
acestea sint proprietatea ta, 
indiferent de apartenență, 
căci toți vorbim aceeași 
limbă a muncii pentru în
florirea patriei noastre so
cialiste. Țara întreagă este 
a ta și știi că pacea ei stă 
in strinsă legătură cu pa
cea lumii, cu prietenia și 
colaborarea cu alte po
poare. Cel mai bun amba
sador al țării noastre, con
ducătorul iubit al parti
dului și statului, președin
tele republicii, cutreieră 
neobosit meleaguri înde

părtate mobilizind lumea 
in jurul idealurilor de liber
tate, solidaritate, pace. Mi
nunata noastră solidaritate 
umană s-a născut in lupte, 
s-a călit in ele, ea crește 
și se consolidează mereu in 
libertate, dreptate, spirit 
de responsabilitate : de 
aceea sintem atît de preo
cupați de bunăstarea, drep
turile și libertatea altora, 
de aceea muncim neobosit, 
pentru împlinirea lor. Cei 
ce învață acum liberta
tea, o învață și de la noi. 
Iar noi am învățat și învă
țăm de la cel care încă 
din fragedă tinerețe a 
făcut totul, cum face și 
acum totul, pentru liber
tate. Un om pășește înain
tea noastră, un om se află 
in fața noastră purtînd me
sajul triumfător al multor 
luni de mai aprinse. Pri
măvara noastră este trium
fătoare, de nebiruit.

LA IARBĂ VERDE

Desen de Adrian ANDRONIC Desen de Viorel SANDII

teatre
• Teatrul Național București 
(sala micfl) : Un fluture pe lampă
— 10. Autobiografic — 15. însem
nările unui necunoscut — 20. (sala 
Atelier) : Trei pe o bancă — 10,30, 
Elegie — 15.30, Fanteziile lui Faria- 
tiev — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital extra- 
ordinar — ORGA ATENEULUI 
a împlinit 40 de ani — 20.
• Opera Română : Motanul încăl
țat — 11. Boema — 19.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 10,30, Voievodul țiganilor
— 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bi- 
landra" (sala Schitu Mâgureanu): 
Răceala — 10.30, Față in față — 
15.30. Undeva, o lumină — 19.30, 
(sala Grădina Icoanei) : Interviu
— 10.30, Elisabeta , I — 19.30.
• Teatrul Mic : Zbor de sticleți
— 10.30. Pluralul englezesc — 15, 
Cititorul de contor — 19.30.
• Teatrul de comedie : Ciripit de

păsărele — 10.30, Cercul de cretă 
caucazian — 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe-
ru) : Micul infern — 10, Adio, 
Charlie — Familia Tot — 19,30.
(sala Studio) : Conversație... —
10.30, Carambol — 15,30, Ultima 
cursă — 19.
• Teatrul evreiesc de stat : Ctn- 
tați cu mine un cintec — 11.
• Teatrul Giulești (sala Glulești): 
Cocoșelul neascultător — 10, Hai
na cu două fețe — 19.30, (sala Ma
jestic) : Dragoste periculoasă —
10, Serenadă tirzie — 15, Goana —
19.30.
• Teatrul satirlc-muzical ,.C. Vâ
nase" (sala Savoy) : Omul care 
aduce risul — 19,30. (sala Victo
ria)) : Costică, ne vede lumea —
11.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Ucu- 
Uitucu — 10, Siciliana — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10, Trei grăsani — 
17.
• Teatrul „Țăndărică" : Petrică 
și lupul — 11, Pescarul șl norocul 
- 17.
• Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 10: 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 15; 19.30.

• Ansamblul de estradă al Arma
tei (la sala C.C.A.) : Inimi de pri
măvară — 19,30.

cinema
• Vis de ianuarie : SCALA — 0: 
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 — 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 
20,30, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Cine nu-J cunoaște pe Kadkin : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Ciocolată cu alune s CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
BUCEGI - 10,30; 12,45; 15; 17.30; 
19,45, MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17.45; 20.
• Matineu pentru copil : BU
CEGI - 9.
• Prima iubire : TIMPURI NOI 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un om in loden : CAPITOL —

9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18: 20, FE
ROVIAR — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16.30; 18,30; 20,30; GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un om de zăpadă pentru Afri
ca — 9,15; 11; 12,45; 14,15, Rocky
— 15,45; 18; 20 : DOINA.
• Omul cu masca de fler ; PA
TRIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Brațele Afrodttei ; CENTRAL
— 9; 11; 13; 15; 17,30; 20, FLO
RE ASCA — 9; 11; 13; 15; 17,30; 20.
• Prinț șl cerșetor : AURORA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Clipa : ARTA — 9: 12; 15.30; 19, 
BUZEȘTI — 9; 12; 15,30; 19, CO- 
TROCENI — 9; 12; 15,30; 19.
• Lady Hamilton — 9,45; 11,45,
Ora rugurilor — 18,30; 20,30 : CI
NEMATECA.
• Police Python 357 : DACIA — 
9; 11,30; 14,30; 17,15; 20, GIULEȘTI
— 9: 12; 15; 17,30; 20.
• împușcături tn stepă : LIRA — 
9; 11,15; 13,30; 1530; 18: 20.
• Matineu pentru copii — 9, In

viitoare — 12,30; 16; 19 : FLA- 
CARA.
• Cadoul vrăjitorului negru :
DRUMUL SĂRII — 9; 11; 15,30;
18; 20.
• Expresul de Buftea î COSMOS
— 10; 12; 15; 17,30; 20.
• Napoli se revoltă : FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20.30.
• Inspectorul Harry : MELODIA
— 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 30, MO- 

. DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Nea Mărin miliardar : MUNCA
— 8,30; 10,30; 12,30; 1430; 16,30;
18,30; 20,30.
• Matineu pentru copii — 10,
Cuibul iluziilor — 12; 15,30; 19 :
FERENTARI.
• Matineu pentru copii — 9, Căl-
ciiul lui Achile — 11,15; 13,30;

* 15,45; 18; 20 : PACEA.
• Mizez pe 13 î POPULAR — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Totul pentru fotbal : PROGRE
SUL - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Speriați-1 pe compozitor : VII
TORUL — 10; 12; 15,30; 17,45; 20.
• Cobra ; VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
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Din vremea lui Burebista

Pe șantierul marii 
așezări dacice de ta 
Popești, județul Ilfov, 
au fost scoase la ivea
lă acest ulcior și a- 
ceastă cupă cu decor 
in relief. Ele poartă 
spre noi, de mai bine

de două milenii, mesa
jul unei lumi care — 
in dragostea ei pentru 
frumos — și-a făurit, 
cu iscusință și mi
gală, podoabe ale ca
sei, ale vieții de zi

cu zi. Prin proporția 
șl armonia formelor, 
prin finețea și origina
litatea decorațiilor, ele 
se constituie intr-un 
strălucit mesaj de pe 
vremea lui Burebista.

Garofită unică în lume
,

Printre grohotișurile Pietrei Cra
iului crește o floare de o • nease
muită frumusețe, considerată o ve
ritabilă podoabă a Carpaților. I se 
spune Garofița Pietrei Craiului. 
Planta poartă în virf o singură 
floare cu cinci petale roșii și cu 
marginea dințată. Petalele au dungi 
longitudinale de un roșu mai închis, 
iar spre’ interior se află o rotiță de 
dantelă fină cu ochiuri mici, urmată 
de un cerc alb cu raze roșii.

Fiind unică in lume, suava floa
re a fost declarată monument al 
naturii și pusă sub ocrotirea legii.

Admirați-o și ocrotiți-o, oameni 
buni I

Frumoasele păpuși 
de la Lenauheim

In casa natală a marelui poet 
Lenau din comuna Lenauheim, ju
dețul Timiș, așezare renumită prin 
hărnicia locuitorilor săi, români, 
germani și maghiari, a fost amena
jat un muzeu. In cadrul muzeului 
s-a deschis o inspirată expoziție a 
portului popular șvăbesc din aceas
tă parte a țării. Prin migala și pa

siunea creatorilor de frumos din- 
tr-un număr de 4S de localități in 
care trăiesc și oameni ai muncii de 
naționalitate germană, au fost con
fecționate tot atîtea perechi de pă
puși, îmbrăcate in pitorești costu
me populare șvăbești. Iată cîteva 
dintre ele surprinse pe peliculă de 
fotoreporterul L. Geier.

Ați auzit de... Sforete?

Această specie de peș
te a fost descoperită in 
riul Vilsan, iar ulte
rior și in Argeș, in zona 
Albeștilor. După cum 
ne informează profe
sorul Radu Stancu, di
rectorul Muzeului ju
dețean Pitești, peștele 
din imagine este ur

mașul unei specii de 
acum... 60 de milioane 
de ani! Cunoscut de 
oamenii locului din 
cele mai vechi timpuri 
peștelui i s-au atri
buit mai multe denu
miri : sforete, asprete, 
popete, tărițar...
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Găsindu-și in albii- I 
le Vilsanului și Arge- | 
șuiul ultimul refugiu 
de pe globul pămin- I 
tesc, micuțul și vioiul I 
pește are o valoare 
științifică depășind in- I 
comparabil pe cea... I 
alimentară.

Peștera perlelor

N-a trecut nici un an de zile de 
cind a luat ființă Asociația speolo
gilor amatori din Vilcea. Cei pes
te 30 de tineri pasionați ai drume
țiilor montane — muncitori, tehni
cieni, profesori — au întreprins, in 
timpul lor liber, numeroase dru
meții și cercetări, care s-au soldat

cu descoperirea și studierea a nu | 
mai puțin de 15 formațiuni carstice, 
necunoscute pină acum. Intre aces- ■ 
tea se numără și „Peștera perle- I 
lor", aflată in cheile piriului Recea. 1 
Denumirea este pe măsura inedite- . 
lor stalactite și stalagmite care oje- I 
rd privirii frumuseți de nebănuit.

Natura |
sculptează

Tot în rubrica noastră, și tot 
intr-o notă însoțită de folbgrafie, 
scriam despre pasiunea pentru flu
turi a fraților Iuliu și Andrei Szabâ 
din Satu Mare, concretizată intr-o 
colecție impresionantă. na~ fetele 
mai mare, inginerul Iuliu Szabâ, 
mai are o pasiune : „sculpturile" 
realizate de... natură. Adeseori, in 
timpul liber, el colindă pădurile, 
căutind atent acele crengi și acele 
rădăcini care închipuie oameni, pă
sări, animale. Atit de bine seamă
nă cu chipurile reale din... natură, • 
incit lui Iuliu Szabo nu-i rămine | 
decit să le pună in valoare întreaga 
lor frumusețe. Fotoreporterul | 
Gheorghe Iancu a surprins citeva | 
din „sculpturile" colecției sale.

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

dar.de
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Republicii Elene
(Urmare din pag. I)

• Inmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul elen a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în numele 
șefului statului, al primului ministru 
și al guvernului grec, cele mai sin
cere urări de fericire, prosperitate 
pentru Republica Socialistă România.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej sînt evocate 
tradiționalele relații de prietenie din
tre popoarele elen și român, sub- 
liniindu-se că „prin istoria, cultura 
și nivelul lor ridicat de civilizație, 
prin atașamentul lor la cauza păcii 
și a înaltelor valori enunțate în 
Carta O.N.U. și in Actul final de la 
Helsinki; ele sînt predestinate să ur
meze aceeași cale, aceea a cooperă
rii și prieteniei, a păcii".

„Tradițiile noastre comune istorice 
șl culturale — se spune în cuvîn- 
tare — determină dezvoltarea rela
țiilor noastre bilaterale. Declarația 
solemnă comună semnată la Bucu
rești de primul ministru al Greciei, 
Constantin Caramanlis, și de Exce
lența Voastră, precum și convorbi
rile constructive pe care le-ați avut 
cu primul ministru în timpul recen
tei sale vizite oficiale în România 
constituie expresia și consacrarea 
acestei moșteniri comune, exprimă 
voința popoarelor noastre de a dez
volta relațiile dintre ele în toate do
meniile, precum și dorința de a con
tribui, prin colaborarea lor fructuoa- 

ă și dinamică, pentru ca regiunea 
tralcanică să devină o zonă a păcii, 
prieteniei și cooperării. Poziția noas
tră comună față de cooperarea mul
tilaterală inter balcanică constituie 
contribuția noastră cea mai pozitivă 
în această direcție".

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru urările transmise și a 
adresat, la rîndul său, un salut cor
dial președintelui Greciei, primului 
ministru și guvernului elen, împreu

nă cu urarea de prosperitate pentru 
poporul grec.

In cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului român se spune: „Do
resc să menționez cu satisfacție, și 
cu acest prilej, că relațiile româno- 
elene cunosc o dezvoltare continuă. 
Putem afirma că progresele înregis
trate în ultimii ani în extinderea co
laborării dintre România și Grecia 
sînt o consecință logică a tradițio
nalelor raporturi de prietenie dintre 
popoarele noastre. Recenta vizită în 
România a domnului Constantin Ca
ramanlis, prim-ministru al Republi
cii Elene, încheiată cu deplin succes, 
constituie o nouă expresie a voinței 
țărilor noastre de a adînci și diver
sifica în toate domeniile relațiile din
tre ele“. „Dezvoltarea fructuoasă a 
colaborării româno-elene, pe baza 
principiilor deplinei egalități în drep
turi, respectării independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc, renunțării la forță șl la ame
nințarea cu forța, se înscrie ca o 
contribuție prețioasă a țărilor noas
tre la promovarea unui climat de 
pace, colaborare și destindere în Bal
cani, în Europa și în lume".

în continuare, în cuvîntare se ara
tă: „Consacrîndu-și întreaga sa ca
pacitate creatoare dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării sale, construc
ției noii orînduiri, poporul român 
este profund interesat in edificarea 
unei securități reale în Europa și 
în dezvoltarea unei colaborări active, 
neîngrădite între statele acestui con
tinent. în acest 'sens, țara noastră 
acționează pentru înfăptuirea con
cretă în viață a prevederilor Actului 
final al Conferinței de la Helsinki, 
pentru pregătirea temeinică a reu
niunii de la Madrid din 1980, care 
va trebui să dea un nou impuls des
tinderii, securității și păcii pe con
tinentul european și, îndeosebi, să 
deschidă calea trecerii la măsuri

concrete de dezangajare militară și 
dezarmare, fără de care nu se poate 
vorbi de securitate. în acest context, 
România acordă o mare atenție dez
voltării relațiilor în Balcani, ca 
parte a înfăptuirii securității și co
operării în Europa. Dorim ca între 
țările din această regiune să se rea
lizeze raporturi active de colaborare 
bilaterală și multilaterală în scopul 
dezvoltării economico-sociale a fie
cărui popor, al ridicării bunăstării 
și consolidării libertății fiecărei na
țiuni, pentru ca Balcanii să devină 
cu adevărat o zonă a păcii și cola
borării rodnice". „România este 
hotărîtă să facă totul pentru a con
tribui la înfăptuirea dezarmării, și 
in primul rind a dezarmării nuclea
re, pentru lichidarea subdezvoltării 
și înfăptuirea noii ordini economice 
internaționale. Ne pronunțăm cu fer
mitate pentru soluționarea pe cale 
pașnică, prin tratative, a tuturor 
problemelor, a stărilor de încordare 
și conflict, care mai dăinuie in di
verse zone ale lumii".

„Convergența sau apropierea pozi
țiilor României și Greciei în pro
bleme majore ale vieții internațio
nale — se subliniază in continuare 
— oferă premise favorabile intensi
ficării cooperării dintre țările noas
tre pe pian internațional, în vederea 
edificării unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră".

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a între
ținut, într-o atmosferă cordială, cu 
ambasadorul Republicii Elene, Michel 
Cottakis.

La solemnitate și întrevedere au 
luat parte Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Au fost de față, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Greciei ia 
București.

Ambasadorul Republicii Costa Rica
(Urmare din pag. I)

Prezentindu-și scrisorile de acredi
tare! ambasadorul a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din partea 
președintelui Republicii Costa Rica, 
Rodrigo Carazo Odio, și a guvernului 
costarican un salut călduros și cele 
mai bune urări.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de amasador, după ce sînt evi
dențiate bunele relații dintre Costa 
Rica și România, se spune : „Sînt 
bine cunoscute de guvernul nostru 
eforturile pe care ■ le întreprindeți, 
domnule președinte, ca relațiile între 
state să se desfășoare în condiții de 
independență, suveranitate și pace, 
ca aceste relații, așa cum se desfă
șoară cu țara noastră, să se bazeze 
pe egalitatea în drepturi, respectul 
reciproc a! independenței și suvera
nității, neamestecul în treburile in
terne ale altor țări și avantajul re
ciproc. Aceste coincidențe ale poli
ticii externe a guvernator fttfastfe con
stituie un factor pozitiv pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor dintre Costa 
Rica și România. Guvernul nostru 
cunoaște, de asemenea, valoarea e- 
forturilor Excelenței Voastre pentru 
oprirea cursei înarmărilor în lume și 
realizarea unei adevărate dezarmări, 
inclusiv nucleare. Această preocupare 
a dumneavoastră, domnule președin
te, este împărtășită de președintele 
nostru, Rodrigo Carazo, care a afir
mat că va lupta pentru dezarmare, 
pentru supraviețuirea umanității, de- 
punind in acest scop maximum de 
efort".

în continuare, în cuvîntare se ara
tă : „Domnule președinte, pot să 
afirm cu‘ adîncă satisfacție că de la 
vizita pe care ați făcut-o în țara 
noastră. în septembrie 1973, legătu
rile bilaterale între cele două părți 
au cunoscut un ritm tot mai accele
rat, pe baza cadrului legal adecvat, 
care cuprinde diverse acorduri și

tratate semnate de ambele părți, 
prin schimbul de ambasade, prin vi
zitele reciproce realizate de funcțio
nari superiori, specialiști și delegații 
oficiale, precum și prin dorința ce
lor două guverne de a da un impuls 
din ce în ce mai viguros dezvoltării 
acestor relații".

în încheierea cuvintării se spune : 
„Doresc să vă exprim, domnule pre
ședinte, urările mele personale și 
ale guvernului meu ca România să 
progreseze continuu, prin eforturile 
sale, în pace șl suveranitate, și ca 
lupta dumneavoastră personală pen
tru stabilirea unei păci trainice in 
lume, bazată pe o nouă ordine eco
nomică internațională, la care sub
scrie și guvernul meu, să fie încunu
nată de succes deplin, pe măsura ce
rințelor acestei lumi frămintate în 
ț^ire trăim".

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru urările transmise și a 
adresat, la rîndul său, președintelui 
Rodrigo Carazo Odio un salut cor
dial și cele mai bune urări de sănă
tate, de progres și prosperitate pen
tru poporul' costarican prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului român este evocată vi
zita efectuată, în 1973, în Republica 
Costa Rica, subliniindu-se importanța 
dialogului la nivel înalt româno-cos- 
tarican în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre țările noastre.

„După cum vă este cunoscut — se 
arată apoi in cuvîntare — România 
promovează largi relații de cooperare 
cu toate statele, pe baza principiilor 
deplinei egalități in drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța. 
Constatăm cu satisfacție că, pe baza 
acestor principii — consacrate de alt
fel în Tratatul de prietenie și coope
rare dintre țările noastre și in

celelalte înțelegeri comune — rapor
turile dintre România și Costa Rica 
se dezvoltă continuu, atit pe plan bi
lateral, cit și multilateral. Acordăm 
o importanță deosebită relațiilor eco
nomice dintre țările noastre și sîn- 
tem încredințați că, prin eforturi co
mune, vom reuși să ridicăm colabo
rarea și cooperarea româno-costari- 
cană la un nivel tot mai înalt".

In continuare, in cuvîntare se ara
tă : „Există largi posibilități pentru 
a dezvolta conlucrarea româno-costa- 
ricană în domeniul vieții internațio
nale, mai ales dacă ținem seama de 
apropierile existente între politica 
externă a țărilor noastre, ca țări în 
curs de dezvoltare, membre ale 
-Grupului celor 77». Romania, ca și 
Costa Rica, se pronunță pentru in
staurarea unor relații noi, echitabile 
între state, pentru înlăturarea sub
dezvoltării și pentru înfăptuirea unei 
noi ordini economice internațional?, - 
care să asigure progresul mai rapid 
al tuturor statelor, în primul rînd al 
celor râmase in urmă, stabilitatea 
economiei mondiale".

„V-ați referit, domnule ambasador, 
la eforturile noastre comune în ve
derea înfăptuirii dezarmării. în- 
tr-adevăr, România a făcut și va face 
tot ceea ce îi va sta în putință pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru realizarea unor măsuri efective 
de dezarmare, in primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru înfăptui
rea unei păci trainice în întreaga 
lume".

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire cor
dială cu ambasadorul Arnoldo Amr- 
hein Pinto.

La solemnitate și convorbire au 
fost de față Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

Au asistat, de asemenea, membri 
ai Ambasadei Republicii Costa Rica.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu multă recunoștință mesajul cordial pe care ml l-ați adresat 
la încheierea vizitei dumneavoastră oficiale în țara noastră. Răspunzînd 
Excelenței Voastre cu aceleași sentimente și bune urări, vă asigur, Excelență, 
că relațiile strînse de prietenie și cooperare existente intre popoarele și țările 
noastre vor înflori și se vor extinde spre binele reciproc și pentru o mai 
bună soluționare a problemelor regionale și internaționale.

Vă rog să primiți urările noastre cele mai bune de sănătate și fericire 
personală, de bunăstare și prosperitate pentru poporul prieten român.

GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Cronica
Plecarea președintelui 

Adunării Naționale a Repu
blicii Populare Bangladesh. 
Președintele Adunării Naționale a 
Republicii Populare Bangladesh, Mîr- 
za Golam Hafiz, care a făcut o vi
zită în țara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale, a părăsit simbătă 
dimineața Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N.. loan Ceterchi, 
președintele Grupului român al U- 
niunii Interparlamentare, Iuliu Fejes, 
secretar al Comisiei pentru politică 
externă și cooperare economică in
ternațională a M.A.N., de deputați.

Au fost prezenți A. W. Shams-ul 
Alam, ambasadorul R.P. Bangladesh 
la București, membri ai ambasadei, 

înaintea plecării, președintele Adu
nării Naționale a Republicii Popu
lare Bangladesh a declarat unui re
dactor al Agenției române de presă 
Agerpres ; A fost un mare privi
legiu și o deosebită onoare pentru 
mine faptul că am fost primit de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, cu care am 
discutat multiple aspecte ale dezvol
tării și diversificării bunelor relații 
dintre România și Bangladesh, rapor
turi ce au fost puternic stimulate de 
vizita efectuată de președintele Ziaur 
Rahman în țara dumneavoastră, la 
sfîrșitul anului trecut. Putem afirma 
că prima delegație parlamentară din 
Bangladesh care a vizitat România 
și-a incheiat misiunea cu succes. Am 
cunoscut o mulțime de lucruri esen
țiale, pe care nu le-am fi putut afla 
din cărți, probabil timp de cîțiva ani. 
Parlamentul nostru, care este foarte 
tinăr, a avut mult de învățat de la 
un parlament cu vastă experiență, 
cum este cel român.

Vă mărturisesc, în încheiere, că 
ne-au copleșit prietenia, cordialitatea 
și ospitalitatea cu care ne-a înconju
rat poporul român.

Vizita delegației Consi
liului Mare și General din 
Republica San Marino. De* 
legația Consiliului Mare și General 
din Republica San Marino, care se 
află în vizită in țara noastră la in
vitația Marii Adunări Naționale, a 
fost, simbătă, oaspete al județului 
Bihor. In cursul dimineții, parla
mentarii sanmarinezi au fost primiți 
de tovarășul Gheorghe Blaj, președin
tele Consiliului popular al județului 
Bihor. în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, oaspeții 
au luat cunoștință de realizările ob
ținute pe plan economic și- social» 
cultural de oamenii muncii români, 
maghiari și de alte naționalități din 
această parte a țării. în continuare, 
oaspeții au vizitat întreprinderea de 
confecții din Oradea. Aici, ei au 
admirat produsele unității, precum și 
unele creații noi ale muncitorilor de 
la fabricile de încălțăminte „Arta", 
„Crișul" și „Solidaritatea" și ale 
Fabricii de blănuri 1 Mai. Delegația 
Consiliului Mare și General din Re
publica San Marino a vizitat, de 
asemenea, noul magazin universal 
deschis în aceeași zț, cartiere de 
locuințe din municipiul Oradea, pre
cum și stațiunea balneoclimaterică 
Felix.

în onoarea oaspeților, președintele 
consiliului popular județean a 
oferit un dineu.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAPONIEI

Maiestății Sale Imperiale HIROHITO
Împăratul Japoniei

TOKIO 
naționale a Japoniei — ziua de naștere a Maiestății

zilei
județene de partid Si- 
și au vizitat obiective 

social-culturale din 
din țară.
fost primită de tova-

la Comitetele 
biu și Timiș 
economice și 
București ș»

Delegația a 
rășul Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui General ARLUS.

La plecare, delegația a fost condu
să la aeroport de tovarășul Florian 
Balaure, prorector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", membru al bi
roului Consiliului General ARLUS, 
și activiști ARLUS.

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

★
invitația Comitetului Antifas-La

cist din Rezistență din R.D. Ger
mană, In perioada 23—28 apri
lie a.c., o delegație a Comi
tetului Foștilor Luptători Antifas
ciști din Republica Socialistă Româ
nia, condusă de tovarășul Aurel Măl- 
nășan, a făcut o vizită de documen
tare în Republica Democrată Ger
mană. în cadrul vizitei s-a făcut un 
schimb reciproc de informare privi
tor la problemele specifice celor 
două organizații, aflrmîndu-se voința 
de a activa în continuare în confor
mitate cu hotărîrile partidelor din 
cele două țâri împotriva politicii im
perialiste, neofasciste și a altor ma
nifestări cu caracter reacționar, pen
tru o politică de destindere, dezar
mare și pace.

Cu această ocazie, delegația româ
nă a vizitat orașele Berlin, Potsdam, 
Dresda, locuri comemorative și in
stituții social-culturale.

Cu ocazia sărbătorii . .
Voastre — îmi este plăcut să vă transmit calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate, progres și pace 
poporului japonez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de strînsă conlucrare statornicite 
Intre România și Japonia tn multiple domenii de interes comun vor fi in
tensificate și diversificate în continuare, în folosul celor două popoare, al 
cauzei cooperării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă de felicitare primului ministru al Japoniei, 
Masayoshi Ohira, cu ocazia Zilei naționale a acestei țări.

Alături de tradiționalele simbo
luri, precum „sakura", florile de ci
reș, ori semețul Fuji Yama, vul
canul nelipsit din reprezentările 
plastice ale unui peisaj nipon tipic, 
„Țara Soarelui Răsare" s-a impus 
în fața lumii cu o serie de simbo
luri noi, legate de evoluțiile și rea
litățile ultimelor decenii. Smulgin- 
du-se din izolarea și stagnarea 
impusă timp de secole de condiții is
torice specifice, Japonia și-a con
centrat forțele și energiile, mai ales 
in anii de după al doilea război 
mondial, pentru a recupera rămi- 
nereg in urmă. Decalajul nu numai 
că a fost anulat, dar, prin hărnicia 
și tenacitatea recunoscută a locui
torilor arhipelagului nipon, ea a fă
cut un salt spectaculos, sporindu-și 
potențialul economic de 25 de ori. 
Japonia este astăzi a treia putere 
industrială a lumii. Politica econo
mică a guvernului nipon acordă o 
importanță prioritară progresului 
tehnologic, perfecționării structuri
lor industriale. De aici, accentul 
special pus pe ramuri de virf, cum 
ar fi electronica, electrotehnica, me
canica fină. Dar mai ales dezvol
tarea electronicii, cu istoria ei de 
două decenii, este exemplificatoare

in acest sens. In prezent, economia 
niponă este deservită de nu mai pu
țin de 42 000 de sisteme compute
rizate, ocupind in acest domeniu lo
cul al doilea in lume.

Relațiile 
nie dintre 
nosc un 
ascendent, 
țelegerile realizate cu prilejul 
zitei oficiale efectuate, in 1975, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
Tokio. Documentele semnate 
timpul vizitei, cit și in cadrul a nu
meroase alte contacte la diverse 
niveluri, s-au concretizat în nenumă
rate proiecte de cooperare economi
că. Cum s-a relevat în cadrul ulti
mei sesiuni a Comisiei mixte eco
nomice guvernamentale româno-ja- 
poneze, posibilitățile de creștere a 
schimburilor comerciale și cooperă
rii economice bilaterale sînt încă 
multiple. Există premise pentru ca 
relațiile de colaborare romăno-ni- 
pone in diverse domenii să se lăr
gească și amplifice, in concordanță 
cu interesele celor două țări și po
poare, în folosul cauzei păcii și în
țelegerii In întreaga lume.

de colaborare și priete- 
România și Japonia cu- 
curs pozitiv, continuu 
puternic stimulat de in
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Duminică, 29 aprilie
PROGRAMUL 1

8.30 Gimnastica la domiciliu.
8.40 Tot înainte !
9.25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru copii : ,.Insula 

misterioasă**. Episodul 10.
10.00 Viata satului.
11.30 Pentru căminul dumneavoastră.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,05 Album duminical.
15.20 Stockholm — Malmd — Gdteborg.
15,50 Film serial : ,,Dickens la Londra**.
16.45 Telesport.
17.30 Fotbal : repriza a Tl-a a meciu

lui Steaua — Universitatea Cra
iova.

18.20 Muzică ușoară.
18,35 Micul ecran pentru cei mici.

19.00 Telejurnal.
19.30 Luptă, unitate, solidaritate. 
20.00 De pe marea scenă a țării.
21,15 Film documentar-artistic : „Răz

boinicii Soarelui** — sfîrșitul ci
vilizației aztece.

21.45 Telejurnal.
PROGRAMUL 2

.10,00 Concert educativ.
11.45 Teleșcoală. 
19,00 Telejurnal.
19.30 Pagini din muzica românească. 
20.00 Telerama.
20.45 Din cartea naturii. 
21,20 Clubul tineretului.

Luni, 30 aprilie
PROGRAMELE I ȘI 2

In jurul orei 16,00 — transmisiune di
rectă de la Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală : Adunarea popu
lară organizată cu prilejul împlinirii a 
9 deefenii de la declararea zilei de 
1 Mai ca zi internațională a oamenilor 
muncii, patruzeci de ani de la Marea 
demonstrație antifascistă și antirăzboi
nică din țara noastră și 35 de ani de

Ia realizarea Frontului Unic Muncito
resc.
• Program de reportaje filmate din 

actualitate, cîntece patriotice și re
voluționare, muzică populară instru
mentală.

PROGRAMUL 1
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 O primăvară eroică „1 Mai 1939‘*. 

Film documentar.
19.45 Cîntec de sărbătoare — spectacol/ 

muzical-coregrafic.
20.20 Roman-foileton : „Poldark*4.
21,15 Telejurnal.

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal.
19.20 Pagini de istorie în opera și ope

reta românească.
19,55 „Povestiri din pădurea verde** — 

film serial pentru copii.
20,25 „Angajament onorat** — reportaj 

din Galați.
20.45 Muzică populară.
21.05 Baladă pentru răsăritul soarelui.
21,30 Podiumul laureațllor.

Vizita unei delegații a 
Asociației de prietenie so- 
vieto-română.In perioada 2123 
aprilie a.c., la invitația Consiliului 
General ARLUS, o delegație de ac
tiviști ai filialei din R.S.S. Armea- 

^nă a Asociației de prietenie sovieto- 
română, condusă de Anatoli Așoto- 
vici Mkrtcean, șef de secție la C.C. 
al Partidului Comunist din Arme
nia, deputat In Sovietul Suprem al 
R.S.S. Armene, a efectuat o vizită 
în țara noastră.

Membrii delegației au avut con
vorbiri la Consiliul General ARLUS,

La Complexul expozlțio- 
nal din Piața Scînteii 8 avut 
loc, simbătă dimineața, o 
rință de presă în legătură cu a- 
propiata inaugurare in Capitală 
a două importante manifestări eco
nomice, Tîrgul internațional de 
primăvară — a Vl-a ediție și Salonul 
internațional al chimiei — a III-a 
ediție, care se vor desfășura în pe
rioada 4—12 mai.

Au luat parte ziariști români și 
străini, directori de pavilioane, re
prezentanți ai unor ministere econo
mice, specialiști din centrale indus
triale și întreprinderi de comerț 
exterior.

Ing. Mircea Bădică, directorul 
întreprinderii de tîrguri și expoziții, 
a arătat că la actuala ediție participă 
peste 500 de firme din 31 de țări, din 
care cu pavilioane oficiale 20 de țări 
— Austria, Bulgaria, China, Ceho
slovacia, Cuba, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Italia, 
Polonia, 
U.R.S.S. 
Algeria, 
jHjgyUlfjt _. 1-3*.... ■ -J . — ■■proprii, numeroase firme individuale 
din Anglia, Belgia, Danemarca, El
veția, Franța, Grecia, Israel, Japonia, 
Olanda,. Spania și S.U.A.

în mod firesc, România este prin
cipalul expozant care, prin interme
diul a 27 de întreprinderi de comerț 
exterior, prezintă 
de produse realizate 
centrale industriale, 
ducție, de cercetare

★
Simbătă dimineața s-a încheiat 

cursul postuniversitar de marketing
management, care s-a ’ ",
timp de trei săptămîni, la Acade
mia de studii economice 
reștl. '

în acest interval, cursanții au 
participat la prelegeri privind stu
diul pieței interne și externe, știin
ța conducerii, dreptul comercial in
ternațional și tehnicile moderne de 
comercializare a produselor. La buna 
desfășurare a cursurilor și-au adus 
contribuția cadre didactice universi
tate care predau la Academia de stu
dii economice din Capitală și la „The 
City University-Business School Lon
don", precum și specialiști de la Fun
dația europeană „Iosif Constantin 
Drăgan".

La încheierea cursului, dr. Iosif 
Constantin Drăgan a vorbit despre 
„Trăsăturile managementului con
temporan".

confe-

Iugoslavia, Libia, 
Portugalia, Turcia, Ungaria, 
și — pentru prima oară — 

Chile, Maroc șl Sujian. 
de asemenea, în standuri

o mare varietate 
de peste 150 de 
unități de pro- 
și proiectare.

desfășurat,
din Bucu-

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
• Proba de pistol liber 60 focuri 

juniori din cadrul Balcaniadei de tir, 
care se desfășoară la Poligonul Tu
nari din Capitală, a fost cîștigată de 
țintașul român Constantin Țirloiu. cu 
rezultatul de 544 de piincte. El a fost 
urmat de Todor Nedialkov (Bulga
ria) cu 539 p.

Proba pe echipe a fost cîștigată 
de formația României.

IJrima manșă a probei de pistol vi
teză a fost dominată de sportivii ro
mâni, care ocupă primele 3 locuri.

• Campionatele mondiale de te
nis de masă au continuat la Pheni
an cu întrecerile pe echipe, in care

s-au înregistrat următoarele rezul
tate : masculin : R.P.D. Coreeană — 
R.F. Germania 5—3; S.U.A. — Româ
nia 5—1: R.P. Chineză — Franța 
5—0: Iugoslavia — Polonia 5—3 ; 
U.R.S.S. — Suedia 5—1; Italia — 
Scoția 5—4: Olanda — India 5—2; 
feminin : Ungaria — România 3—0.

A Astăzi la amiază are loc, la
Madrid, meciul internațional de 
rugbi dintre echipele Spaniei și 
României din cadrul campionatului 
european pentru „Cupa F.I.R.A.".

O Astăzi au loc meciurile celei 
de-a 28-a etape a diviziei A la fotbal, 
în Capitală, pe stadionul Steaua, este

programat meciul dintre echipele 
Steaua și Universitatea Craiova. Iată 
celelalte întîlniri ale etapei : Poli
tehnica Iași — C.S. Tîrgoviște ; F.C. 
Baia Mare — Olimpia Satu Mare ; 
Chimia Rm. Vilcea — Gloria Buzău ; 
F.C. Bihor Oradea — S.C. Bacău ; 
Politehnica Timișoara — Dinamo ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul ; U.T. 
Arad — Sportul studențesc ; F.C. 
Argeș Pitești — Jiul. Toate întîl- 
nirile încep la ora 16,30. Stațiile 
noastre de radio vor transmite a- 
vancronice și aspecte de la cele 9 
jocuri. Transmisia va incepe la ora 
16 pe programul 1.

Județele Mures, Alba, Prahova si Bihor 
au încheiat însâmîntarea porumbului
Folosind din plîn timpul prielnic 

de lucru, mijloacele tehnice din do
tare, precum și avantajele create in 
urma măsurilor privind îmbunătăți
rea conducerii și planificării unitare 
a agriculturii, mecanizatorii, lucră
torii din întreprinderile agricole de 
stat și țăranii cooperatori din jude
țele Mureș, Alba, Prahova și Bihor 
anunță încheierea insămințărli po
rumbului. în județul Mureș au fost 
îndeplinite, de asemenea, sarcinile 
stabilite pentru această etapă de dez
voltare și modernizare a legumi- 
culturil, pomicultorii, viticulturii și 
zootehniei.

în telegramele adresate cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comitetele jude
țene de partid respective subliniază 
că în prezent lucrătorii ogoarelor iși 
concentrează eforturile in direcția în- 
sămînțării la timp a tuturor cultu
rilor de primăvară, a efectuării lu
crărilor de întreținere în concordanță 
cu tehnologiile stabilite, 
obțină producții sporite

Pînă acum, 19 județe 
semănatul porumbului.

hotărîți să 
în acest an.
au încheiat

(Agerpres)

• INIMA Șl MAGNE
TISMUL. Din cercetările fă
cute de un grup de medici in
dieni, timp de cinci ani de zile, 
asupra unor pacienți aflați în 
două spitale din Delhi s-a con
statat că există o strînsă legă
tură intre magnetismul Pămîn- 
tului și bolile cardiace. S-a tras 
concluzia certă că variațiile de 
intensitate ale polului magnetic 
al planetei noastre sînt în mă
sură să producă crize cardiace.

• REPARAREA „LA 
MINUT" A DRUMURI
LOR PUBLICE. „Repai- 
road" — așa după cum indică 
și numele, în limba engleză : 
„repararea șoselelor" — consti

tuie un produs care slujește la 
repararea instantanee a diferi
telor denivelări ale căilor publice. 
Este suficient să se verse din- 
tr-un bidon tip, cu o capacitate 
de 25 litri, un anumit compus 
lichid special, pe bază de gu
dron, peste care se trece apoi 
cu o planșă nivelatoare. Cinci 
minute mai tîrziu, substanța li
chidă dobindește duritatea co
respunzătoare pentru reluarea 
traficului normal.

• ULTRASUNETELE 
ÎMPOTRIVA ROZĂTOA
RELOR. Pentru combaterea 
șoarecilor și șobolanilor, care 
produc anual în întreaga lume 
pagube cifrate la miliarde de 
dolari, fiind, totodată, purtători

ai unor boli din cele mai peri
culoase. o firmă italiană a pus 
la punct un dispozitiv electro
nic cu ultrasunete. Așa cum se 
știe, șoarecii și șobolanii, ca de 
altfel majoritatea animalelor, 
nu pot suporta ultrasunetele, 
în timp ce oamenii nu sînt a- 
fectați. Dacă nu se îndepărtea
ză în grabă, neplăcutele dăună
toare riscă să fie exterminate.
• NARCOMANI PO

TENȚIALI. Organizația Mon
dială a Sănătății (O.M.S.) a dat
recent publicității concluziile 
unei anchete privind copiii ma
melor narcomane. S-a vădit că
mamele care în perioada gravi
dității folosesc droguri dau naș
tere unor copii care pling nu de 
foame, ci de... lipsa narcoticelor.

Programul unităților comerciale și prestatoare 
de servicii In zilele de 1 si 2 mair

Nord, bl. P.C. 10 și L. 24 ; nr. 93 — 
Șos. Ciulești nr. 123 ; punctulfarma- 
cautic nr. 12 
Nord.

în ziua de 
20,30, vor fi 
majoritatea farmaciilor.

în ziua de 2 mai, între orele 7,30— 
20,30, vor fi deschise, în toate sec
toarele, cite 3—5 farmacii.

Unitățile de reparații
Televizoare. In zilele de 1 și 2 mal 

vor funcționa între orele 8—22 uni
tățile nr. 22 — Bd. I.G. Duca nr. 15, 
tel. 18 28 89 șl 18 09 85 (pentru secto
rul 1) ; unitatea nr. 20 — Șos. Ștefan 
cel Mare nr. 15, tel. 12 25 51 (pentru 
sectorul 2) ; unitatea nr. 66 — str. 
Avrig nr. 63, tel. 35 30 10 (pentru sec
torul 3) ; unitatea nr. 71 — str. 30 
Decembrie nr. 16, tel. 15 75 23 și 
14 24 95 (pentru sectorul 4) ; unita
tea nr. 63 — Șos. Olteniței 51, tel. 
83 60 75 și 83 69 75 (pentru sectorul 5); 
unitatea nr. 21 — Calea Plevnei 11, 
tel. 15 04 47 și 14 24 90 (pentru secto
rul 6) ; unitatea nr. 26 — Bd. Mo- 
ghioroș 27, tel. 46 52 25 și 46 13 97 
(pentru sectorul 7) ; unitatea nr. 18 
— Bd. 1 Mai 170, tel. 65 37 85 (pen
tru-sectorul 8).

Auto. în ziua de 1 mal, Intre 
orele 8—13, va funcționa unitatea nr. 
20, Calea Călărași nr. 260, tel. 21 61 44, 
iar in ziua de 2 mai, între orele 
8—13, vor funcționa unitatea nr. 10, 
str. N. Sebe 23—31 (Sălăjan), tel. 
43 35 96 și unitatea nr. 12, Calea Flo- 
reasca 43. Pentru tractarea autotu
rismelor rămase în pană, cetățenii se 
pot adresa în aceste zile la dispece
ratul cooperativei Automecanica din 
str. Olteni nr. 36, tel. 20 32 35, care 
va funcționa între orele 7—21.

Reparații Ia instalațiile sanitare, 
electrice și încălziri centrale. In zi
lele de 1 și 2 mai va funcționa cu 
program continuu, ziua și noaptea, 
dispeceratul cooperativei Instalatorul 
din str. Radu Vodă nr. 11, tel. 16 49 85 
și 16 73 29.

Unitățile comerciale
Marți, 1 mai : toate unitățile de 

desfacere vor fi închise, cu următoa
rele excepții : magazinele de pline , 
(50 la sută din unități) și centrele de 
desfacere a laptelui, care vor func
ționa între orele 6,00—10,00 ; centrele 
de desfacere a gheței vor începe 
distribuirea la ora 5,30; tutunge
riile (50 la sută din unități) între 
orele 6,00—10,00 ; florăriile (17 uni
tăți) între orele 7,30—13,30.

Miercuri, 2 mai : toate unitățile de 
desfacere vor fi închise cu următoa
rele excepții : magazinele de pline, 
care vor funcționa între orele 6.00— 
11,00 ; magazinele alimentare gene
rale, băcănii, mezeluri, brînzeturl, 
carne, produse lactate, cafea-dulciuri, 
cu două schimburi de lucrători, care 
vor funcționa între orele : 6,30—10,00; 
halele și piețele agroalimentare între 
orele 6,00—10,00 ; centrele de umplere 
a sifoanelor între orele 8,00—12,00 ; 
florăriile 
7,30—13,30.

(23 unități) între orele

Farmaciile
de 1 și 2 mai vor fi des-în zilele_ _  ,

chise în permanență — ziua și noap
tea — farmaciile cu orar în 3 schim
buri : farmacia nr. 2, Bd. Leontin 
Sălăjan, Complex Comercial A 14 ; 
nr. 5 Bd. General Magheru nr. 18 ; 
nr. 9, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1—7 ; 
nr. 20 — Calea Șerban Vodă nr. 43; 
nr. 26 — Șos. Colentina hr. 1, bloc 
34 ; nr. 46, Șos. Mihai Bravu nr. 274; 
nr. 50 Ans. Berceni-Sud, Complex 
Com. 1 ; nr. 53 — Str. Băiceni nr. 1 
(Dr. Taberei) ; nr. 69 — Bd. 1 Mai 
nr. 343 ; nr. 70 — Ans. Alexandria

BULETIN RUTIER
Recomandări de la

• Pregătirea din vreme a deplasă
rii, prin: stabilirea itinerarului cel 
mai avantajos, adică alegerea traseu
lui mai puțin aglomerat; alimentarea 
din ziua precedentă a autovehiculu
lui; încărcarea mașinii numai cu 
lucrurile strict necesare; evitarea așe
zării de bagaje pe plafon ; asigurarea 
cu un minimum de piese de rezervă; 
verificarea stării tehnice a autovehi
culului; calcularea rațională a timpu
lui necesar ajungerii la destinație, în 
limitele vitezei legale.
• Evitarea deplasărilor pe distanțe 

prea mari. Asemenea itinerare, oricît 
ar fi de tentante, trebuie lăsate pen
tru perioada concediului.
• In vederea prevenirii oboselii, la 

Intervale de o oră, o oră și jumătate

de pe peronul Gării de

1 mal, Intre orele 7,30— 
deschise, de asemenea,

Inspectoratul General al Miliției,
să se facă scurte opriri pentru rela
xarea conducătorului auto.
• Conducătorii auto începători, 

care au obținut permisele de condu
cere de foarte puțin timp, să se ab
țină de Ia deplasare în afara loca
lității de domiciliu tocmai în aceste 
zile de mare aglomerație.
• Copiii să fie așezați numai pe 

bancheta din spate, inclusiv în cazu
rile cînd sînt țintiți în brațe de alte 
persoane.
• In timpul popasurilor, conducă

torii auto să supravegheze ca pasa
gerii (mai ales copiii) să nu traver
seze drumul fără o asigurare temei
nică.
• întoarcerea din călătorie să nu 

fie lăsată pină la „ultimul minut",

Medicii anchetatori socotesc ase
menea copii drept narcomani 
potențiali. O.M.S. se adresează 
viitoarelor mame din această 
categorie, făcindu-le cunoscuta 
marea răspundere pe care și-o 
iau aducînd pe lume copii care 
pot deveni mai tîrziu o povară 
pentru societate.

• ERSKINE CALD
WELL : O NOUĂ CA
RIERĂ LA 76 DE ANI. 
Celebrul scriitor american Ers
kine Caldwell, azi în vîrstă de 
76 de ani, autorul romanului 
„Pogonul lui dumnezeu", necru
țătoare demascare a tarelor so

ciale din sudul S.U.A., și-a în
ceput a doua carieră odată cu 
editarea, în Franța, a primei 
sale lucrări literare, azi aproa
pe uitată, „Bastardul". Scris în 
1929, acest roman dezvăluie fa
țetele talentului multilateral al 
celui care avea să devină, ulte
rior, celebru în lumea întrea
gă, cele 55 de cărți scrise de 
atunci fiind traduse în 40 de 
limbi și tipărite in peste 80 
milioane de exemplare. Redes
coperit la o vîrstă înaintată de 
o generație nouă de cititori, 
Caldwell intenționează 6ă se 
lanseze într-o nouă carieră li
terară, in care scop întreprinde 
în prezent o călătorie de docu

Direcția circulație
pentru ca apoi să se încerce recupe
rarea timpului pe seama vitezei și a 
depășirilor riscante.
• Factorii responsabili din unită

țile deținătoare de autovehicule sînt 
obligați să ia măsuri pentru gararea 
tuturor mijloacelor auto din dotare, 
care nu sînt utilizate în zilele res
pective, prevenind orice posibilitate 
de utilizare a acestora în scopuri 
personale, concomitent cu asigurarea 
folosirii în deplină siguranță a auto
vehiculelor destinate transporturilor 
în comun de persoane și mărfuri.

Ca și in alți ani, agenții de circu
lație vor fi la datorie pe drumurile 
publice, acționînd Intens în vederea 
cursivității și siguranței traficului 
rutier. Tuturor, ei le urează Drum 
bun 1

mentare într-un șir de țări 
europene.
• PREMIU ORIGI

NAL. Cu prilejul comemorării 
unui veac de la moartea cele
brului pictor, sculptor și grafi
cian francez Honord Daumier 
(1808—1879), care a demascat 
cu virulență, în desenele și Ilus
trațiile sale, tarele societății 
burgheze din Franța, la Paris a 
fost organizat un Interesant con
curs în rîndurile graficienilor 
de profesie. Ineditul acestui 
concurs îl reprezintă premiul 
care va fi decernat celui care 
se va clasa pe locul I. într-ade- 
văr, cîștigătorul acestui con
curs urmează să primească— o 
tonă de hirtie de desen 1

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30 

aprilie, 1 șl 2 mai. In țară : Vreme In 
general instabilă cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi care vor avea 
și caracter de averse în cea mai mare 
parte a tării. Vînt moderat cu Intensi
ficări. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 4 și 14 grade, iar valorile 
maxime intre 14 și 24 de grade. In zona 
de munte, la peste 1 800 de metri, la- 
poviță și ninsoare. In București : Vreme 
ușor instabilă. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt moderat. Temperatura ușor varia
bilă.

• UITAT INTR-O CE
LULĂ A ÎNCHISORII. 
Tînărul austriac Andreas Miha- 
vecs, în vîrstă de 18 ani, a trăit 
recent un adevărat coșmar ! Im
plicat într-un banal accident de 
circulație, la 1 aprilie 1979, el a 
fost condus la postul de poliție 
din localitatea Hoechst (situată 
în apropierea frontierei cu El
veția), închis intr-o celulă și pur 
și simplu uitat aici timp de... 17 
zile. In ciuda apelurilor sale 
disperate, nu a fost auzit de 
nici unul din polițiștii ocupați, 
probabil cu alte treburi, nepri
mind în tot acest interval nici 
mîncare și nici apă. Medicii de 
la secția de reanimare a spita
lului din Bregenz, unde neferi
citul a fost Internat spre a 1 se 
acorda Îngrijirile necesare, nu

lșl pot explica cum a reușit 
acesta să reziste atit timp fără 
să mănînce și, mai ales, fără să 
bea nimic.

• „ȘOSEAUA PAN
AMERICANĂ", a cărel con- 
strucție a început încă în anii '20 
ai secolului, n-a fost încă ter
minată ; la granița dintre Co
lumbia și Panama, ea se între
rupe în jungla Dariena, care ri
dică nenumărate obstacole pen
tru acest gen de construcții. Re
cent, guvernul columbian a a- 
doptat un șir de măsuri privind 
construirea porțiunii de șosea 
din această zonă de junglă. în 
felul acesta, nu peste mult timp 
„șoseaua panamericană" va pu
tea fi străbătută, fără întreru
pere, din Canada pînă în Argen
tina.
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„Prin politica promovată 
ăe președintele Nicolae Ceausescu, 

România demonstrează că on popor stăpin 
pe propriei destin poate participa 

ce eficientă la viata politică internațională"
Puternicul ecou internațional al vizitei președintelui 

țării noastre pe continentul african

ÎNCHEIEREA convorbirilor .sovieto-franceze

Profundele semnificații ale vizitei întreprinse de to- 
' varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delegației țării noastre pe conti-

Ziarele sovietice „PRAVDA", „SO- 
ȚIALISTICESKAIA INDUSTRIA", 
„KOMSOMOLSKAIA PRAVDA", 
„SELSKAIA JIZN", „SOVETSKAIA 
ROSSIA" și „MOSKOVSKAIA 
PRAVDA" au informat pe cititori 
despre încheierea vizitei în unele țări 
ale.. Africii, precum și despre înapo
ierea la București a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Roma
nia, din vizita efectuată pe continen
tul african.

Agenția „CHINA NOUA" a 
transmis, de asemenea, relatări 
despre ultima etapă a vizitei președin
telui .Nicolae Ceaușescu, informind 
despre poziția țării noastre față de 
problemele din regiunea Mediteranei 
și din Orientul Mijlociu și relevi nd 
că se impune sporirea eforturilor pen
tru eliminarea oricăror surse de în
cordare și conflict din aceste zone.

Cotidianele „RUDE PRAVO", 
„PRAVDA" și „PRACE", din R.S. 
Cehoslovacă, ca și alte ziare cen
trale au informat despre vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Afri
ca. despre convorbirile cu conducă
torii țărilor vizitate, documentele 
semnate și înțelegerile convenite cu 
acest prilej, despre semnarea trata
telor de prietenie cu Gabon, Angola, 
Zambia, Mozambic, Burundi, Sudan. 
„Rude Pravo" relevă că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat, într-o 
declarație făcută la sosirea în Libia, 
că „scopul vizitei sale este de a dis
cuta cu conducătorii libieni despre 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
româno-libiene și a colaborării bila
terale în interesul ambelor țări, al 
păcii și al înțelegerii internaționale". 
Același ziar, referindu-se la Comuni
catul comun publicat la încheierea 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Mozambic, subliniază : „România 
și Mozambic se pronunță pentru în
făptuirea principiilor și prevederilor 
Actului final de la Helsinki, pentru 
încetarea cursei înarmărilor și inten
sificarea colaborării în întreaga lume".

Cotidianele centrale bulgare au pu
blicat, de asemenea, știri reflectind 
momente ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în Africa.

Agenția cubaneză PRENSA LA
TINA, intr-o relatare privind vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in Re
publica Populară Angola, informează 
despre semnarea Tratatului de prie
tenie și cooperare intre cele două 
țări, a Acordului de cooperare dintre 
Partidul Comunist Român și M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, precum și a altor 
documente privind cooperarea în do
meniile învățămîntului, științei și cul
turii, agriculturii. In comunicatul co
mun, relevă agenția Prensa Latina, 
„se reafirmă solidaritatea celor două 
țări cu mișcările de eliberare din Afri
ca australă".

Revista indiană de politică externă 
„SOCIALOOK" publică, în ulti
mul său număr, un amplu articol 
intitulat „Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, și doamna Elena 
Ceaușescu — într-o nouă misiune de 
pace și înțelegere internațională". 
„România — țară socialistă in curs 
de dezvoltare, cu preocupări și inte
rese asemănătoare cu ale celorlalte 
țări in curs de dezvoltare — acțio
nează pentru intărirea solidarității și 
intensificarea colaborării economice 
cu aceste țări, se spune in articol, 
Această politică, promovată cu con
secvență și hotărîre, se materializează 
și in vizitele președintelui român,

(Urmare din pag. I) 
— considerației și respectului față 
de prestigioasa personalitate a pre
ședintelui ei. „Gindire clarvăză
toare, curaj, o concepție realistă asu
pra vieții internaționale" (președin
tele OMAR BONGO, al Gabonului); 
„mare luptător antifascist, antico- 
lonialist, împotriva apartheidului 

' și rasismului" (președintele SA
MORA MACHEL, al Mozambicului); 
„omul sub a cărui conducere dinami
că poporul român a obținut mari 
victorii și a cărui viată se confundă 
cu istoria recentă a tării sale" (pre
ședintele JEAN BAPTISTE BAGA- 
ZA, al Republicii Burundi); „un con
ducător încercat, un luptător intran
sigent, care își tine întotdeauna cu
vintul și nu dă înapoi de la princi
piile in care crede" (președintele 
GAAFAR MOHAMMED EL NIME1- 
RI, al Sudanului) — asemenea cuvinte 
de apreciere constituie, pentru fiecare 
din cetățenii patriei noastre, un izvor 
de profundă satisfacție și mindrie, 
ele răsfrîngindu-se nemijlocit asupra 
prestigiului și autorității țării pe 
plan mondial.

Fără îndoială, aceste expresii de 
înaltă prețuire pun încă o dată în 
evidentă ce amplu ecou are politica 
unei țări ca România, care, desfă- 
șurind ea însăși o luptă îndelungată 
pentru neatîrnare, își manifestă 
neabătut solidaritatea cu popoare
le africane, cu toate națiunile ce 
se ridică in apărarea independen
ței naționale, a dreptului lor sacru 
de a fi stăpine pe propriile destine 
și pe bogățiile naționale — PRO
BLEMA FUNDAMENTALA A LUMII 
DE AZI, FACTOR PRIMORDIAL AL 
PROGRESULUI FIECĂREI NA
ȚIUNI.

Desfășurîndu-se sub asemenea aus
picii, noul itinerar, care s-a distins, 
ca și cele precedente, printr-o labo
rioasă activitate, printr-un puternic 
caracter de lucru, a asigurat conti
nuitatea dialogului fertil dintre 
România și țările vizitate, conferind 
noi și ample dimensiuni și perspec
tive relațiilor reciproce. Voința co
mună de a dezvolta conlucrarea, de a 

Nicolae Ceaușescu, și doamnei Elena 
Ceaușescu în țări din Africa : Libia, 
Gabon, Angola, Zambia, Mozambic, 
Burundi, Sudan și Egipt".

Făcînd referiri ample la orientarea 
imprimată de președintele Nicolae 
Ceaușescu poziției țării noastre în 
relațiile internaționale, revista subli
niază că „toate documentele de poli
tică externă ale României, toate ac
țiunile sale pe plan internațional, al 
căror autor principal este președintele 
Nicolae Ceaușescu, se remarcă priti- 
tr-un caracter realist și științific al 
aprecierilor asupra lumii contempora
ne". „Un aspect calitativ remarcabil 
al politicii externe a României il 
constituie viziunea globală cu care 
sînt analizate evenimentele contempo
rane — viața confirmind pe deplin 
corectitudinea aprecierilor președinte
lui Nicolae Ceaușescu asupra situației 
internaționale actuale și participarea 
cu responsabilitate a acestei țări Ia 
rezolvarea problemelor majore care 
confruntă omenirea. Caracterul corect 
al acestor analize a fost dovedit de 
dinamica schimbărilor din raporturile 
de forțe pe plan internațional, care au 
reliefat și mai mult forța voinței po
poarelor de a se pune capăt politicii 
de dominație și dictat, de dezvoltare 
liberă și independentă. De aici și con
vingerea, subliniată în repetâte rîn- 
duri de președintele României, că o 
mai mare solidaritate și cooperare în
tre toate forțele înaintate, între toate 
popoarele lumii, pot înlătura pericolul 
unei noi conflagrații mondiale, pot 
asigura pacea și colaborarea interna
țională": „Prin politica promovată de 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
conchide „Socialook" — România de
monstrează că un popor liber, stăpin 
pe propriul destin, poate participa cu 
eficiență și responsabilitate in politi
ca internațională, ea constituind, din 
acest punct de vedere, un exemplu 
de relații cu toate țările lumii și adu- 
cînd o contribuție originală la instau
rarea unor relații de tip nou între 
țări și popoare".

O altă publicație indiană de pres
tigiu. „THE INDIAN OBSERVER*, 
dedică evenimentului șapte pa
gini ilustrate cu fotografii și por
tretul președintelui Nicolae Ceaușescu, 
sub titlul „Sprijinul constant al Re
publicii Socialiste România pentru 
Africa în lupta pentru eliberare și 
dezvoltare economică de sine, stătă
toare". Intr-un chenar special, edito
rul revistei menționează că vizitele 
președintelui Nicolae. Ceaușescu în 
opt țări africane „au dus la înflorirea 
prieteniei și cooperării reciproce ro- 
mâno-af ricane". ’

„Meritul deosebit în această poli
tică — menționează revista — revine 
președintelui Nicolae Ceaușescu, el 
fiind cunoscut in Africa ca un mare 
prieten al popoarelor acestui conti
nent, fiind apreciat ca un sprijinitor 
activ și ferm al luptei pentru inde
pendența națională a statelor africane 
și a mișcărilor de eliberare națională.

Acordarea premiului internațional 
„Simba" președintelui Ceaușescu este 
un semn de prețuire și apreciere a 
activității sale de sprijinire a țărilor 
africane".

Presa din Turcia a publicat rela
tări însoțite de fotografii despre di
ferite momente ale vizitei. „TUR
KISH DAILY NEWS" pune accentul 
asupra poziției constructive a Româ
niei-în abordarea situației din Orien
tul Mijlociu.

Ziarul marocan „AL MAGHREB" 
publică, sub titlul „România se pro- 

o ridica pe trepte tot mai înalte, 
și-a aflat întruchipare în încheierea 
unui șir de documente de excepțio
nală însemnătate politică : tratatele 
de prietenie și cooperare cu șase din 
țările vizitate > — Gabon, Angola, 
Zambia, Mozambic, Burundi, Sudan 
— un tratat similar urmîrtd să fie 
semnat, după cum s-a stabilit, și cu 
Libia. Statornicind principiile noi ale 
deplinei egalități in drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, nere- 

0 AMPLA $1STRĂLUCITĂ KTK PULITKA
curgerii la forță și la amenințarea cu 
forța, pe temelia cărora țările sem
natare înțeleg să-și așeze relațiile re
ciproce, ca și raporturile cu celelalte 
țări ale lumii, proclamînd comanda
mentele majore de conduită și acțiu
ne pe arena mondială, drepturile și 
îndatoririle statelor, tratatele în
cheiate se înscriu ca valoroase apor
turi concrete la marea operă istorică 
de edificare a unei noi ordini politi
ce și economice mondiale. împreună 
cu tratatele și declarațiile solemne co
mune semnate de România socialistă 
cu numeroase state de pe toate conti
nentele, aceste noi documente vin 
încă o dată să ateste trăinicia anga
jamentului țării noastre în sprijinul 
unei politici noi de echitate și justi
ție. care să ia locul vechii politici im
perialiste, bazate pe dominație, asu
prire și dictat.

Stabilind relațiilor reciproce cu ță
rile vizitate un fundament politic 
atît de puternic, noul itinerar a pri
lejuit, totodată, impulsionarea pu
ternică a colaborării pe plan eco
nomic, tehnico-știintific, oultural, ca 
și in alte sfere de activitate, prin

nentul african — acțiune politică de amplă perspectivă, 
de puternică afirmare a ideilor libertății și indepen
denței popoarelor — trezesc, în continuare, interesul 
viu al presei și celorlalte mijloace de informare în 
masă din numeroase țări.

nunță pentru o conferință la Geneva 
cu participarea palestinienilor", un 
comentariu în care se relevă, în
tre altele : „Președintele • Nicolae 
Ceaușescu, care a încheiat un turneu 
de 18 zile în Africa, a relansat ideea 
unei conferințe de pace la Geneva 
pentru găsirea unei soluții globale a 
conflictului din Orientul Mijlociu. 
Șeful statului român a subliniat im
portanța tinerii unei conferințe de 
pace la Geneva, cu participarea re
prezentanților palestinieni, pentru 
desăvîrșirea edificării păcii în Orien
tul Mijlociu".

Ziarul argentinian de largă circu
lație „CLARIN" a publicat, în două 
numere consecutive, relatări în legă
tură cu vizita pe care tovarășul 
Nicolae ■ Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
întreprins-o într-o serie de țări de 
pe continentul african. Sub titlul : 
„Propunerea României", ziarul in
formează că „in capitala Sudanului, 
șeful statului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu, a propus relua
rea lucrărilor Conferinței de la Ge
neva asupra Orientului Mijlociu, în 
scopul soluționării problemei pales
tiniene.

Postul de televiziune „TUPI" și 
stațiile de radio „CAPITALA" și 
„ALVORADA" din Brazilia au trans
mis știri și comentarii în legătură cu 
declarațiile șefului statului român 
făcute în cursul vizitei la Khartum, 
referitoare la situația din Orientul 
Mijlociu. Comentariile au eviden
țiat pqziția constantă a Româ
niei de sprijinire a cauzei poporului 
palestinian, subliniindu-se că țara 
noastră s-a pronunțat ferm pentru 
ca palestinienii să aibă patria lor, 
propriul lor stat.

Cotidianele braziliene „JORNAL 
DO BRASIL" și „CORREIO BRASI- 
LIENSE" au publicat, la rîndul lor, 
relatări și comentarii privind vizita 
președintelui României în Egipt, con
vorbirile pe care le-a avut cu pre
ședintele Anwar El Sadat. Comuni
catul comun publicat la încheierea 
viz.itei — scrie „Jornal do Brasil" — 
a semnalat că șeful statului egiptean 
„va examina in detalii" propunerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu de 
reinițiere a Conferinței ‘ de la Ge
neva, „în scopul realizării unei păci 
globale în Orientul Mijlociu", cu 
participarea tuturor părților impli
cate în conflict, inclusiv a repre
zentanților poporului palestinian.

Agențiile internaționale de știri 
FRANCE PRESSE. ASSOCIATED 
PRESS, UNITED PRESS INTER
NATIONAL și REUTER au trans
mis relatări despre întreaga vizită 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Africa, au informat pe larg 
despre momentele deosebite și do
cumentele de mare semnificație și 
importanță politică în viața inter
națională, în promovarea idealurilor 
de pace și colaborare între statele 
lumii, au expus poziția țării noastre, 
a șefului statului român față de pro
blemele politice și economice acute 
ale Africii, ale reglementării juste a 
problemei Orientului Mijlociu.

Informîrid despre vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu pe continentul afri
can. agenția INTERPRESS SERVICE 
a relevat semnificația dialogului 
la nivel înalt pentru dezvoltarea în 
continuare a raporturilor de prietenie 
și cooperare între România și țările 
vizitate.

semnarea unui mare număr de acor
duri și înțelegeri, menite să ofere 
acestei colaborări stabilitate și per
spectivă. Domeniile la care se referă 
aceste acorduri, între care valorifi
carea materiilor prime, industria și 
agricultura, transporturile și comu
nicațiile, cercetările geologice și mi
niere, formarea de cadre — adică 
tocmai acele domenii care prezintă 
o importanță determinantă pentru 
accelerarea progresului economico- 
social —, accentul pus pe for
mele de conlucrare cu eficiență spo

rită, inclusiv construirea de obiec
tive economice in comun, sînt me
nite să ilustreze cu prisosință vir
tuțile unei colaborări reciproc avan
tajoase, demonstrind, în același 
timp, încrederea in România, ca 
partener al unei colaborări cu ade
vărat egale' în drepturi.

Un puternic factor stimulator pen
tru extinderea colaborării pe cele 
mai diverse tărîmuri il reprezintă, 
desigur, legăturile dintre Partidul 
Comunist Român și partidele de gu- 
vernămint din țările vizitate, înțe
legerile la care s-a ajuns pe linia 
întăririi contactelor și solidarității 
reciproce fiind tocmai o grăitoare 
expresie a voinței de a realiza o 
dezvoltare și mai accentuată a aces
tor legături.

Dialogul la nivel înalt de-a lun
gul celor opt etape ale vizitei a pri
lejuit, totodată, in mod firesc, un 
amplu schimb de păreri asupra unor 
aspecte fundamentale ale actualității 
internaționale.

In mod firesc, un loc prioritar în 
cadrul convorbirilor l-au ocupat pro
blemele Africii australe, dialogurile 
purtate atît cu conducătorii celor opt

„Sintem convinși că si in viitor colaborarea 
multilaterală dintre Bulgaria și România 

se va extinde și adinei tot mai mult“ 
Cuvîntarea tovarășului Todor Jivkov la sesiunea 

Adunării Populare a R. P. Bulgaria
SOFIA 28 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul in cadrul sesiunii Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat, a arătat că Bulgaria a obți
nut succese însemnate în dezvol
tarea sa economică și socială. Con
strucția bazei tehnico-materiale ‘ a 
societății socialiste dezvoltate se 
desfășoară în ritm accelerat. In anul 
1978, ponderea industriei in crearea 
venitului național a ajuns la 58,1 la 
sută, față de 53,5 la sută cit a fost 
in anul 1975. Agricultura a reușit, la 
rindul ei. să obțină rezultate pozi
tive, în ciuda unor condiții clima
terice nefavorabile., contribuind in 
prezent cu 24 la sută la formarea 
venitului național.

Abordînd pe larg probleme de po
litică externă, vorbitorul a subliniat, 
în acest cadru, că relațiile Repu
blicii Populare Bulgaria cu Repu
blica Socialistă România se dezvoltă 
pe o linie ascendentă, pe baza mar- 
xism-Ieninismului și. a tratatului de 
alianță din 1970.

„Doresc să subliniez în mod deo
sebit — a spus el — influența fruc
tuoasă pe care o au asupra întregii 
dezvoltări a relațiilor bulgaro- 
române întilnirile noastre tradițio
nale cu secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în cadrul 
cărora facem schimb de opinii, atît 
asupra relațiilor bilaterale, cit și in 
problemele internaționale actuale.

Intre cele două țări au fost sem
nate o serie de documente, care 
constituie o bază contractual-juridică 
solidă pentru dezvoltarea colaborării 
in diferite domenii.

In domeniul politic, noi întreținem 
contacte vii, atît pe linia parlamen
telor și a guvernelor, cit și pe linia 
partidelor noastre, a organizațiilor 
de masă și obștești.

S-au stabilit legături directe între 
ministere și departamente, judele, 
orașe și colective de producție, care 
contribuie la cunoașterea reciprocă a 
experienței celor două țări in pro
cesul construcției lor socialiste.

Crește în ritmuri dinamice și sta
bile schimbul de mărfuri și se îm
bunătățește structura acestuia. In ac
tualul cincinal se așteaptă ca valoa
rea lui să depășească un miliard și 
două sute milioane ruble, față de o 
jumătate de miliard cit a fost în cin
cinalul trecut, iar ponderea mașini
lor și utilajelor va fi de aproximativ 
62 Ia sută din totalul schimburilor de 
mărfuri. Se înfăptuiește colaborarea 
economică șt tehnico-științifică pe 
termen lung, se aplică cu succes a- 
semenea forme moderne cțim sînt 
cooperarea industrială și specializa
rea, construirea în comun a unor

Plenara C.C. al P.S.U.G.
Cuvîntarea tovarășului Erich Honecker

BERLIN 28 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in încheierea lucrărilor ple
narei C.C. al P.S.U.G., consacrată 
analizării situației interne și inter
naționale a țării, Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
a declarat că rezultatele obținute in 
cei 30 de ani de la întemeierea Re
publicii Democrate Germane „ilus
trează o dezvoltare continuă, chiar 
dacă aceasta nu întotdeauna a fost 
ferită de asperități", Relevînd apoi 
că problema centrală a edificării in 
continuare a societății socialiste dez
voltate în R.D.G. o reprezintă întă
rirea forței economice a țării, secre
tarul general al C.C. al P.S.U.G. a 
subliniat că, în atingerea acestui 
obiectiv, 'ke acordă, între altele, o 
atenție principală schimbărilor de 
pe piața internațională. „Prețurile 
principalelor materii prime și ale 
purtătorilor de energie, care atinse
seră deja în anii trecuți un nivel 
ridicat, continuă să crească. Noi tre
buie să ținem seama de acest luerțț 
și să tragem concluziile ce decurg 
de aici pentru, deplina ocupare a 
forței de tnuncă, pentru bunăstarea 
poporului și pentru stabilitatea noas

țări vizitate, cit și cu conducătorii 
tuturor mișcărilor de eliberare din 
această zonă prilejuind reafirmarea 
viguroasă a solidarității României cu 
lupta pentru neatirnare a popoare
lor Zimbabwe și namibian, ca și cu 
lupta populației majoritare din Afri
ca de Sud împotriva apartheidului 
și oprimării rasiale, sublinierea 
dreptului inalienabil al popoarelor 
respective de a folosi toate mijloa
cele, inclusiv calea armată, pentru 
dobindirea libertății. Apreciind in 
mod deosebit această poziție, liderii 

mișcărilor de eliberare din Africa 
australă au ținut să aducă un cald 
omagiu președintelui României, să 
exprime adînca recunoștință pentru 
sprijinul multilateral acordat cauzei 
lor drepte.

Lichidarea decalajelor economice, 
a împărțirii lumii in țări bogate și 
țări sărace, imperativ de care de
pinde însuși viitorul umanității; eli
berarea popoarelor de povara în
armărilor, adoptarea unor măsuri 
ferme și imediate de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare nucleară; 
soluționarea tuturor problemelor li
tigioase dintre state pe cale politică, 
Ia masa tratativelor; realizarea unei 
păci globale, juste și trainice în O- 
rientul Mijlociu, care implică cu ne
cesitate recunoașterea drepturilor le
gitime ale poporului palestinian, in
clusiv dreptul de a avea o patrie a sa ; 
intensificarea eforturilor pentru edi
ficarea securității și cooperării în 
Europa, care, în condițiile interde
pendențelor strînse ale lumii de as
tăzi, prezintă o mare importanță 
pentru întreg globul ; sporirea rolu
lui O.N.U. in viața internațională — 
sint tot atîtea cerințe vitale ale lumii 

obiective energetice și industriale, co
laborarea directă în domeniul agri
culturii, transporturilor, comerțului 
interior, turismului. Se dezvoltă co
laborarea in domeniile culturii, știin
ței și educației.

Sîntem convinși că și în viitor co
laborarea multilaterală dintre Repu
blica , Populară Bulgaria și Republica 
Socialistă România se va extinde și 
adinei tot mai mult, în conformitate 
cu principiile măreței noastre teorii 
revoluționare și orinduirii noastre 
socialiste, în interesul și spre binele 
popoarelor bulgar și român, pentru 
întărirea pe mai departe a comuni
tății .socialiste, pentru pace, prietenie 
și . colaborare în Balcani, în Europa 
și in lume".

Tovarășul Todor Jivkov a prezen
tat în continuare politica R.P. Bul
garia în Balcani, apreciind că muta
țiile pozitive produse în această re
giune sînt importante, iar progresul 
realizat este substanțial. El a subli
niat că popoarele balcanice își dau 
seama tot mai mult de binefacerile 
păcii, destinderii și înțelegerii re
ciproce. Statele balcanice acționează 
tot mai realist în direcția transfor
mării Balcanilor într-o zonă și în- 
tr-un factor de pace în Europa.

Vorbind despre relațiile Bulgariei 
cu Iugoslavia, Todor Jivkov, după 
ce a arătat că mai există unele pro
bleme în raporturile dintre cele două 
țări, a subliniat : „Calea justă de so
luționare a acestora este de a ne 
așeza la masa tratativelor și, in spi
ritul -respectului reciproc, cu calm și 
răbdare, așa cum se cuvine între 
două țări egale in drepturi și, în plus, 
socialiste, să discutăm și să rezolvăm 
toate problemele de care depind 
dezvoltarea și adîncirea relațiilor și 
colaborării noastre multilaterale".

Primul secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria l-a invitat pe 
președintele R.S.F. Iugoslavia, Ipsip 
Broz Tito, să se întîlnească pentru 
a discuta la cel mai înalt nivel în
tregul complex de probleme privind 
relațiile bilaterale. „R.P. Bulgaria — 
a continuat vorbitorul — recunoaște 
realitățile politice și frontierele de 
stat statornicite după cel de-al doilea 
război mondial. Ea nu a avut și nu 
are pretenții teritoriale nici față de 
R.S.F. Iugoslavia și nici față de ori
care altul din vecinii săi. Construim 
și vom construi viitorul nostru so
cialist în actualele frontiere ale țării".

în expunerea sa, vorbitorul a pre
zentat, de asemenea, pe larg stadiul 
relațiilor Bulgariei cu Grecia, Turcia, 
Cipru, Albania, ca și politica guver
nului bulgar de întărire a relațiilor 
de prietenie și colaborare cu țările 
socialiste, de extindere a relațiilor 
reciproc avantajoase cu țările in curs 
de dezvoltare și cu țările capitaliste 
dezvoltate.

tră. Este nevoie de o mai mare fle
xibilitate și eficiență in comerțul 
exterior și ,de a conduce economia 
mai eficient, pentru a mobiliza toate 
forțele la mărirea avuției țării".

Vorbitorul a subliniat, de aseme
nea, că trebuie acordată o mare a- 
tenție acumulării, care servește ne
mijlocit reproducției lărgite. Totoda
tă, trebuie să se manifeste o mai 
mare grijă pentru bunurile pe care 
societatea le are la dispoziție. „Lu
cruri atit de prețioase' ca energia 
electrică, combustibilii, căldura — a 
spus el — sînt irosite în multe fe
luri. Pe de o parte, se consumă mai 
mult decit e necesar, pe de altă par
te, întreruperile din producția mate
rială provoacă serioase perturbări in 
economia națională, iar acest lucru 
poate și trebuie să fie schimbat".

Secretarul general al C.C. al 
P.S.U.G. a menționat în încheiere că 
pentru realizarea sarcinilor impor
tante ce decurg din planul de dez
voltare' generală a țării, a intimpi- 
nării cu succese deosebite a aniver
sării, la 7 octombrie a.c., a 30 de ani 
de la întemeierea R.D.G., sint nece
sare eforturi mai intense și mobili
zarea energiilor întregii țări.

contemporane, asupra cărora s-au 
desprins idei și poziții convergente.

Ca un corolar firesc al abordării 
ansamblului acestor probleme s-a 
evidențiat postulatul creșterii rolului 
țărilor mici și mijlocii, al celor in 
curs de dezvoltare, statelor nealinia
te, pe arena mondială, întărirea uni
tății lor de acțiune, a solidarității 
tuturor popoarelor, tuturor for
țelor sociale Înaintate, aceasta 
constituind chezășia unor soluțio
nări in conformitate cu interesele 
generale ale întregii omeniri. Un 
amplu ecou în acest sens a 
avut îndemnul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU : „Mai mult ca oricind, 
cuvintele Iui Marx -Proletari din 
toate țările, uniti-vă !» trebuie am
plificate și completate cu lozinca : 
Popoare asuprite de pretutindeni, 
forte progresiste de pretutindeni, 
uniti-vă pentru a lichida imperialis
mul și colonialismul! Uniti-vă pen
tru libertate națională și progres so
cial! Uniti-vă pentru ca fiecare na
țiune să fie liberă și independentă! 
Uniti-vă pentru construcția socialis
mului! Uniți-vă pentru pace in în
treaga lume!".

Este uri comandament suprem in 
sprijinul căruia partidul și statul 
nostru au acționat cu perseverență și 
fermitate, așa cum demonstrează in 
modul cel mai elocvent însăși vizita 
în Africa. Exprimindu-și adeziunea 
și aprobarea unanimă la rezultatele 
de excepțională însemnătate ale a- 
cestei misiuni strălucit aduse la în
deplinire, comuniștii, întregul nos
tru popor, așa cum se arată in șuvo
iul neîntrerupt de telegrame adresa
te în aceste zile secretarului general 

, al partidului, președintele republicii, 
se angajează să-și sporească și mai 
mult eforturile pentru a întîmpina 
cel de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și cea de-a 
35-a aniversare a actului de la 23 
August cu noi și noi succese în 
transpunerea în viață a mărețului 
program de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intarea României spre comunism.

Romulus CAPLESCU

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Sim- 
bătă, la Moscova, s-au încheiat con
vorbirile dintre Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Valery Gis- 
card d’Estaing, președintele Franței, 
considerate de ambele părți ca fiind 
constructive și utile pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor, pe 
multiple planuri, dintre cele două 
țări. In aceeași zi au fost semnate 
un program de dezvoltare pe mai 
departe a colaborării dintre Uniunea 
Sovietică și Franța în folosul destin
derii și păcii, precum și acorduri 
privind adîncirea colaborării econo
mice, industriale și tehnice dintre 
cele două țări.

Agenția T.A.S.S. precizează că în

Ambasadorul român 
in Oman și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
MUSCAT 28 (Agerpres). — Sul

tanul Omanului, Qabus Bin Said, a 
primit pe Nicolae Ștefan, ambasado
rul Republicii Socialiste România, 
cu ocazia prezentării scrisorilor de 
acreditare.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceausescu, a fost trans
mis sultanului Qabus un mesaj de 
prietenie, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și pro
gres continuu pentru poporul oma- 
nez prieten.

Sultanul Omanului a mulțumit 
călduros și a transmis președintelui 
României un cordial salut, multă 
sănătate și fericire personală, iar 
poporului român prieten cele mai 
sincere urări de prosperitate și 
bunăstare, de noi succese în dezvol
tarea economico-socială.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, au 
fost examinate probleme de interes 
reciproc, în vederea adîncirii rela
țiilor de cooperare economică avan
tajoasă.

„Declarația asupra decolonizării 
în Zimbabwe si Namibia"A

Document adoptat la sesiunea Comitetului special al O.N.U.
BELGRAD 28 (Agerpres). — La Belgrad s-au încheiat lucrările sesiunii 

Comitetului special al O.N.U. pentru decolonizare, în cadrul căreia a fost 
dezbătută situația din Namibia și Zimbabwe. Sesiunea a adoptat un docu
ment final — „Declarația asupra decolonizării in Zimbabwe și Namibia".

Documentul exprimă solidaritatea 
internațională și sprijinul deplin 
acordat popoarelor din Namibia și 
Zimbabwe și adevăratelor mișcări de 
eliberare din aceste teritorii. Tot
odată. se cere tuturor statelor, or
ganismelor specializate și instituțiilor 
afiliate la O.N.U., ca și organizați
ilor neguvernamentale să acorde tot 
sprijinul posibil popoarelor din Na
mibia și Zimbabwe.

Condamnînd cu tărie regimul ile
gal de la Salisbury și regimul ra
sist de la Pretoria, In document se 
atrage atenția comunității interna
ționale asupra situației extrem de 
serioase apărute în aceste teritorii, 
„ca rezultat al manevrelor la care 
recurge regimul rasist ilegal de la

„Egiptul continuă să 
acționeze pentru realizarea 

unei păci globale 
in Orientul Mijlociu**

CAIRO 28 (Agerpres). — Boutros 
Ghali, ministru de stat egiptean pen
tru afacerile externe, a declarat, in 
cadrul unei conferințe de presă, că 
Egiptul continuă să acționeze peritru 
realizarea unei păci globale in Orien
tul Mijlociu și că relațiile actuale ale 
țării sale cu celelalte state arabe nu 
vor afecta această poziție. „Egiptul, 
a spus - el, este gata să participe la 
orice reuniune in cadrul Conferinței 
de la Geneva pentru Orientul Mijlo
ciu, cu condiția ca toate părțile să 
fie de acord", relatează agențiile 
U.P.I. și France Presse. „Dacă găsim 
că este necesară o altă formă de ne
gociere, de pildă o conferință inter
națională de genul celei de la Ge
neva sau orice alt gen de conferință 
— a continuat ministrul egiptean — 
nu refuzăm să studiem această posi
bilitate și să participăm la aseme
nea negocieri".

Încheierea Congresului 
P. C. din Bolivia

LA PAZ 28 (Agerpres). — Au luat 
sfirșit lucrările Congresului al IV-lea 
al Partidului Comunist din Bolivia, 
primul congres ținut in condiții le
gale, după anul 1971. Delegații au 
aprobat activitatea partidului in pe
rioada care s-a scurs de la con
gresul precedent. In rezoluția adop- 

| tată se relevă că Partidul Comunist 
din Bolivia face parte din Frontul 
Unității Democratice și Populare, 
care luptă pentru dezvoltarea inde
pendentă a țării, pentru rezolvarea 
problemelor sociale, economice și po
litice ale maselor muncitoare, pen
tru o politică externă independentă.

Au fost alese noul Comitet Central 
și celelalte organe de conducere ale 
partidului. în funcția de prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Bolivia a fost 
reales Jorge Kolle Cueto. 

VIENA : Marș de protest 
împotriva recrudescentei 

neonazismului
Mii de locuitori ai Vienei, 

intre care numeroși tineri, au 
participat, vineri, la un marș de 
protest prin centrul orașului, 
cerind interzicerea tuturor orga
nizațiilor neonaziste in Austria.

Organizatorii marșului au dat 
publicității o declarație in care 
se relevă că activitățile organi- • 
zațiilor extremiste de dreapta, 
între care „Acțiunea Noua 
Dreaptă" și Partidul National 
Democrat, vin in contradicție cil 
prevederile Tratatului de Stat al 
Austriei.

primul document se apreciază că 
principalul obiectiv al colaborării 
celor două țări pe arena internațio
nală constă in „a contribui la intă
rirea păcii, consolidarea destihderii 
și eliminarea focarelor de încordare, 
realizarea unui progres real pe ca
lea spre dezarmare". Considerind că 
preintirhpinarea războiului este sar
cina cardinală pentru toate statele, 
„Uniunea Sovietică și Franța decla
ră in mod solemn că vor face tot ce 
depinde de ele pentru ca omenirea 
să fie eliberată de pericolul războiu
lui".

Documentele cu caracter economic 
fixează domeniile și formele colabo
rării sovieto-franceze in diferite 
sfere ale producției industriale și 
tehnicii, în agricultură, transporturi.

I Vizita delegației U.T.C.-
U.A S-C-R-- C.N O P. 

in S.U.A/
WASHINGTON 28 (Agerpres). - 

Delegația U.T.C.-U.A.S.C.R.-C.N.O.P., 
condusă de tovarășul Radu Enache, 
secretar al C.C. al U.T.C., care efec
tuează o vizită in S.U.A. la invita
ția Consiliului American al Tinerilor 
Lideri Politici (C.A.T.L.P.), a avut 
convorbiri cu Bill Brock, președin
tele Comitetului Național al Parti
dului Republican. Cu acest prilej, 
evidențiind rolul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, in dezvoltarea 
relațiilor romano-americane. Bill 
Brock a subliniat că președintele 
României — personalitate de searpâ 
a vieții internaționale — se bucu 
de un deosebit respect în rindul oa
menilor politici americani.

Delegația U.T.C.-U.A.S.C.R.- 
C.N.O.P. a mai avut convorbiri la 
Consiliul Național al Partidului De
mocrat, Congresul S.U.A., Departa
mentul de Stat, precum și la 
C.A.T.L.P., Tineretul Democrat, Ti
neretul Republican și Asociația Na
țională a Studenților din S.U.A.

Salisbury și al ocupării Namibiei 
de către Africa de Sud".

Comunitatea internațională — re
afirmă Comitetul special pentru de
colonizare — poate să accepte o 
reglementare privitoare la aceste 
teritorii numai dacă aceasta se ba
zează pe independența reală și par
ticiparea deplină a populației din 
teritoriile respective, ai cărei repre
zentanți autentici sînt Frontul Pa
triotic și SWAPO. In document 
sînt declarate nule și neavenite re
zultatele așa-ziselor alegeri desfă
șurate recent în Rhodesia și se de
nunță regimul de ocupație sud- 
african din Namibia, încercările a- 
cestuia de a impune un regim aser
vit în acest teritoriu, sfidindu-se 
Organizația Națiunilor Unite.

■ ■ a n ca ra b
Agențiile de presă

transmit:

Convorbiri P.C. din Cuba
- U.C.I. La încheierea convorbiri
lor dintre delegațiile P.C. din Cuba 
și Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via a fost dat publicității un comu
nicat în care se arată că cele două 
părți au fost de acord că in viitor 
trebuie depuse eforturi maxime pen
tru a se realiza un dialog pașnic și 
constructiv între cele două partide și 
țări și între toți membrii mișcă-’i 
de nealiniere, pentru a se ajunge
o rezolvare comuna a problemei.n 
in dispută. Cuba și Iugoslavia ca 
țări socialiste — se arată in comu
nicatul transmis de agenția Taniug
— împărtășesc puncte de vedere 
similare asupra multor probleme 
importante ale vieții internaționale, 
dar există și unele deosebiri intre 
aceste puncte de vedere. Totodată, 
se subliniază că trebuie asigurat 
succesul celei de-a șasea conferințe 
la nivel înalt a statelor nealiniate.

Plenara C.C. al PfS. din 
Chile. La Ciudad de Mexico a fost 
difuzat un comunicat cu privire la 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist din 
Chile, desfășurată in Chile și la care 
au participat reprezentanți ai organi
zațiilor de partid din țară și din 
exil. Plenara a hotărît să con
voace cel de-al 24-lea Congres al 
partidului țientru anul 1980. S-a sub
liniat însemnătatea unui program co
mun al forțelor democratice' în ve
derea restabilirii democrației in țară.

La Moscova a avut loc o 
conferință de presă consacra
tă zborului navei cosmice „Soiuz-33“ 
cu echipaj mixt sovieto-bulgar. Ex- 
plicînd cauza nereușirii cuplării a- 
cesteia cu complexul spațial „Sa- 
liut-6—Soiuz-32“, Viktor Blagov, di
rectorul adjunct al programului de 
zbor, a declarat că aceasta a con
stat in principal in apariția unor 
abateri în funcționarea motorului 
care trebuia să asigure corecția 
orbitei, apropierea și cuplarea na
velor in cauză. Viktor Blagov a 
relevat, totodată, că asemenea si
tuații sînt excenții, in cazul lor 
fiind recomandabilă readucerea, pe 
sol a echipajului in locul continuării 
misiunii in condiții anormale.

Oceanul Indian să devi
nă o zonă a păcii I Lu:**“cu- 
vintul în parlament, ministrul de 
externe al Indiei, Atal Bihari Vaj
payee. a expus poziția guvernului 
față de reuniunea statelor din ba
zinul Oceanului Indian, care ur
mează să aibă loc in luna iulie. 
Această reuniune, a spus ministrul 
indian, ar trebui să caute mijloace 
si modalități constructive pentru 
transformarea Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii.
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