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Telegrame de felici
tare adresate Comi
tetului Central al 
P. C. R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

cu prilejul sărbătorii 
naționale a României 

IN PAGINA A IV-A

Secretarul general 
al Partidului Baas Arab Socialist, 

președintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El-Assad, va face o vizită oficială

de prietenie în țara noastră
La Invitați» ■•cretarulu! general ai 

Partidului Comunist Român. t>rr- 
ședintele Republicii Socialist* Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. *1 
a tovarășei Elena Ceaușescu. secreta
rul general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii

Araba Siriene, Hafei El-Assad, va 
efectua, Împreună cu soția, Anlsse 
El-Assad, o vizită oficială de prie
tenie In Republica Socialistă Româ
nia. la începutul lunii septembrie 
1974, In fruntea unei delegații de 
partid și de stat.

In întimpinarea Congresului al Xl-lea al partidului

Un nou ovini 
întrecerii socialiste
pentru îndeplinirea

cincinalului
înainte de ten

Tve este vie !n memorie atmo
sfera de puternic entuziasm care a 
dominat grandioasa demonstrație a 
oamenilor muncii din Capitală,’ma
nifestările din toate județele pu- 
triei cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă. Intr-un șu
voi neintreruDt. ore in sir. oamenii 
muncii din întreaga tară, animali 
de un profund patriotism, pătrunși 
de dragoste nețărmurită si de de
votament fată de partid, au rapor
tat cu mindrie si satisfacție parti
dului. secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceausescu, infăptui- 
nle lor consacrate dezvoltării mul
tilaterale a patriei socialiste, reali
zările de prestigiu care încununează 
efortul si entuziasmul creator al 
muncitorilor si țăranilor, al intelec
tualilor. al întregului popor. Ducă 
am însuma mulțimea de cifre in- 
scn?e. marea sărbătoare ne mii 
fi mii de grafice si panouri am a- 
junge. indiscutabil, la rezultate care 
relevă, la nivelul ramurilor, al eco
nomiei. miliarde lei producție peste 
plan si beneficii suplimentare, zeci 
fi sute de mii de tone in plus de 
materii prime si materiale, nume
roase produse finite de mare utili
tate pentru economia noastră socia
listă. Bunăoară, siderurgiștii au pro
dus suplimentar circa 160 000 tone 
de otel $i 110 000 tone de laminate, 
constructorii de mașini — peste 
1100 tractoare. 2 100 motoare cu 
ardere internă. 1 230 de autoturisme 
de teren și de oraș, chimiștii — 
65 000 anvelope. 4 200 tone noliace- 
tat d’ vinii, minerii — 140 000 tone 
de cărbune, unitățile din industria 
ușoară — 700 000 mp țesături tip mă
tase. 160 000 perechi încălțăminte ș.a.; 
zeci și zeci de întreprinderi au ra
portat îndeplinirea planului pe pri
mii patru ani ai cincinalului, suc
ces remarcabil înregistrat in cin
stea marii sărbători și oe ansam
blul industriei din unele județe — 
Vrancea. Botoșani și Suceava ; sute 
și sute de intreprinderi și-au rea
lizat Iniegral angajamentele luate 
in întrecerea pe acest an si șl-au 
suplimentat substanțial aceste an

gajamente. în întimpinarea celui 
de-al XI-iea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Pornind de la rezultatele de sea
mă obținute in acest an. care în
tregesc strălucit bilanțul marilor 
succese obținute în cei 30 de ani 
de la eliberare, intrăm acum în al 
patrulea deceniu al noii istorii a 
României — asa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceausescu in cu- 
vintarea rostită la sesiunea jubi
liară a Marii Adunări Naționale — 
cu hotărirea fermă de a uni efor
turile întregului popor pentru în
făptuirea neabătută a Programului 
partidului si Directivelor ce vor fi 
adoptate de Congresul al XI-iea. 
pentru a asigura făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea poporului nostru spre 
comunism. Relevind grandioasele 
perspective oe care Congresul • al 
Xl-lea le va deschide intregului po
por. secretarul general al Dartidu- 
lui si-a exprimat convingerea că 
oamenii muncii de la orașe si sate, 
întregul nostru ponor iși vor înzeci 
eforturile pentru îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a olanului 
be acest an si ne anul 1975. pen
tru realizarea înainte de termen a 
actualului cincinal, creind astfel o 
bază trainică în vederea înfăptuirii 
planului in perioada 1976—1980.

Râspunzind cu însuflețire chemă
rii partidului de a realiza suplimen
tar însemnate sporuri de producție 
si beneficii, de a reduce substanțial 
cheltuielile de oroductie. oamenii 
muncii din fabrici si uzine, de pe 
șantiere si ogoare, din institute de 
cercetări si proiectări sint hotăriti 
să muncească fără Dreget. cu toa
te energiile și capacitățile lor 
creatoare pentru a face din 
zilele care au rămas pină la 
cel de-al Xl-lea Congres al 
partidului o perioadă a rezultate
lor record in ansamblul aces
tui an. o perioadă a randamentelor 
superioare in munca noastră. Iată 
de ce. în întreaga activitate 
pentru înfăptuirea exemplară a pla-
(Contfnuare in pag. a H-a)

A apărut în Editura politică

Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
la Conferința mondială a populației

Nefiind înclinat spre 
sentimentalism. încerc să 
refuz soluția cea mai co
modă : imaginea scriito
rului care. încărcat de 
experiența anilor petre- 
cuti in ..viitoarea vieții", 
se intoarnă spre focurile 
natale Dentru o baie pu
rificatoare de nostalgie si 
observă, cu mindrie mi
rată, ce frumoase trans
formări s-au petrecut 
intre timp, ca si cum lo
cul unde a văzut lumina 
zilei ar fi o insulă a a- 
mintirilor primordiale, o- 
colită de vreme.

In ordine spirituală, lo
cul natal mi se pare a fi 
acel teritoriu geografic, 
istoric, politic și moral 
unde ai primit ceva si 
unde, pe măsura destinu
lui tău ai adus ceva. Iar 
pe locurile acestea, pen
tru că sint mai multe, nu 
mă întorc. Trăiesc acolo.

...Așadar. In această 
perspectivă, pentru mine 
Oradea, orașul copilăriei, 
nu Înseamnă numai bă- 
trlnele clădiri baroce, 
conviețuind cu noile car
tiere modeme cu sclipiri 
meridionale in cenușiul 
patinat de timp : Înseam
nă — ca și pentru cei ce 
le elndesc și le realizea
ză — preocuparea de-a la 
găsi o armonie proprie, o 

< _____

personalitate inconfunda- 
bilâ. un ritm spatial, care 
să unească ultimele ce
rințe ale confortului cu 
sthnta veche si pură a 
celor ce-si ciopleau case
le si porțile, avind senti-

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația de partid și guvernamentală a R. P. Chineze, 

condusă de tovarășul Li Sien nien

Duminică au avut loc, la 
Snegov, convorbiri Intre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Chineze.

condusă de tovarășul Li Sien- 
nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, care a participat la festi
vitățile prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația 
fascistă.

La convorbiri au fost pre
zent i tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al
(Continuare în pag. a IlI-a)

Vicepreședintele Senatului francez,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, in 
cursul zilei de luni, pe Pierre 
Christian Taittinger, vicepre
ședinte al Senatului francez, 
președintele Grupului parla
mentar de prietenie Franța— 
România, împreună cu soția, 
Marie Louise Taittinger.

La întrevedere a participat 
Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu a inminat 
lui Pierre Christian Taittinger 
Ordinul ,,Tudor Vladimirescu" 
clasa a Il-a, pentru contribu
ția adusă la dezvoltarea rela
țiilor româno-franceze.

Mulțumind pentru această 
înaltă distincție, vicepreședin
tele Senatului francez a spus 
că va contribui și in viitor la 
întărirea relațiilor prietenești 
dintre România și Franța, in 
interesul ambelor popoare.

în continuarea ceremoniei. 
Pierre Christian Taittinger a

arătat că 11 revine deosebita 
onoare de a înmina președin
telui Nicolae Ceaușescu Meda
lia comemorativă „Georges 
Pompidou", în semn de înaltă 
prețuire față de activitatea pe 
care o desfășoară șeful statului 
român pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre România și 
Franța, pentru adincirea legă
turilor tradiționale de priete
nie dintre cele două popoare.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

a mulțumit călduros pentru a- 
ceastă distincție, apreciind-o 
ca o expresie a prețuirii sen
timentelor de prietenie de 
care este animat poporul ro
mân fa|â de poporul francez, 
a dorinței comune de a extin
de și adinei relațiile de co
laborare dintre cele două țări.

In cadrul convorbirii dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
8i Pierre Christian Taittinger 
a fost exprimată satisfacția 
pentru evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie, de co
laborare și cooperare dintre 
România și Franța, hotărirea

de a Intensifica aceste relații 
în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și securității 
în Europa și in lume. Tot
odată, a fost evidențiată con
tribuția parlamentelor și gru
purilor parlamentare de prie
tenie din cele două țări la 
dezvoltarea relațiilor româno- 
franceze. la lărgirea contacte
lor și legăturilor dintre po
poarele noastre.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de opinii In probleme 
privind situația internațională 
actuală.

Președintei* Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete 
să transmită președintelui Se
natului francez, Alain Poher, 
membrilor Grupului parla
mentar de prietenie Franța— 
România un salut prietenesc, 
iar poporului francez prieten 
cele mai bune urări de pros
peritate și bunăstare.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o ambianță de caldă cor
dialitate și prietenie.

trupul organic al patriei, 
in anul in care aceleași 
minți criminale încercau 
să sfarme vechea solida
ritate a celor ce luptaseră 
împreună la Bobilna. in 
oastea lui Gheorghe Doia.

răsculat la Aleșd și îm
potriva ..jindarilor" un
guri cu pene de cocos si. 
peste ani. împotriva „jin- 
darilor" români. (Ghiță 
Ard'-leanu. fiul unuia din 
acești ..ocnași" pedepsiți

------------------------  —_ , 

Scriitori pe meleagurile natale 
(-----------------------------_ 

Acel loc pentru care 
te simți răspunzător

men tul eterni tatii. Nu 
numai Crisul : el curge 
tot acolo, ci grija de-a-i 
reda limpezimea cristali
nă de odinioară 6i mai 
ales de-a o păstra foarte 
multă vreme de aici în
colo... Am părăsit acest 
oraș, copil, in anul in 
care miini si minți crimi
nale. pedepsite de istorie, 
l-au smuls vremelnic din

însemnări de
Titus POPOVICI

a celor care cu miinlle si 
spinările lor trudite au 
inăltat trufașul palat ba
roc (azi muzeu) si multe 
alte clădiri trufașe, a ce
lor care. Împreună, s-au

in urma răscoalei, a că
zut in fața Madridului, 
luptind împotriva ..jinda- 
rilor" din Guardia Civil).

...Am revenit in 1945 in 
Oradea sfișiată de grele 
lupte, in care pe pietrele 
șlefuite de istorie a curs 
împreună singele soldați- 
lor români și sovietici, 
intr-un oraș care era fan
toma celui de odinioară...

Atunci am reconstruit, îm
preună, români și ma
ghiari cărora hceeași isto
rie le-a hărăzit să mun
cească, să sufere și să se 
bucure împreună. Miinl
le noastre de adolescenți 
au curățat străzile, au 
rinduit cioburile de cără
mizi, au repavat străzile 
și bulevardele. Pe urmă, 
alte miini, alte minți, toi 
împreună, au construit 
orașul modern, fabricile 
și institutele lui de cul
tură, terenurile de sport, 
parcurile.., Știu : se vor 
construi altele, mai per
fecționate : peste ani. in 
preajma unei alte aniver
sări a datei fundamentale 
din istoria României mo
derne, un scriitor, poate 
mai sentimental, se va 
Înduioșa de farmecul 
desuet al noilor cartiere 
de azi, în care a văzut lu
mina zilei... Dar pentru 
mine Oradea înseamnă 
un simbol viu, durabil și 
trainic : am construit 
prietenia indestructibilă 
intre toți cei ce trăiesc 
pe aceleași meleaguri', 
dindu-le aceleași drepturi 
și aceleași datorii, aceeași 
răspundere pentru pro
priul lor destin.
(Continuare 
în pag. a V-a)

O Delegația de 
partid și guver
namentală a Re
publicii Cuba

9 Delegația de 
partid și guver
namentală a Re
publicii Zair

• Conducătorul 
delegației gu
vernamentale 
libiene

• Delegația gu
vernamentală a 
Marocului

Relatările primirilor, 
in pagina a lll-a

Delegația Adunării Poporului a R. A. Egipt, 
condusă de președintele Hafez Badawi

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit delegația Adunării Po
porului a Republicii Arabe 
Egipt, condusă de Hafez Ba- 
dawi, președintele Adunării 
Poporului a R.A. Egipt.

Din delegație fac parte depu

tății Mohamed Ahmed El Bal- 
tagi, membru al Comitetului 
pentru securitate națională și 
mobilizare, Olfat Aziz Kamel, 
membră a Comitetului pentru 
lucrări publice și a Comitetu
lui pentru forțele de muncă, 
Mamdouh Ramadan Foudah, 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru politică externă, Ah
med Hussein El-Gebali, mem

bru al Comitetului pentru !n- 
vățămînt și cercetare științi
fică, Ismail Zaki Gomah, de
putat, Abdel Hamid Mohamed 
Mamsour, membru al-Comite
tului pentru Industrie și forță 
de muncă și al Comitetului 
pentru agricultură, șl irigații,
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele P. C. din Luxemburg, 
tovarășul Dominique Urbany

T6varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a intilnit. 
luni, 26 august, cu tovarășul 
Dominique Urbany, președin
tele Partidului Comunist din 
Luxemburg, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită in 
țara noastră.

La întilnire au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, membru

al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Emeric 
Stoffel, membri ai C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Marcel Puetz și AJois 
Bisdorf, membri ai Comitetu
lui Executiv al Partidului Co
munist din Luxemburg, Domi

nique Mels, membru al C.C. 
al P.C.L., Lisa Puetz Wegner, 
activistă a C.C. al P.C.L.

Cu acest prilej, a avut Iot» 
un schimb de vederi și infor
mații privind activitatea șl 
preocupările actuale ale Par
tidului Comunist ’ Român fi
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Congresului Național African (A.N.C.) 
din Africa de Sud, Oliver Tambo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a intilnit, 
in după-amiaza zilei de luni, 
cu Oliver Tambo, președintele 
Congresului National African 
(A.N.C.) din Africa de Sud, 
care se află In țara noastră la 
invitația C.C. al P.C.R.

La intreve'der» a participat

tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis, cu a- 
cest prilej, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din 
partea conducerii Congresului 
Național African, a tuturor 
militanților partidului, cele 
mai sincere felicitări cu prile
jul marii sărbători a poporului 
român — a XXX-a aniversare

a eliberării României de sub 
dominația fascistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, la rindul său, con
ducerii A.N.C., militanților 
partidului, poporului din A- 
frica de Sud urări de suc
ces in lupta de eliberare na-
(Continuare în pag. a m-a)
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. SĂ INTÎMPINĂM CONGRESUL PARTIDULUI 
PERFECȚIONlND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Xctlvllatca inlcnsâ «si dinamici cc «c desfășoară in intrcapa 
țarA pc toate tirimurilr vieții economice și sociale pune in («ta 
organelor «i organizațiilor de partid sarcina perfecționării con
tinue a stilului șt metodelor lor de muncă, inclusiv printr-o mal 
bună coordonare a acțiunilor ce se întreprind pe linie dc partid, 
de «lat. a nisanizațiilor de masă și obștești. Evitarea suprapune
rilor și paralelismelor conferă acthitătil economice, politice sl 
educative, sociale si culturale un plus de eficientă, datorită con
centrării tuturor forțelor <pre realizarea telurilor trasate cu 
clarviziune in Tropramul și Directivele adoptate in proiect la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. în articolul de azi sint prezen
tate citeva aspecte din cxpcricn|a Comitetului județean Arad 
al P.C.R.

Organizația noastrB ludrțeană de 
partid, cuprinzind 52 230 de comu- 
risli. antrenează la b activitate tot 
mei competenta puternice forte or
ganizate in abaratul si organele de 
•”at. In organizațiile de masă $1 
obștești, le mobilizează pentru în- 
deoiinirea in domeniul lor de acti
vitate. la fiecare loc de muncă, a 
sarcinilor ce decurg din botăririle 
partidului si legile statului. Toc
mai de aceea ne străduim ca 
atit la nivelul organelor județene, 
cit si la cei al municipiului. al 
celor sânte orașe si 67 do comune 
să existe o con
cepție organizato
rică clar precizată 
Si in același timp 
suplă pentru a se 
acționa conver
gent pentru rea
lizarea celor mai 
importante obiec
tive care stau In 
fata colectivelor 
într-o perioadă 
sau alta. Reali
zarea obiectivelor 
mărețe stabilite 
prin proiectele de 
Program si Direc
tive adoptate de 
recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. 
amplifică importanta acestei «ar- 
c. ■ i.

Una din metodele curente la care 
recurgem pentru a evita suprapu
nerile și paralelismele este exa
minarea periodică de către birou
rile si comitetele de partid a pro
punerilor de acțiuni ale organiza
țiilor de partid, dc mase si obștești 
in a rderea sincronizării lor si pre
cizării unor orientări comune. Tn 
acest scop, in ultimul timp, la co
mitetele db partid din intreprinderi 
si instituții, la comitetele comunale 
de partid, la cele din cooperativele 
agricole de producție și intreorindc- 
r agricole de stat sint alcătuite 
grafice coordonatoare ale activități
lor — adunări generale si ședințe 
ale birourilor organizațiilor de par
tid. iavătâmint de partid, adunări 
p’.e organizației U.T.C si ședințe 
ale comitetelor oamenilor muncii 
etc. Totodată, s-a ‘instituit ca o rc-o 
gulă centralizarea, la începutul fie
cărui trimestru, la secția organiza
torică a comitetului județean de 
partid a tuturor planurilor de ac
tivități ale organizațiilor de par
tid. de mase și obștești. în 
graficul coordonator al activi
tăților se pot vedea dintr-o 
privire, ca într-o oglindă, fără 
a mai fi nevoie de răsfoit dosare 
si hirti; acțiunile mai mari desfă
șurate zilnic de către comitetele 
județean si municipal de partid, 
comitetele orășenești si comunale 
de partid, consiliul popular jude
țean. consiliul județean F.U.S.. or
ganizațiile județene ale sindicate
lor. U.T.C.. femeilor. pionierilor, 
consiliile județene pentru cultură 
si educație socialistă, pentru edu
cație fizică si sport. UJCAP. UJCC. 
UJCM. comisia județeană de Cruce 
Rosie etc. Un asemenea instrument 
de coordonare a activității ne a- 
jută. de exemplu, să urmărim atent 
..calendarul" unor ample manifes
tări — in plină desfășurare — me
nite să popularizeze prevederile 
proiectului Directivelor Congresului 
al Xl-lea, Hotărirea Comitetului E- 

Imagine a Combinatului de prelucrare a lemnului din Focșani

xecutlv al C.C. al P.C.R. cu pri
vire la majorarea eșalonată a ve
niturilor oamenilor muncii. Printr-o 
coordonare judicioasă, unitară a 
activității organizațiilor do partid, 
dc mase și obștești s-au programat 
si se orogramea7.ă schimburi de 
experiență, consfătuiri, mese ro
tunde. expoziții, concursuri profe
sionale. menite să contribuie la 
realizarea sporurilor de beneficii 
necesare pentru a compensa creș
terea retribuției, pentru dobindirca 
unor noi sporuri cantitative si ca

Cum coordonăm acțiunile, 
emil prevenim paralelismele

litative In producție In spiritul pre
vederilor acestor documente.

Coordonarea are o însemnătate 
deosebită si pentru reducerea nu
mărului ședințelor prin stabilirea 
unor analize comune. De exemplu, 
datorită faptului că biroul Comite
tului municipal de partid Arad, co
mitetul executiv, biroul F.U.S. și 
consiliul sindical municipal au exa
minat in comun modul cum sint 
rezolvate scrisorile și sesizările oa
menilor muncii nu numai că s-a 
tinut o singură ședință in loc de 
patru, dar s-a asigurat si o analiză 
exigentă, multilaterală, care a de
terminat măsuri hotărite pentru 
îmbunătățirea acestei activități la 
toate organele vizate. La fel s-a 
procedat atunci cind biroul comi
tetului județean de partid împreu
nă cu comitetul executiv au ana- 
lizat cooperarea unităților din in
dustria republicană cu cele locale, 
precum și profilarea si specializa
rea unităților din industria locală 
a județului. Asemenea practici 
le vom generaliza și în or
ganizațiile de bază. Fiindcă, fără 
a minimaliza cit de puțin im
portanta întocmirii graficelor coor
donatoare trebuie spus că ele 
reprezintă doar o latură a coor
donării activității care in nici 
un caz nu elimină de la sine 
o seamă de manifestări care ma
cină timpul oamenilor. Spun 
toate acestea pentru că n-au fost 
puține acele situații — indeosebi 
in întreprinderi și comune — unde 
deși existau asemenea grafice au 
trebuit să fie criticate manifestări 
de paralelism și suprapuneri. Spo
radic — e drept — dar am fost 
nevoiti să criticăm sever practici 
care au determinat ca analize din 
organizații de partid privind mun
ca politică pentru calitatea produc
ției. incetătenirea ordinii si disci
plinei sau vizind alte importante 
sarcini actuale să fie reluate in 
aceiași termeni in ședințe ale or
ganizației U.T.C., ale sindicatului, 
în felul acesta unii oameni au 

fost puși In situația să participe 
dc două-trei ori la ședințe care au 
dezbătut, do regulă, același subiect. 
Scstzind asemenea practici, demon
străm de fiecare dată că ar fl 
fost mal folositor ca. de la caz la 
c<z. să se asigure printr-o temeini
că pregătire dezbaterea probleme
lor respective reunind toți factorii, 
să se precizeze odată și clar mă
suri sl responsabilități pentru toți 
cei care concură la îndeplinirea 
sarcinilor aduse in discuție. Para
lelisme si suprapuneri apar pe 
alocuri și datorită părerii greșite, 
potrivit căreia activitatea unei or- 
ganizatli de ma^ă sau obștești, a 
unei instllutii dc cultură este a- 
nreciată după numărul mal mare 
sau mai mic al acțiunilor între
prinse. Cu cit va timp in urmă, 
lipsa de conlucrare pentrd or
ganizarea si pregătirea temeinică, 
cu finalitate concludentă a unor 
manifestări a determinat ca in a- 
cecasi zi. la aceeași oră si In a- 
c easi sală să fie programate de 
către diferite organisme sau insti
tuții două-trei acțiuni. Evident, in 

aceste cazuri, neajunsurile coordo
nării — cind stingă nu știe ce 
face dreapta — pot aduce mai de
grabă daune decit foloase.

O problemă de principiu, de con
ținut care ne preocupă este aceea 
ca prin coordonarea acțiunilor să 
nu se ajungă la împuținarea nc.jus- 
tificată a manifestărilor, la aduce
rea lor pe același calapod si tipiza
rea lor. pentru că asa este mai co
mod. în diferite ședințe, la instruc
taje combatem tendințele de muncă 
rigidă, schematică. îndrumăm bi
rourile si comitetele de partid să 
sîimulezc inițiativele, căutările or
ganizațiilor de mase și obștești 
pentru desfășurarea unei activități 
diversificate, pentru elaborarea u- 
nor tematici corespunzătoare spe
cificului muncii lor — veghind ca. 
in toate cazurile — numitorul co
mun să-l constituie conținutul lor 
politico-ideologic bogat, strins le
gat de sarcinile actuale ale celor 
cărora Ic este adresată acțiunea. 
Iată de ce in concluziile unei șe
dințe plenare a comitetului jude
țean de partid care a examinat 
preocuparea pentru educarea revo
luționară a tineretului s-au criti
cat. intre altele, tendința de a a- 
ovecia diferite, acțiuni nu după efi
cienta lor. ci doaț după intenția ne 
care o denotă denumirea lor. în 
această ordine de idei s-a arătat 
că deși s-au organizat multe ac
țiuni — mese rotunde, simpozioa
ne. joi ale tineretului etc. — sfera 
de cuprindere și de influențare a 
unora a fost mult sub posibilități, 
intrucit la ele au participat, de 
regulă, un număr restrins de ti
neri. mereu si poate mereu aceiași. 
Tocmai de aceea, in ședință s-a 
cerut, pc bună dreptate, ca pen
tru educarea tineretului să fie sta
bilite sarcini și răspunderi nu la 
modul global (..ne ocupăm cu 
toții"), ci responsabilități precis 
coordonate, diferențiate pentru or
ganizațiile de partid, organizațiile 
de masă și obștești și pentru insti
tuțiile de cultură. Un asemenea

olan dc acțiuni cred că va duce la 
perfecționarea activității educative, 
la o mai largă și responsabilă par
ticipare a tuturor factorilor educa
ționali. ,

O componentă fundamentală a 
activității dc coordonare o consti
tuie stabilirea semestrială, trimes
trială sau anuală a hotărirllor care 
a or face obiectul unor controale. 
Pornind de la nealunsurile care 
s-au resimțit și se mai resimt încă 
In parte, comitetul nostru jude
țean dc partid a trecut la organi
zarea mai sistematică a unor 
colective complexe de control 
care cuprind factorii respon
sabili si competent 1 din partea 
diferitelor foruri locale, chemați 
nu numai să semnaleze neajunsuri, 
ci să si ajute, direct si concret, la 
soluționarea problemelor. Astfel de 
colective au actional sau se află in 
prezent in orașele Nădlac. Sebiș. 
Lipova, in comuna Vinga. la între
prinderile de strunguri și vagoane 
din Arad, precum și in alte locuri. 
Prin modul cum este concepută 
activitatea lor este prevenită situa

ția cind controa
lele pe diferite 
linii vin in ava
lanșe. colecțio
nează date si ci
fre — de multe 
ori aceleași — 
rctinind oamenii 
de la treburile 
lor. Nu arareori, 
datorită controa
lelor făcute fără 
o coordonare care 
se dovedește atit 
de necesară, unii 
se concentrau a- 
supra unor aspec
te. alții asupra 
altora, insistlnd 
asupra aceluia 

pe care-1 socotea a fi cț'l im
portant din punctul său do ve
dere ; astfel, in cele din urmă, 
cel controlat nu știa exact care 
punct de vedere este cel mai în
temeiat. de ce anume trebuie să 
se apuce mai intii. în aceeași 
ordine de idei, relev că la instrui
rea activului, a instructorilor, cri
ticăm acei tovarăși care in timpul 
deplasărilor pe teren manifestă in
teres doar pentru problemele de 
care se ocupă nemijlocit. în mun
ca de partid insă, indiferent că 
răspunzi de un domeniu sau altul, 
atunci cind te afli pe teren trebuie 
să cuprinzi toate aspectele muncii 
in complexitatea și relația lor reci
procă. Si de acum înainte vom in
sista pentru a determina intelege- 
rea cil mai exactă a acestei cerin
țe de către toți activiștii din ju
deț.

Am relevat, desigur, doar citeva 
aspecte din activitatea noastră. 
Coordonarea activităților, concepe
rea unor acțiuni comune, elimina
rea manifestărilor de paralelism și 
suprapuneri presupun, implicit, in
struirea temeinică cu botăririle de 
partid si legile statului, preocupa
rea pentru formarea multilaterală, 
cu un orizont larg de pregătire, a 
tovarășilor din activul de partid. 
Insistind asupra acestor laturi ale 
activității sale, in această perioadă 
marcată de evenimente de rezo
nanță istorică. Comitetul județean 
de partid Arad, organizațiile ce-i 
sint subordonate caută să impri
me in activitatea fiecărui activist 
din organele de partid, de stat, 
din organizațiile de masă si ob- 
ștesli trăsăturile de lucru caracte
rizate prin pasiune revoluționară, 
deprinderea de a lucra organizat, 
astfel ca fiecare măsură și acțiune 
să contribuie la atingerea telului 
istoric al realizării Programului și 
Directivelor care vor fi adoptate 
de congresul partidului.

Llviu DERBAN
secretar al Comitetului Județean 
Arad al P.C.R.

Fără «-șl propune >i 
reconstituie, cu u am
ploare de frescă, epopeea 
eliberării, să rcmemorcz.e 
întreaga complexitate a 
împrejurărilor și a des
fășurării Insurecției na
ționale antifasciste arma
te. filmul Stejar — extre
mi urgență conturează
— prin intermediul unei 
povestiri dramatice, al 
unor personaje reprezen
tative — o imagine sem
nificativă a luptei patrio
tice. antifasciste a po
porului român, surprinsă 
intr-un moment important 
al Îndeplinirii planului 
insurecțional, elaborat de 
P.C.R. Este vorba despre 
acele zile eroice din Au
gust ’44 cind — răspun- 
zir.d chemării partidului
— armata, in deplină u- 
nitate cu formațiunile de 
luptă patriotice, a por
nit lupta im potriva ocu- 
panților hitlerlști. Titlul 
filmului definește mal 
exact momentul acțiunii 
..Stejar — extremă ur
gentă'* a fost consemnul' 
prin care, in conformi
tate cu planul inițiat de 
Partidul Comunist Român, 
s-a ordonat — atunci, la 
23 August, imediat după 
răsturnarea dictaturii mi- 
litaro-fasciste — deschide
rea ostilităților Împotriva 
trupelor naziste din peri
metrul Capitalei. Reali
tățile epocii. evocate 
pregnant. configurează 
cadrul general al intim- 
plârilor imaginate de ci
neaști; istoria și ficțiunea 
artistică se întrepătrund 
pe ecran, in înlănțuirea 
unei acțiuni care dobin- 
dește in esența sa. ca și 
in multe dintre detaliile 
sale, un remarcabil grad 
de autenticitate.

...Conștienti de ascuți
rea urei și a luptei anti
fasciste a ponorului ro
mân. de posibilitatea răs
turnării dictaturii milita- 
ro-fasciste in condițiile 
ofensivei declanșate de 
Armata sovietică, naziștii 
preconizează aplicarea ți
nui plan de intervenție 
militară menită să asi
gure. in continuare, ocu
parea României — pozi- 
tie-cheie a întregului edi
ficiu strategic al Reichu- 
lui in Balcani. Cunoaște
rea prevederilor acestui 
plan — aflat in păstrarea 
maiorului SS von Richter, 
un adeot fanatic al răz
boiului total — avea o 
însemnătate deosebită 
pentru forțele insurecțio
nale. în consecință, un 
ofițer român. căpitanul 
Matei Udrea — care cu 
ani in urmă il cunoscuse 
bine pe von Richter — 
primește misiunea de a

n nou avint întrecerii sociaiiste
(Urmare din pag. I)

nului și angajamentelor din acest 
an. organizațiile de partid au da
toria de a menține |a un înalt nivel 
întrecerea socialistă pentru reali
zarea cincinalului inainte de ter
men, acționind energic pentru pro
movarea susținută a noului, a ex
periențelor valoroase, desfâșurind o 
intensă activitate politico-educativă 
pentru cultivarea in conștiința fie
cărui om al muncii a înaltei răs
punderi in muncă, a spiritului de 
bun gospodar al avuției obștești.

Desigur, sarcinile concrete care 
stau in fața colectivelor de oameni 
ai muncii, a organelor și organiza
țiilor de partid in legătură cu des
fășurarea, in continuare, in ritm 
susținut, a intrecerii sint multiple 
și ele diferă de la o unitate la alta, 
in funcție de condițiile specifice, de 
prevederile planului. Totuși, citeva 
preocupări se impun cu acuitate, 
avind o valabilitate generală, și ele 
trebuie să se situeze in centrul ac
tivității economice.

Pe un prim plan se situează rea
lizarea șl depășirea prevederilor la 
producția fizică, la sortimentele de 
maximă solicitare și importanță 
pentru piața internă și la export. 
După cum spuneam, există nume
roase exemple care atestă că. in 
marea majoritate a Întreprinderi
lor. s-au obținut însemnate sporuri 
suplimentare de producție. în prin
cipal, la produse de certă utilitate 
pentru economie : cărbune, oțel, la
minate. tractoare, motoare electrice 
Ș.a. Totuși, in alte intreprinderi, 
dintr-un motiv sau altul, au apărut 
nerealizări de plan la unele sorti
mente — mașini-unelte, utilaj teh
nologic. îngrășăminte chimice — 
produse așteptate de beneficiari. 
Iată de ce, In aceste zile,

australie, din sediul lega
ției germane, ultrasecre
tul document. Astfel po
vestit. subiectul pare a 
nu denăși limitele unul 
obișnuit film de aventuri. 
Aventura există, pericu
loasa misiune a căpitanu
lui Udrea este urmărită, 
cu bune mijloace de gen, 
in episoade adeseori dc 
lensiunc. cu răsturnări de 
situații sl Incidente' ne
prevăzute. Dar interesul 
filmului rezidă nu numai 
și nu in primul rind In 
factura antrenantă a na
rațiunii.

Autorii scenariului — 
Horla Lovlnescu. Mihal

Toma, însărcinat da partid 
Bă-1 spriilne In înfăptui
rea temerarei sale mi
siuni — parcurge traiec
toria de ' la ..apoli
tismul" declarat Inițial la 
angajarea conștientă din 
final ; Interpretul Ișl fe
rește eroul do poze îm
prumutate din filmele de 
spionai, Împuțind jocului 
său o anume reținere 
care devine, uneori, do
minantă.

Experiența și persona
litatea actorului Amza 
Pellca lși spun cuvintul, 
cu autoritate, in relieful 
pe care-1 doblndește pe 
ecran personajul Toma —

CRONICĂ FILMULUI

ZsteTar- 
EXTREMĂ 
URGENTĂ"
Ooriș — si regizorul Dinu 
Cocea au subordonat a- 
tractivitalea filmului de 
aventuri dezvăluirii sen
surilor mai adinei ale e- 
vocării cinematografice. 
Relevind aici meritele re
giei, sobrietatea si tinuta 
profesională a filmului in 
ansamblul său. vom men
ționa cu deosebire aten
ția acordată reliefării u- 
nor caractere și tipuri u- 
mane semnificative pen
tru momentul istoric re
constituit pe ecran. Este 
de notat, in această or
dine de idei, aportul de 
calitate al interpreților 
principali, al întregii dis
tribuții. Prin personajul 
Matei Udrea. filmul aduce 
un omagiu militarilor ro
mâni al căror patriotism 
s-a afirmat cu exemplară 
dăruire in zilele de coti
tură din August ’44. Ac
torul Constantin Diplan 
intuiește cu exactitate 
trăsăturile căpitanului U- 
drea. corectitudinea și in
transigenta acestui ofițer 
de carieră- care — in fo
cul evenimentelor si sub 
inriurirea comunistului

muncitor angrenat In miș
carea revoluționară ile
gală. participant acum la 
luptele forțelor patriotice. 
Plin de căldură umană, 
dar hotărit șl eficace 
in împrejurări decisive, 
Toma se definește in ac
țiune ca un erou comu
nist emoționant |î con
vingător.

Prin forța lucrurilor, a- 
paratul de filmat ștăruie
— însoțindu-1 pe Udrea
— asupra lumii de tristă 
amintire a ocupantilor 
naziști. Este de mențio
nat aici, in primul rind. 
portretul lui Werner von 
Richter — personaj male
fic. pentru care războiul 
reprezenta însăși rațiunea 
de a trăi — o excelentă 
creație a actorului Ion 
Caramitru. Atit in cazul 
lui von Richter, cit și al 
superiorului său, trufașul 
baron von Keil (schițat 
in citeva linii caracteris
tice de actorul Vasile 
Cosma). regia și inter- 
preții isi propun si de 
cele mai multe ori reu
șesc să evite ingroșările. 
riscul caricaturizării. In

este imperios necesar ca acele co
lective de intreprinderi care au în
registrat rămineri in urmă să ac
ționeze cu întreaga lor putere de 
muncă, sub directa conducere a or
ganizațiilor de partid, pentru a fruc
tifica toate posibilitățile de care 
dispun pentru realizarea integrală 
a planului și angajamentelor asu
mate in întrecere, in cel de-al pa
trulea an al cincinalului.

Respectarea cu rigurozitate a 
disciplinei de plan Ia produc
ția fizică, la fiecare sortiment con
stituie o cerință vitală. Accelerind 
ritmurile intrecerii, comuniștii, 
muncitorii, inginerii, toți oamenii 
muncii sint chemați să promoveze 
cele mai avansate metode de orga
nizare a producției și a muncii, să 
lupte hotărit împotriva risipei de 
timp, să folosească din plin capaci
tățile de producție, cu convingerea 
că asa se pot cistiga noi si însem
nate avansuri in ..bătălia" pentru 
realizarea cincinalului inainte de 
termen.

Conducerea' partidului cere tutu
ror oamenilor muncii — de la mun
citor. inginer, tehnician, director de 
întreprindere sau centrală, pină 
la ministru — să pună perma
nent in centrul preocupărilor ri
dicarea nivelului calitativ al acti
vității productive, creșterea eficien
ței economice. Tocmai de aceea, la 
ordinea zilei, in întrecerea socia- 
listă^ce se desfășoară in fiecare în
treprindere. o sarcină principală 
trebuie să o constituie investigarea 
cu grijă și spirit gospodăresc a tu
turor resurselor, a celor mai efi
ciente mijloace de acțiune pentru 
creșterea suplimentară a producti
vității muncii, reducerea, sub nive
lul prevederilor, a cheltuielilor de 
producție, pentru sporirea beneficii
lor, modernizarea șl ridicarea ca

unlverșul «umbru «1 le
gației naziste asupra 
căruia filmul insistă poa
te totuși prea mult — o 
singură apariție contras
tantă : Corina, grațioasa 
si trista violonistă. Este 
de faot un rol de colo
ratură. doar vag Implicat 
in acțiune șl h cărui fra
gilitate e compensată in
tr-o măsură do talentul sl 
sensibilitatea Irînoi Pe
trescu.

Bine condușă regizoral, 
acțiunea — in a cărei des
fășurare se fac remarca
te si creațiile unor actori 
ca Geo Barton (colonelul), 
Mibal Pălădescu. Cornelia 
Gheorghiu. Mircea An- 
ghelescu. Gheorghe Co
cea sau Jean Constantin, 
dislribuiti in roluri de 
mai mică întindere — 
captivează Interesul spec
tatorilor. Cu excepția fi
nalului (duelul de tancuri 
nl s-a părut a fi o solu
ție discutabilă a Înfrun
tării dintre Udrea șj von 
Richter) sau a unor in
consecvente neesențiale 
de pe parcurs. filmul 
Stejar — extremă urgență 
impune prin veridicitatea 
sa. prin suflul eroic al 
rememorării. Corectitudi
nea profesională a ima
ginii de o sobră expresi
vitate semnată de opera
torul Ion Marinescu (care 
înglobează organic și ci
teva sugestive secvențe 
desprinse din documente 
cinematografice ale vre
mii) contribuie substan
tial la reușita de ansam
blu a filmului : ca și de
corurile semnate de arh. 
Radu Călinescu, costu
mele concepute de Hor
tensia Georgescu sau in
spirata partitură muzicală 
datorată compozitoarei 
Cornelia Tăutu.

Producție a Casei de 
filme 5. filmul Stejar — 
extremă urgență omagia
ză eroismul unităților Ar
matei române, al forma
țiunilor de luptă patrioti
că care, in urmă cu 30 de 
ani. in primele ore ale 
insurecției, au deschis fo
cul Împotriva trupelor 
hitleriste care ocupau Ca
pitala. participind apoi la 
bătălia pentru eliberarea 
întregii țări. în momen
tul de fală se află in pro
ducție și alte filme inspi
rate din evenimentele de 
la 23 August. Este o temă 
care poate oferi. In con
tinuare. substanța unor 
realizări tot mai Împli
nite. opere de prestigiu, 
cu un larg ecou in con
științe. reprezentative 
pentru experiența si po
tențialul creator al fil
mului românesc.

D. COSTIN

lității produselor. Important este ca 
asemenea resurse, o dată identifi
cate. să fie prompt valorificate.

Devine, in acest sens, deosebit de 
actuală sarcina urmăririi sistemati
ce dc către organizațiile de partid 
a modului in care se înfăptuiesc 
angajamentele asumate de fiecare 
colectiv, printr-un control exigent, 
permanent și riguros. Este 
vorba nu de simple rapoarte statis
tice, ci de un control activ, cu un 
puternic caracter preventiv și con
structiv. de natură să impulsioneze 
întrecerea, să asigure condițiile or
ganizatorice și tchnico-materiale 
pentru bunul mers al producției, 
participarea fiecărui om cu tot ce 
are mai bun, ca putere de muncă, 
pricepere și inițiativă, la această 
competiție a hărniciei. Și un loc 
central in această amplă acțiune 
trebuie să-l ocupe valorificarea 
neintirziată a bogatului tezaur de 
propuneri făcute cu prilejul recen
telor adunări generale ale oameni
lor muncii din intreprinderi.

CONSOLIDÎND REZULTATELE 
DE PlNA ACUM. DESFAȘURÎND 
LARG ÎNTRECEREA SOCIALIS
TA. TOATE COLECTIVELE DE 
OAMENI AI MUNCII SA-ȘI FACA 
UN TITLU DE MÎNDRIE DIN A 
RAPORTA. ÎN CINSTEA CON
GRESULUI AL XI-LEA AL PAR
TIDULUI. REALIZAREA EXEM
PLARA A PLANULUI. A ANGA
JAMENTELOR ASUMATE ÎN ÎN
TRECERE, CU CONVINGEREA CA 
ASTFEL ÎȘI ADUC DIN PLIN 
CONTRIBUȚIA LA REALIZAREA 
CINCINALULUI ÎNAINTE DE 
TERMEN, LA SPORIREA AVU
ȚIEI NAȚIONALE. LA ACCELE
RAREA PROGRESULUI ECONO
MIC SI SOCIAL AL ȚARII.

Ce implicații 
calitative 
vor avea 

schimbările 
din structura> 

populației 
ocupate?

Tn cursul cincinalului viitor — 
8șa cum se prevede in proiectul 
de Directive — populația ocupa
tă in industrie va depăși, pentru 
prima dată in istoria țării, pe 
cea ocupată in agricultură ; in 
1980, industria și construcțiile 
vor cuprinde 47—48 la sută din 
populația ocupată, iar agricul
tura 27—28 la sută. O aseme
nea schimbare fundamentală in 
structura populației ocupate a 
țării reflectă evoluția procesului 
de transformare a României in
tr-un stat industrial-agrar, În
tărirea poziției industriei ca ra
mură conducătoare in economie, 
creșterea mai accentuată a for
țelor de producție in cadrul a- 
cestei ramuri, amplificarea con
tribuției determinante a indus
triei la crearea venitului națio
nal.

Sub RAPORT ECONOMIC Șl 
SOCIAL, această mutație canti
tativă in repartiția populației 
ocupate in cele două diviziuni 
principale ale sferei producției 
materiale are multiple Implica
ții calitative. Creșterea popu
lației care lucrează in ramurile 
ncagricolc șl, in primul rind, in 
industrie înseamnă apropierea 
unei părți din ce in ce mal mari 
a populației rurale apte de mun
că dc mijloacele tehnice cele 
mai avansate, populație integra
tă in întreprinderi. In fabrici șl 
uzine. In acest cadru, proiectul 
de Directive prevede crearea a 
1—1.2 milioane noi locuri de 
muncă, din care 60 la sută in 
industrie. Dacă ținem seama de 
faptul că în industrie și in cele
lalte activități productive neagri-

\_______________  

cole productivitatea socială a 
muncii este, In general, mai 
înaltă decit cea din agricultură, 
atunci o asemenea deplasare 
structurală duce la folosirea mai 
eficientă a populației ocupate a 
țârii, la creșterea productivității 
sociale a muncii, la un spor 
apreciabil de venit național. Ra
murile de producție neagricole 
(industria, construcțiile, trans
porturile și telecomunicațiile, 
circulația mărfurilor) vor asigu
ra partea substanțială din valoa
rea nou creată de so
cietate in 1980 (com
parativ cu circa 77 la 
sută in 1970), ceea ce 
conferă mai multă sta
bilitate creșterii veni
tului național, surselor 
principale de formare 
a acestuia, apropiind 
tot mai mult structura 
lor de aceea a Urilor 
socialiste mai dezvol
tate. a statelor puternic indus
trializate.

Sub RAPORT SOCIAL ȘI PO
LITIC, asemenea transformări 
fundamentale in repartizarea 
populației ocupate a țării duc la 
creșterea numerică a clasei mun
citoare, ceea ce va ridica și mai 
mult rolul ei conducător in so
cietate. Remarcabil este că a- 
ceastă creștere va avea loc pe 
seama sporirii mai rapide a nu
mărului de muncitori in Indus
trie. in ramurile industriale- 
cheie pentru dezvoltarea econo
mică. ceea ce înseamnă o con
tinuă îmbunătățire calitativă a 
structurii sociale a societății 
noastre socialiste. Desprindem, 

In acest sens, din proiectul de 
Directive că, in cincinalul urmă
tor, se vor forma 1 550—1 700 mii 
muncitori calificați și 250—300 
mii tehnicieni, maiștri, ingineri 
și alte cadre de specialitate. Nu 
este vorba numai de antrenarea 
lor in muncă, in forme mai bine 
organizate, corespunzător ce
rințelor industriei, statutului de 
lucrător industrial, cit și dc fap
tul că — prin calificarea ce o 
vor obține, prin pregătirea lor 
in strinsă legătură cu exigen

de întrebări șî răspunsuri

țele progresului tehnic ș.a. — ei 
vor avea un aport substanțial Ia 
creșterea productivității muncii 
sociale. In final, prin toate a- 
ceste măsuri și acțiuni, prin 
completarea și înnoirea continuă 
a cunoștințelor tuturor catego
riilor de oameni ai muncii va 
spori substanțial nivelul tehnic 
și profesional al clasei munci
toare, ceea ce se va repercuta 
favorabil asupra înfăptuirii tu
turor obiectivelor stabilite in 
proiectul de Directive pentru 
viitorul cincinal.

Sub raport INDIVIDUAL Șl 
SOCIAL vom asista — de ase
menea — la importante creșteri 
de ordin cantitativ și calitativ. 

Cele 1—1,2 milioane de noi 
locuri de muncă ce vor fi crea
te in perioada 1976—1980 în
seamnă tot atitea ciștiguri luna
re tarifare pentru cei care vor 
lucra in industrie, in alte ra
muri ncagricolc și pentru fami
liile lor ; retribuții sigure, ga
rantate. intr-un cuantum tot 
mai ridicat. După cum, asigura
rea noilor locuri de muncă, in 
cadrul’ noilor unități productive 
ce se vor realiza in județele ță
rii, va fi însoțită de extinderea 

construcției de locuințe, a rețe
lei comerciale și de alimentație 
publică, cea a prestărilor de ser
vicii. a dotărilor social-culturale.

Realizarea acestor schimbări 
în privința creșterii ponderii 
populației ocupate in industrie 
față de cea din agricultură nu 
înseamnă, cituși de puțin, vreo 
încetinire a dezvoltării agricul
turii ; dimpotrivă, in complexul 
economic-național. agricultura 
va continua să fie al doilea sec
tor după importanță in care se 
creează valoarea nouă obținută 
de societate. Ca atare, și popu
lația care va lucra in agricul
tură va avea — pe mai departe 
— un rol însemnat in ansam

blul forței de muncă & țării, ea 
cunoscind insă ample transfor
mări calitative. Munca in agri
cultură se va transforma tot mai 
mult intr-o variantă a muncii 
industriale ; in viitorul cincinal, 
se va accentua procesul de for
mare a unor muncitori agricoli 
cu pregătire multilaterală, ca
pabili să folosească cu eficiență 
maximă fondul funciar, mijloa
cele tehnice moderne cu care 
este și va fi înzestrată agricul
tura noastră socialistă, aceasta 

generind efecte pozi
tive nu numai asupra 
sporirii producției a- 
gricole și a randa
mentului muncii, dar 
si asupra creșterii ve
nitului țărănimii.

In strinsă legătură 
cu schimbarea pon
derii populației ocu
pate a țării. intre 
industrie si agricul

tură. în viitorul cincinal o 
transformare calitativă privește 
proporția de repartiție a popu
lației ocupate in sectorul pro
ducției materiale și in ceea 
ce se numește, in general, 
sectorul terțiar. Este adevă
rat. proiectul de Directive pre
vede, pentru perioada 1976— 
1980, ca majoritatea populației 
țării să lucreze in sfera produc
ției materiale. Concomitent, vor 
spori mal rapid numărul și, in 
consecință, proporția populației 
ocupate in Invățămint, știință și 
cultură, artă, ocrotirea sănătății, 
asistență socială, precum și iu-

tr-o serie de activități care efec
tuează servicii pentru populație: 
circulația mărfurilor, transpor
turi și telecomunicații, gospodă
rie comunală, locuințe și alte 
prestări de servicii neproductive
(cu excepția aparatului adminis
trativ — al cărui număr va scă
dea atit absolut, cit și relativ). 
Dacă in 1950, ponderea popu
lației ocupate în aceste activi
tăți reprezenta mai puțin de 8 
Ia sută din totalul populației 
ocupate, in prezent ea este de 
15 la sută, iar in 1990 se va ri
dica, după toate probabilitățile, 
la circa 30 la sută, ceea ce con
stituie o caracteristică a țărilor 
dezvoltate.

Toate aceste transformări con
verg spre satisfacerea necesită
ților de modernizare a structurii 
societății noastre, ale adaptării 
ei la cerințele tot mai înalte de 
progres șl civilizație socialistă. 
Ele devin posibile ca urmare a 
creșterii productivității muncii 
sociale, a potențialului economic 
al țării, ceea ce permite socie
tății să folosească o astfel de 
structură a muncii sociale care 
să asigure satisfacerea — intr-o 
proporție sporită — a nevoilor 
de trai material și spiritual al 
poporului — țelul suprem al po
liticii partidului.

Prof. unlv. dr. 
Constantin IONESCU

J
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Primiri la tovarășul Nicolae Ceausescu PLECAREA UNOR OASPEȚI

Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Cuba

Conducătorul delegației 
guvernamentale libiene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
»».retar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. 
* primit duminica, la Snagov. 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Cuba, con
dusă dr comandantul Pcdro 
Mirez Prieto, membru al Secre
tariatului Comitetului Central 
"1 Partidului Comunist din 
Cuba, tare a participat la festi
vitățile nrileiuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a zilei de 23 
August.

Din delegație fac parte tova
rășii Manuel Gutierez, prim-ad- 
junct al ministrului minelor, 
combustibilului și metalurgici. 
Nicolas Rodriguez Astiazarain. 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București.

Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Zair

Luni. 26 august. tovarășul 
N'-.colae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Zair, con
dusă de Ileo Songoanba. comi
sar politic, membra al Biroului 
Politic al Partidului Mișcarea 
Populară a Revoluției, care a 
participat la sărbătorirea zilei 
de 23 August.

Din delegație au făcut parte 
Kalonji N’Goy Wa Banza. di
rector generai al Centrului-pi- 
lot din Departamentul tineretu
lui și sportului. Amuli Mupen- 
da. consilier al Biroului Politic 
al Partidului Mișcarea Populară 
a Revoluției.

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

(Urmare din pag. I)

Mohamed Rafaat Zaki. membru 
a! Comitetului pentru probleme
le sociale și sănătate și al Comi
tetului pentru lucrările publi
ce. Mokhtar Osman Mohamed 
Abu Bakr, membru al Comite
tului pentru industrie și al Co
mitetului pentru lucrările publi
ce. Albas Darwish, secretar al 
delegației, director general al 
cabinetului președintelui Adu
nării Poporului. Oaspeții au 
fost însoțiți de ambasadorul 
R.A. Egipt la București, Osman 
Assal.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Radulescu, Mihai 
Dalea. ștefan Andrei. Nicolae 
Giosan. președintele Mani A- 
dunări Naționale. Alexandru 
Sencovici, Constantin Dincu- 
lescu, președinți ai unor comisii 
permanente ale M.A.N., ge
neral-colonel Ion Coman, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Stanciu Stoian. secretar gene
ral al Ligii de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.

Președintele Congresului Național African
(A.N.C.) din Africa de Sud

(Urmare din pag. D

tonală, de lichidare a practici
lor rasiste și de apartheid, a 
oricăror forme de asuprire și 
exploatare.

Președintele A.N.C.. Oliver 
Tambo. a dat o înaltă apreciere 
lorijinului multilateral pe care 
România socialistă il acordă 
poporului sud-african. tuturor 
popoarelor africane angajate în 
lupta împotriva politicii d<» asu
prire colonială, de discriminare 

l-a primire au luat parte tova
rășii Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Gheorghe Dobra, 
prim-adjunct al ministrului mi
nelor. petrolului și geologiei.

Cu acest prilej, tovarășul Pe
dro Mirez Prieto a transmis to
varășului Nicolae Ceausescu, din 
partea conducerii cubaneze de 
partid și de stat, un călduros și 
frățesc salut, calde felicitări cu 
prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, urări de 
noi succese poporului român in 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe șeful de

A fost prezent Boklngi Em- 
beyolo, ambasadorul Republici! 
Zair la București. Condu
cătorul delegației a lami
nat. cu acest prilej, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj 
de prietenie din partea lui Mo
butu Șese Seko, președintele Re
publicii Zair, președintele Parti
dului Mișcarea Populară a Re
voluției, cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României, și a transmis urări 
de noi succese poporului român 
în activitatea sa viitoare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat in numele 
său, a! conducerii noastre de 
partid și de stat președintelui 
Mobutu Șese Seko, celorlalți 
membri ai conducerii Partidului 
Mișcarea Populară a Revoluției 
un cordial salut, iar poporului 
zairez prieten noi succese pe ca
lea dezvoltării eeonomico-so-

Delegația Adunării Poporului 
din Republica Arabă

Conducătorul delegației a a- 
rătat că are plăcuta misiune de 
a transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din Dari°a Dreș^din- 
lelui Republicii Arabe Egipt. 
Anwar El Sadat, un călduros 
salut, cele mai sincere felicitări 
cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării Români
ei. împreună cu urări de noi și 
remarcabile succese poporului 
român in munca ?a de edifi
care a noii societăți. Președin
tele Adunării Poporului a R.A. 
Egipt a exprimat mulțumirile 
membrilor delegației pentru 
cinstea de a fi primiți do șeful 
statului român, pentru fericita 
ocazie de a participa la marea 
sărbătoare a poporului român, 
de a cunoaște marile realizări 
obținute de România socialistă 
in cei 30 de ani de la eliberare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți 
să transmită, la inapoierea in 
țară, președintelui Anwar El 
Sadat un călduros salut, cele 
mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporu
lui egiptean prieten succes de- 

rasială și de apartheid, pentru 
asigurarea dreptului lor sacru 
de a se dezvolta nestingherit pe 
calea progresului economic și 
social.

în timpul întrevederii s-a 
subliniat cu satisfacție evoluția 
ascendentă a relațiilor de prie
tenie și solidaritate militantă 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Congresul Național Afri
can. dorința comună de a le 
dezvolta |> In viitor. In 

legației cubaneze să transmită 
tovarășilor din conducerea de 
partid și de stat a Cubei un 
călduros salut frățesc, cele mai 
bune urări, iar poporului cuba
nez prieten noi succese in con
struirea socialismului, in a- 
părarea cuceririlor sale revolu
ționare.

De ambele părți, a fost ex
primată dorința de a adinei și 
diversifica, pe multiple planuri, 
relațiile frățești de colaborare ?i 
cooperare româno-cubaneze. în 
interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii in 
lume.

întrevederea s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă de caldă si tovă
rășească prietenie.

ciale independente a patriei 
sale.

în cursul întrevederii. R-a 
relevat cu ’ satisfacție evoluția 
ascendentă a relațiilor de co
laborare și cooperare dintre 
România și Zair, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Mișcarea Populară a Revoluției, 
dintre cele două popoare. To
varășul Nicolae Ceaușescu a 
evocat cu multă plăcere, vizita 
pe care a efectuat-o in Zair, 
convorbirile cu președintele Mo
butu Șese Seko. primirea deo
sebit de călduroasă făcută de 
poporul zairez. De ambele părți 
a fost reafirmată dorința de a 
a ționa pentru transpunerea in 
viata a acordurilor și înțelegeri
lor convenite intre cele două 
țări, de a extinde și diversifica 
relațiile de prietenie și colabo
rare româno-zaireze.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atrrfosferă cordială, prie
tenească.

Egipt
plin in înfăptuirea aspirațiilor 
de pace și prosperitate in dez
voltarea economico-socială a 
patriei sale.

în cadrul convorbirii, a fost ex
primată deplina satisfacție pen
tru dezvoltarea continuă a rela
țiilor prietenești dintre cele două 
țări, dintre parlamentele Româ
niei și Egiptului, apreciindu-se 
că vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in R. A. Egipt și re
centa vizită a președintelui An
war El Sadat in România, con
vorbirile și înțelegerile conve
nite au creat condiții minunate 
ridicării pe trepte superioare a 
colaborării și cooperării fruc
tuoase româno-egiptene. A fost 
afirmată dorința comună de a 
extinde și mai mult relațiile 
dintre guvernele, partidele, par
lamentele celor două țări, in 
interesul popoarelor român și 
egiptean, al cauzei păcii. înțe
legerii și cooperării internațio
nale.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie.

acest cadru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat hotârirea 
Partidului Comunist Român, a 
României socialiste, a poporului 
român de a acorda și in viitor 
întregul lor sprijin luptei po
porului sud-african împotriva 
exploatării și asupririi rasiale, 
pentru emanciparea sa politică 
și socială.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, luni, pe Abdel Ma- 
jeed M. Algaod, ministru de 
stat pentru dezvoltarea agricul
turii, conducătorul delegației 
guvernamentale a Republicii 
Arabe Libiene, cave a participi! 
la festivitățile prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a eli
berării României de sub domi
nația fascistă.

La primire au participat to
varășii Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Barbu Popes
cu. șeful Departamentului agri
culturii de stat.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației libiene a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Consi
liului Comandamentului Revo
luției Republicii Arabe Libiene. 
Moamer El Geddafi, un mesaj 
de salul, urări de sănătate și 
fericire personală, de noi succese 
poporului român. în ace
lași timp, ministrul libian a ex
primat mulțumirile sale pentru 
posibilitatea oferită delegației 
libiene de a cunoaște realiză

Delegația guvernamentală 
a Marocului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, duminică, la Snagov. 
delegația guvernamentală a 
Regatului Marocului, condusă de 
Ahmed Taibi Benhima, minis
tru secretar de stat, însărcinat 
cu problemele de informații, 
care a participat la festivitățile 
prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă.

La primire a luat parte 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a ară
tat că are plăcuta misiune 
de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
Maiestății Sale Regele Hassan 
al II-lea al Marocului, un 
cordial mesaj, calde și sincere 
felicitări cu prilejul Zilei națio
nale a României, urări de 
prosperitate și bunăstare po
porului român.

La rindul său, președintele

Delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Chineze

(Urmare din pag. I)

P.C.R.. prim-ministru al guver
nului. Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Aurel Duma, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Dumi
tru Turcuș. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au fost prezenți, de aseme
nea, membrii delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. P. Chineze: Ken Piao, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, șe
ful Secției relații externe a 
C.C. al P.C. Chinez, Iu Gian, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Li Tin-ciuan, amba
sadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, Liu Kă-min, șef de sector 
la Secția relații externe a C.C. 
al P.C. Chinez, Iu Hong-lean și 
Giu Cian-sien, directori ad- 
juncți in Ministerul Afacerilor 
Externe.

în timpul convorbirii, a avut 
loc un larg sdhimb de informa
ții privind desfășurarea con
strucției socialismului in cele 
două țări, succesele pe care le do- 
bindesc oamenii muncii din Re
publica Socialistă România și din 
Republica Populară Chineză în 
făurirea vieții noi, apreciindu-se 
că aceste succese contribuie atit 
la dezvoltarea și înflorirea celor 
două țări, cit și la afirmarea cu

Președintele P.C.
(Urmare din pag. I)

Partidului Comunist din Luxem
burg, precum și in legătură cu 
dezvoltarea colaborării dintre 
ele.

Tovarășul Dominique Urbany 
și-a exprimat profunda mulțu
mire de a fi participat la festi
vitățile consacrate marelui eve
niment jubiliar — a XXX-a a- 
niversare a eliberării României 
de sub dominația fascistă — și 
a felicitat Partidul Comunist 
Român, poporul român pentru 
remarcabilele realizări obținuțe 
in aceste trei decenii de viață 
liberă, in opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, urindu-le, totodată, 
să obțină succese tot mai mari 
in viitor.

în cursul convorbirilor, s-a 
relevat cu satisfacție evoluția 
ascendentă a relațiilor de prie
tenie, solidaritate și conlucrare 
frățească dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Luxemburg și s-a ma
nifestat deopotrivă dorința de a 
extinde continuu aceste relații.

Au fost abordate, in același 
timp, probleme actuale ale vie
ții politice internaționale. ale 
mișcării comuniste și muncito
rești. în acest cadru. 6-a sub
liniat necesitatea intensificării 
luptei forțelor revoluționare, 
progresiste, antiimperialiste, 

rile remarcabile obținute de 
poporul român in cei 30 de ani 
de la eliberare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete să transmi
tă președintelui Moamer El 
Geddafi. premierului Abdelsa- 
lant Jaloud un cordial salut, 
urări de succes poporului libian 
prieten in dezvoltarea economi
că și socială a țârii sale.

în timpul convorbirii s-a con
statat cu satisfacție evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre 
România și Libia, subliniindu-se 
importanța vizitei făcute in Li
bia de președintele Nicolae 
Ceaușescu. a convorbirilor cu 
președintele El Geddafi, pentru 
dezvoltarea, pe multiple pla
nuri. a raporturilor lomâno-li- 
biene. De ambele părți, a fost 
reafirmată dorința de a extin
de colaborarea și cooperarea 
dintre cele două țări in dome
niile industriei, agriculturii, 
construcțiilor și în alte dome
nii, in interesul reciproc al po
poarelor român și libian. al 
cauzei păcii și cooperării inter
naționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială, prie
tenească.

Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită, la inapo
ierea in țară, regelui Hassan al 
II-lea salutări prietenești, cele 
mai bune urări, iar poporului 
marocan prieten succese in dez
voltarea independentă a țârii 
sale pe calea progresului econo
mic și social.

în cadrul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția deosebită 
pentru evoluția pozitivă a rela
țiilor româno-marocane, precum 
și dorința comună de a le 
diversifica și aprofunda, de a 
identifica noi posibilități și do
menii de colaborare reciproc 
avantajoase.

De ambele părți a fost expri
mată hotârirea de a se traduce 
în viață acordurile și înțelege
rile convenite Intre cele două 
țări, in interesul ambelor po
poare. al păcii și cooperării in
ternaționale.

întrevederea x-a desfășurat 
lntr-o ambianță cordiala, prie
tenească.

tot mai multă putere a socialis
mului in lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Li Sien-nien, reafirmind deo
sebita satisfacție față de dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre cele două 
partide, țări și popoare, au ex
primat dorința comună de a a- 
dinci și diversifica și mai mult 
aceste relații, spre binele am
belor popoare, al cauzei socia
lismului și păcii in lume.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri în probleme 
ale situației politice internațio
nale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

După convorbiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut la 
dejun pe tovarășul Li Sien-nien, 
pe ceilalți membri ai delegației 
chineze.

în timpul dejunului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Li Sien- 
nien au toastat pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două parti
de. state și popoare, pentru în
tărirea relațiilor dintre ele in 
lupta pentru socialism, împo
triva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismulul, 
pentru pace între popoare.

Convorbirile și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă. de prietenie și înțelegere re
ciprocă, in spiritul bunelor rela
ții existente Intre cele două 
partide, țări și popoare.

din luxemburg
pentru consolidarea cursului po
zitiv spre destindere, înțelegere 
și colaborare pe continentul 
nostru și in lume, pentru so
luționarea, pe cale politică, a 
litigiilor dintre state, pentru 
împlinirea aspirațiilor de liber
tate, pace și colaborare ale po
poarelor. S-a relevat importan
ta încheierii cit mai grabnic și 
cu rezultate fructuoase a Con
ferinței general europene pen
tru securitate și cooperare, ceea 
ce corespunde intereselor tutu
ror statelor și popoarelor Eu
ropei.

Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist din Luxem
burg și-au reînnoit hotârirea 
de a milita activ pentru întări
rea unității și solidarității miș
cării comuniste și muncitorești, 
a forțelor antiimperialiste de 
pretutindeni, de a-și aduce În
treaga contribuție și in viitor 
la lupta împotriva imperialis
mului. colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru pace, de
mocrație și socialism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe tovarășul Dominioue 
Urbany să transmită comuniș
tilor luxemburghezi un salut 
cordial, Împreună cu urări de 
noi succese in activitatea și 
lupta lor. '

întilnirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă priete
nie tovărășească.

Delegația Partidului Comunist din Finlanda
Luni a părăsit Capitala dele

gația Partidului Comunist din 
Finlanda, condusă de tovarășul 
Olavi Hanninenl vicepreședinte 
al Partidului Comunist Finlan
dez, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. a făcut o vizită d? 
prietenie în țara noastră și a 
participat la manifestările prile
juite dp sărbătorirea zilei de 
23 August.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă 
de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Iosif Uglar, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass 
și Ștefan Voicu, membri ai C.C. 
al P.C.R.

Delegația de partid și guvernamentală siriană

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala delegația de partid și 
guvernamentală siriană, condusă 
de Abdallah Al-Ahmar, secre
tar general adjunct al Partidu
lui Baas Arab Socialist, care a 
asistat la festivitățile organizate 
cu prilejul celei de-a XXX-a

Delegația de partid și guvernamentală a R. P. Mongole
Delegația de partid și guver

namentală a Republicii Populare 
Mongole, condusă de tovară
șul Namsarain Luvsan-Ravdan. 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Popular Revoluționar Mon
gol. președintele Comitetului de 
control al partidului, care a 
participat la manifestările pri
lejuite de sărbătorirea zilei de 
23 August, a părăsit luni Capi
tala. Din delegație au făcut par
te Damdinghiin Gombojov, 
membru al C.C. al P.P.R.M., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Giambyn Niamma. am
basadorul R. P. Mongole la 
București.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. delegația a fost condusă 
de tovarășii Gheorghe Oprea, 
membru al C.C. al P.C.R. vic?- 
prim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Cazan, ministrul in
dustriei ușoare, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
a] P.C.R., de activiști de partid.

Reprezentantul Frontului de Eliberare 
din Mozambic

Luni a părăsit ’Capitala Al
berto Cassimo. membru al Co
mitetului Executiv al Frontului 
de Eliberare din Mozambic, care 
a participat la festivitățile or
ganizate cu prilejul celei de-a

Delegația guvernamentală iraniană
Luni după-amiază a părăsit 

Capitala delegația guvernamen
tală iraniană, condusă de Ghas- 
sem Moini, ministrul muncii și 
afacerilor sociale, care a oartici- 
pat la sărbătorirea zilei de 
23 August.

Din delegație au făcut parte 
Mir Mohamed Zia. director ge
neral in Ministerul Muncii. Jale 
Alp. director general in Ministe
rul Științelor. Morteza Zamani, 
director general in‘ Ministerul

Delegația guvernamentală 
a Republicii Irak

Luni dimineață a părăsit Ca
pitala delegația guvernamenta
lă a Republicii Irak, condusă de 
Rashid Al-Rifaie, ministrul co
municațiilor din Irak, care a 
participat Ia manifestările prile
juite de cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei.

Din delegație a făcut parte

Delegația guvernamentală 
a Republicii Arabe Libiene

Luni după-amiază a părăsit 
CaRitala delegația guverna
mentală a Republicii Arabe Li
biene, condusă de Abdel Ma- 
jeed M. Algaod, ministru de 
stat pentru dezvoltarea agricul
turii, care a participat la ma
nifestările ocazionate de ziua de 
23 August.

Din delegație a făcut parte 
Magid Mohamed Saabami, mi

Delegația guvernamentală 
a Republicii Unite Tanzania

Delegația guvernamentală a 
Republicii Unite Tanzania, con
dusă de Hasan Makame. minis
trul resurselor naturale și turis
mului. care a luat parte la 
festivitățile organizate cu prile

aniversări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă.

Din delegație au făcut parte 
Georges Saddikim, membru al 
Comandamentului Național al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
ministrul informațiilor. Zouheir 
Mohsen, membru al Comanda

XXX-a aniversări a eliberării 
patriei.

La plecare, oaspetele a fost 
condus de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Comerțului. Ebrahim Djahanna- 
ma. director adjunct în Ministe
rul Afacerilor Externe.

La plecare, delegația a fost 
salutată de Petre Lupu, minis
trul muncii. Ion Florescu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior si cooperării economice 
internaționale. Mihai Drăgănes- 
cu. vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie.

Ahmad Hussein Al-Samarrai, 
ambasadorul Republicii Irak la 
București.

La aeroportul Otopeni, dele
gația a fost condusă de Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, și Gheor
ghe Airinei, adjunct al minis
trului.

nistru plenipotențiar, director 
rul Direcției pentru Europa din 
Ministerul de Externe.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost salu
tați de Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, Barbu Po
pescu, șeful Departamentului 
agriculturii de stat, alte per
soane oficiale.

jul zilei de 23 August, a părăsit 
luni Capitala.

înainte de plecare, oaspetele 
a fost salutat de ministrul tu
rismului, Ion Cosma. 

mentului Național al PartM 
dului Baas Arab Socialist, 
Fahmi El-Youssfi, membru al 
Comandamentului Regional al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
Mustafa Al-Aid, președintele 
Biroului Executiv al Uniunii 
Generale a Țăranilor din R-A. 
Siriană, și Fayssal Samak, pre
ședintele Uniunii Tineretului 
Revoluționar din R.A. Siriană.

Cu același avion au plecat 
delegația Uniunii Socialista 
Arabe din Republica Arabă Li
biana, condusă de Faragi AH 
Balha, secretar al Comitetului 
USAL din guvernoratul Derna, 
și Kabouya Brahimi, șeful De
partamentului Organizații da 
masă al Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria, care au 
făcut o vizită de prietenie. în 
tara noastră și au participat la 
sărbătorirea zilei de 23 August.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost salu
tați de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Aldea 
Militant, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru secretar de 
«tat. Dreședintele U.N.C.A.P.. 
Constantin Vasiliu. adjunct de 
8of de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

Duminică au 
părăsit Capitala 
în cursul zilei de duminică, 25 

august, după cum s-a anunțat 
in ziarele de ieri, au părăsit 
Capitala delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Chineze, condusă de 
tovarășul Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze ; delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Cuba, condusă de to
varășul Pedro Mirez Prieto, 
membru al Secretariatului C.C. 
al Partidului Comunist din 
Cuba ; delegația Frontului Na
țional pentru Eliberarea Ango- 
lei, condusă de Samuel Abriga- 
da, membru al Biroului Politic 
al F.N.L.A. ; delegația guverna
mentală a Republicii Bangla
desh, condusă de Sayed Nazrul 
Islam, locțiitor al primului mi
nistru și ministru al industrii
lor ; delegația Frontului Na
țional din Republica Demo
crată Germană, formată din 
Dorothea Meinke. membră a 
Prezidiului Consiliului Național 
al Frontului Național, și Horzt 
Brillowski, șef de secție la Se
cretariatul Consiliului Național ; 
delegația Partidului Comunist 
Francez, formată din tovarășii 
Leo Figueres și Yanne Viens, 
membri ai Comitetului Central 
al P.C.F. ; delegația Partidului 
Socialist Francez, condusă de 
Lucien Weygand, membru al 
Comitetului Director al P.S.F., 
secretar federal ; delegația gu
vernamentală a Marocului, con
dusă de Ahmed Taibi Benhima, 
ministrul informațiilor ; Fide
lis Cabral D’Almeida. secretar 
de stat pentru justiție din 
Guineea-Bissau, care au parti
cipat la manifestările prile
juite de cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării»

Delegația 
militară sovietică

Luni la amiază a părăsit Ca
pitala delegația militară sovie
tică, condusă de mareșalul prin
cipal de aviație V. A. Sudeț, 
care-, !a invitația ministrului 
apărării naționale, general da 
armată Ion Ionițâ. a asistat la 
festivitățile prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării României de sub domina
ția fascistă.
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TELEGRAME
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este plăcut să vă adresez, din partea poporului și guver
nului revoluționar al forței armate a Republicii Peru, cordiale 
felicitări cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a țării dumnea
voastră.
. în același timp, adresez urări de fericire personală Excelenței 

Voastre, de prosperitate nobilului dumneavoastră popor, precum 
Si pentru continua întărire a legăturilor de prietenie care unesc 
cele două țâri ale noastre și guvernele lor.

General de divizie JUAN VELÂSCO ALVARADO
Președintele Republicii Peru

Excelenfei Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului, guvernului argentinean și al meu per
sonal. am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre cele mai 
sincere urări de fericire personală și de prosperitate și fericire 
pentru țara dumneavoastră prietenă.

MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON
Președintele Națiunii Argentinene

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale a României, îmi 
este deosebit de agreabil să vă adresez cele mai sincere feli
citări. în numele poporului mauritanian. al partidului și gu
vernului. precum și in numele meu personal transmit Exce
lenței Voastre, guvernului și poporului român prieten căldu
roase urări de fericire și prosperitate.

Sînt convins că relațiile de prietenie și de cooperare care 
unesc cele două popoare ale noastre vor continua sâ se dez
volte și să se întărească in folosul ambelor noastre popoare.

Cu înaltă considerație,
MOKTAR OULD DADDAH

Președintele Republicii 
Islamice Mauritania

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Este o mare plăcere pentru mine și pentru poporul Iordaniei 
de a exprima Excelenței Voastre și poporului român cele mai 
cordiale felicitări, cu ocazia aniversării Zilei naționale a Româ
niei.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală pentru Excelența Voastră, de 
continuu progres și prosperitate pentru națiunea dumnea
voastră.

HUSSEIN
Regele Iordaniei

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a zilei eliberării a Republicii Socialiste 
România. în numele guvernului și poporului Nepalului, adre
săm Excelenței Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru progresul 
și prosperitatea poporului român.

BIRENDRA
Regele Nepalului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Am deosebita plăcere ca în numele poporului și guvernului 
Republicii Democratice Populare a Yemenului să vă exprim 
felicitările noastre cele mai bune și mai cordiale și salutări cu 
ocazia celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, dorind Excelenței Voastre sănătate și 
fericire, iar poporului prieten al României dezvoltare și prospe
ritate.

SALEM ROBAYA ALI
Președintele Consiliului 

Prezidențial al Republicii 
Democratice Populare 

a Yemenului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu această ocazie fericită în care țara dumneavoastră sărbă
torește aniversarea zilei sale naționale, am deosebita onoare și 
plăcere să transmit Excelenței Voastre, și prin dumneavoastră 
poporului României, in numele Consiliului Revoluționar, gu
vernului, poporului Republicii Democratice Somalia și in nu
mele meu personal, felicitările noastre cele mai calde. împreună 
cu cele mai bune urări pentru sănătatea Excelenței Voastre și 
pentru progresul, prosperitatea și fericirea poporului dum
neavoastră. Vă rog să acceptați, Excelența Voastră, asigurările 
reînnoite ale considerației noastre.

General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Consiliului Revoluționar Suprem 

al Republicii Democratice Somalia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei eliberării, am deosebita plăcere să 
transmit Excelenței Voastre salutări și felicitări în numele po
porului Emiratelor Arabe Unite, al guvernului și al meu personal.

Urez Excelenței Voastre fericire personală și progres continuu 
poporului prieten al României.

ZAYED BIN SULTAN AL-NAHYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării eliberării, exprim Excelenței Voastre 
felicitările mele cele mai sincere, împreună cu urările cele 
mai calde pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră perso
nală, pentru prosperitatea poporului român.

ABBAS HOVEYDA
Primul ministru al Iranului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România 

Excelență,

A XXX-a aniversare a sărbătorii naționale a Republicii So
cialiste România îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa în 
numele Consiliului Revoluției, al guvernului și al poporului 
algerian. precum șl In numele meu personal, cele mai căl
duroase felicitări și cele mai bune urări de prosperitate poporu
lui român.

Îmi exprim profunda convingere că relațiile de colaborare 
fructuoasă care s-au statornicit între țările noastre vor continua 
să se dezvolte în interesul popoarelor noastre și al cauzei păcii 
în lume.

Cu înaltă considerație,

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele 

Consiliului Revoluției 
și al Consiliului de Miniștri 

al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

_____________________________

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a Zilei naționale a 
Republicii Socialiste România, transmit Excelenței Voastre, par
tidului, guvernului și poporului român, in numele partidului, gu
vernului și poporului din Zambia și în numele meu personal, 
felicitări cordiale Sint convins că prietenia și colaborarea care 
există în mod atît de fericit între cele două partide, popoare 
și guverne vor continua, în anii care vin, să se întărească tot 
mai mult. Acceptați, vă rog, cele mai -bune urări pentru bună
starea dumneavoastră personală.

KENNETH KAUNDA
Președintele Republicii 

Zambia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, 
vă rog să primiți, domnule președinte, felicitările mele cordiale, 
cele mai bune urări pentru bunăstarea dumneavoastră, precum 
și pentru fericirea și prosperitatea poporului român.

MARGRETHE
Regina Danemarcei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale, care, in acest an. marchează 
a XXX-a aniversare a eliberării marii dumneavoastră țări, po
porul Dahomeyului. guvernul său militar revoluționar. Consi
liul Național al Revoluțier pe care am onoarea să-l prezidez, 
împreună cu toate organizațiile din Dahomey care luptă pen
tru independența și libertatea politică și economică a țării, 
felicită poporul român și pe ilustrul său conducător și le adre
sează urări de fericire și de prosperitate.

Folosesc acest prilej pentru a evoca și a evidenția bunele 
relații prietenești de cooperare care se dezvoltă între națiunile 
noastre și pentru a exprima dorința fierbinte ca această coo
perare, pe care faptele o justifică, să se intensifice și să se ar
monizeze spre folosul ambelor noastre popoare.

Locotenent colonel MATHIEU KEREKOU
Președintele Guvernului

și Consiliului Național al Revoluției

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării eliberării țării dv„ îmi face o deosebită 
plăcere să vă adresez, in numele guvernului și al poporului 
malgaș, precum și in numele hieu personal, cele mai vii feli
citări.

Exprim Excelenței Voastre urări de fericire personală și de 
prosperitate poporului român. Fie ca legăturile de prietenie 
care există intre țările noastre să se dezvolte armonios in inte
resul reciproc al popoarelor,noastre.

Cu înaltă considerație,

GABRIEL RAMANANTSOA
Șef al statului

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătoarea națională—cea de-a XXX-a aniversare a elibe
rării — ne oferă plăcuta ocazie de a adresa Excelenței Voastre 
cele mai călduroase și sincere felicitări, precum și urări de 
pace, prosperitate și progres națiunii și poporului român față 
de care Republica San Marino și poporul sanmarinez recon
firmă sentimentele lor de prietenie.

Cu convingerea că legăturile de amiciție dintre țările noastre 
se vor întări în continuare, dorim poporului român atingerea 
unor noi culmi pe calea progresului* și exprimăm Excelenței 
Voastre vii urări de fericire personală.

FERRUCCIO PIVA 
GIORDANO BRUNO REFFI 

Căpitani regenți ai Republicii
San Marino

Excelenței Sale
Domnului MANEA MANESCU

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a României, primiți, vă rog, Exce
lență, felicitări și cele mai bune urări.

POUL HARTLING
Primul ministru

' al Danemarcei

Excelentei Sale
Domnului MANEA MANESCU

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a sărbătorii naționale a 
României, îmi este plăcut să vă adresez dumneavoastră personal 
cele mai bune urări de sănătate, iar poporului român prieten 
fericire, progres și prosperitate.

îmi exprim, Excelență, cu acest prilej, încrederea că relațiile 
de cooperare și de prietenie dintre cele două țări și popoare se 
vor dezvolta în interesul reciproc, pentru progresul lor social.

MAHMOUD AL AYOUBI
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Arabe Siriene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea sărbătorii naționale îmi oferă plăcuta ocazie de 
a exprima, în numele poporului Italian și al meu personal, 
cele mai bune și sincere urări pentru viitorul prosper al Re
publicii Socialiste România și pentru fericirea Excelenței 
Voastre.

GIOVANNI LEONE
, Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialista România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, îmi este deosebit de agreabil să adresez Excelenței1 Voastre, 
In numele meu personal, al guvernului și poporului marocan, 
cele mai călduroase felicitări și cele mai sincere urări de să
nătate, fericire personală și prosperitate poporului prteten ro
mân, sub înalta și înțeleaptă conducere a Excelenței Voastre.

Sint profund convins că legăturile de prietenie și cooperare 
care există în mod fericit între țările noastre vor continua să 
se dezvolte și mai mult în anii vMtori, în interesul popoarelor 
noastre.

Vă rog să primiți, Excelență, expresia considerației mele 
celei mai1 înalte.

HASSAN II
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,

După întîlnirea noastră deosebit de plăcută din București de 
acum citeva săptămîni, am deosebita plăcere de a vă felicita 
pe dumneavoastră și poporul român în momentul în care țara 
dumneavoastră sărbătorește ziua sa națională și să vă doresc 
prosperitate continuă în anii ce vin.

Vizita mea oficială în România a apropiat șl mai mult guver
nul și poporul meu de guvernul și poporul dumneavoastră, ast
fel incit putem să împărtășim cu o apreciere mai profundă 
această ocazie simbolică.

Cu cea mai înaltă considerație,

SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
România, vă rog. Excelență, să primiți cele mai vii felicitări, 
precum și cele mai bune urări de fericire și prosperitate pe 
care le adresez poporului român.

SRI SAVANG VATTHANA
Regele Laosului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a sărbătorii naționale 
R țării dumneavoastră — 23 August 1974 — am plăcerea să 
vă adresez cele mai călduroase felicitări și cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru pros
peritatea poporului român.

Cu înaltă considerație,

EL HADJ AHMADOU
Președintele Republicii Unite

a Camerunului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România sînt 
bucuros să adresez Excelenței -Voastre cele mai călduroase fe
licitări cordiale, exprimînd urări de sănătate și fericire pentru 
dumneavoastră, de progres și prosperitate continuă poporului 
dumneavoastră prieten.

Locotenent-colonel
IBRAHIM MOHAMED AL-HAMDI

Președintele
Consiliului Comandamentului
al Republicii Arabe , Yemen

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a zilei dumneavoastră naționale, am ma
rea plăcere să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune 
urări pentru continua pace și prosperitate a națiunii dum
neavoastră.

TUNKU ABDUL HALIM MUAZZAM SHAH
IBNI AL MARHUM SULTAN BADLISHAH

Regele Malaieziei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și scumpe prieten,
în ziua în care poporul român celebrează entuziast cea de-a 

XXX-a aniversare a sărbătorii sale naționale, îmi este deo
sebit de agreabil să adresez Excelenței Voastre. în numele po
porului din Africa Centrală, al Partidului Național Unic și in 
în numele meu personal, cele mai călduroase felicitări.

Folosesc această ocazie pentru r vă asigura că relațiile de 
prietenie care unesc țările noastre, ca și sentimentele noastre 
frățești sînt de nezdruncinat.

Adresez dumneavoastră, familiei dumneavoastră, precum și 
guvernului și curajosului popor prieten român, urări cordiale 
de sănătate, prosperitate și fericire. în înaintarea dumneavoas
tră continuă, sub stindardul socialismului.

Cu înaltă și prietenească considerație,

JEAN BEDEL BOKASSA
Președinte pe viață 

Mareșal al Republicii 
Africa Centrali

COMITETULUI CENTRAU
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși, "
Comitetul Central al Partidului Comunist Francez vă trans

mite salutările sale cele mai călduroase cu ocazia celei de-a 
XXX-a aniversări a insurecției naționale a poporului român, 
inseparabilă de victoriile armatei sovietice, care au adus o re
marcabilă contribuție la eliberarea României, la lupta comună 
r popoarelor împotriva nazismului. Ea a deschis calea care a 
permis României să 'se transforme profund într-o perioadă 
Istorică scurtă.

în cei treizeci de ani, dintr-o țară rămasă în urmă, România 
a devenit o societate socialistă, care a cunoscut un formidabil 
avînt economic, ce se traduce prin remarcabile progrese sociale, 
printr-o veritabilă revoluție culturală.

în timp ce țările capitaliste sint într-o criză profundă, reali
zările României confirmă că socialismul este societatea viito
rului, că el creează condițiile satisfacerii treptate a nevoilor 
tuturor, a înfloririi personalității fiecărui om.

Partidul Comunist Francez se bucură profund de succesele 
repurtate de către poporul român sub conducerea Partidului 
Comunist Român. El își exprimă satisfacția față de relațiile 
tradiționale frățești existente între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Francez, confirmate și întărite de către 
recentele întrevederi dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Georges Marchais,

Dragi tovarăși,
Reinnoindu-vâ sentimentele sale de solidaritate frățească, Co

mitetul Central al Partidului Comunist Francez urează Parti
dului Comunist Român, întregului popor român noi succese 
în construirea socialismului.

SECRETARIATUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

COMITETULUI CENTRAU
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a Insurecției națio

nale care a eliberat România de sub jugul fascist, vă adresăm 
dumneavoastră și prin dumneavoastră întregului popor român 
cele mai călduroase salutări.

Inaugurind calea spre o dezvoltare democratică șl progres 
social in România, insurecția antifascistă de la 23 August 1944, 
victorie strîns legată de lupta antifascistă a popoarelor din 
toată lumea, in frunte cu U.R.S.S., constituie o cotitură isto
rică în viața poporului român. Cei 30 de ani care au trecut 
sint marcați de profunde transformări în toate domeniile din 
viața țării. Efortul creator al poporului român, marile succese 
obținute prin munca sa, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, cooperarea cu celelalte țări socialiste au făcut posi
bile marile realizări în domeniul economic, în dezvoltarea știin
ței și culturii, în ridicarea constantă a bunăstării maselor mun
citoare. Grație succeselor obținute în cei 30 de ani, România 
socialistă privește cu încredere viitorul său, punînd în practi
că obiectivele stabilite de Partidul Comunist Român pentru 
construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Poporul portughez, care s-a eliberat de curind de sub jugul 
fascist și se află, în prezent, angajat din plin in opera de crea
re a bazelor unui regim democratic, consideră ca pe propriul 
său succes fiecare succes obținut de poporul român și de ce
lelalte popoare ale țărilor socialiste. Nu vom uita niciodată 
solidaritatea constantă a celor care ne-au sprijinit în lupta 
grea împotriva dictaturii fasciste. Formarea guvernului demo
cratic, cu participarea Partidului Comunist Portughez, recu
noașterea de către guvernul portughez a dreptului la indepen
dență al popoarelor subjugate de colonialismul portughez, sta
bilirea de relații cu țările socialiste și celelalte măsuri între
prinse de mișcarea de la 25 aprilie, care, cu intervenția hotă
rî toare a forțelor armate, a pus capăt fascismului portughez, 
au deschis țării noastre posibilitatea de a începe o nouă fază 
în istoria sa.

Noua situație existentă în Portugalia creează condiții favora
bile pentru stabilirea unor ample relații de prietenie și coope
rare între poporul portughez și poporul român pe baza solida
rității și cooperării care s-a stabilit cu mulți ani în urmă între 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Portughez. 
Sintem siguri că aceste relații vor cunoaște o largă dezvoltare 
în toate domeniile. Sintem, de asemenea, siguri că se vor con
solida și întări legăturile de prietenie și colaborare sinceră 
intre partidele noastre, pe baza principiului marxism-Ieninis- 
mului și internaționalismului proletar.

Urăm Partidului Comunist Român și poporului român noi și 
tot mai mari succese.

Vă adresăm, dragi tovarăși, salutări -comuniste frățești.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST PORTUGHEZ

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei, de-a XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei, am onoarea de a vă transmite, în numele meu și al Co
mitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe, cele mai bune 
urări și cele mai călduroase felicitări. Vă urăm succese dum
neavoastră și poporului român prieten.

Dr. MOHAMED HAFEZ GHANEM
Prim-secretar al Comitetului Central

al Uniunii Socialiste Arabe

COMITETULUI CENTRAU
AU PARTIDULUI COMUNIST. ROMÂN
Dragi tovarăși,

Comuniștii brazilieni, hotărîți să exprime sentimentele cla
sei muncitoare și ale altor forțe progresiste din întreaga Bra- 
zilie. vă felicită frățește și călduros cu ocazia celei de-a XXX-a 
aniversări a insurecției victorioase a poporului român.

Urmărim cu viu interes marile succese ale poporului Tomân, 
care, sub conducerea clasei muncitoare și a avangardei sale 
marxist-leniniște, înaintează pe calea construirii societății so
cialiste dezvoltate și a reușit să transforme România într-o pu
ternică țară industrială, ridicînd considerabil nivelul de viață 
material și cultural al poporului.

Cu toate dificultățile cu care luptăm, ale greului regim de 
ilegalitate în care trăim șl în care partidul nostru e obligat 
să-și desfășoare activitatea, noi nu precupețim nici un efort 
pentru a face cunoscute succesele obținute în realizarea actua
lului plan cincinal de către guvernul român, în special în do
meniul îmbunătățirii condițiilor de viață ale poporului, ale 
rapidei dezvoltări a rețelei de instituții publice și social-cultu- 
rale în întreaga Românie, la orașe și la sate. Este vorba de 
un exemplu care ne ajută mult în propagarea socialismului în 
rîndurile poporului nostru.

Folosim prilejul pentru a vă mulțumi pentru solidaritatea 
pe care ați manifestat-o cu lupta noastră.

Cu ocazia acestei date glorioase a poporului român vă trans
mitem Încă o dată, dragi tovarăși, felicitările noastre și cele 
mai bune urări pentru succese tot mai mari ale partidului dv., 
pentru înaintarea continuă a poporului român pe drumul socia
lismului.

Cu frăție,

Pentru C.C. al P.C. Brazilian
LUIS CARLOS PRESTES

Secretar general

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
Partidul Elvețian al Muncii vă adresează cu bucuri» ■ 

felicitări cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a eliberării 
precum și urări frățești de noi progrese și succese.

VINCENT
Președinta



SCINTEIA — mărfi 27 august 1974 PAGINA S

VIZITA PRIMULUI MINISTRU
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CONVORBIRI OFICIALE
Luni duoS-amlaxă au continuat 

convorbirile dintre urimul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România. Manea Mfinescu. 51 prifnul 
ministru al ReDublicii Zambia. Ma
inza Chona.

Dineu oferit de primul ministru al
în aceeași zi. nrlmul ministru 

Manea Mănescu a oferit un dineu In 
o-.oarea primului ministru Mainza 
Chona.

Au participat Ion Pâian. vlceprim- 
ministru al guvernului. ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale. Bujor Almă- 
fan. ministrul minelor, petrolului si 
geologiei. loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini ere
le. Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ion 
St. Ion. secretar General al guver
nului.

Au fo«t prezent! N. .7. Kalinda. 
subsecretar de stat in Ministerul Co
merțului. O. Musuka. membru al par
lamentului. celelalte persoane oficiale 
cire îl însoțesc De nrimul-ministru 
rambian in vizita sa în tara noastră, 
precum st Rankin Titus Fikasula, 
ambasadorul Zambiei la București.

în timpul dineului, care s-a des- 
f’ . rat intr-o atmosferă cordială, cel 
di 1 prim-ministri au rostit toasturi.

După ce a adresat oaspeților. In 
numele guvernului român si al său 
personal, un călduros si amical sa
lut, primul ministru al guvernului 
român. Manea Mănescu. a spus : în 
această vizită oficială noi vedem o 
expresie vie a cursului continuu as
cendent al relațiilor prietenești de 
colaborare și cooperare, statornicit® 
Intre Republica Socialistă România 
fi Republica Zambia.

în evoluții relațiilor de prietenie 
?i solidaritate dintre România si 
Zambia, momente de deosebită În
semnătate au marcat întilnirile din
tre președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, si pre
ședintele Republicii Zambia, dr. Da
vid Kenneth Kaunda. Convorbirile 
dintre cci doi președinți, documente
le adoptate au dat un impuls vigu
ros dezvoltării relațiilor româno- 
zambiene pe multiple planuri. au 
deschis perspective amplificării ra
porturilor dintre țările, partidele șl 
popoarele noastre, constituind o 
contribuție de seamă la accentua
rea cursului spre destindere, coope
rare si securitate în lume.

Relevind apoi faptul că pe plan 
politico-diplomatic relațiile româno- 
rambier.e cunosc un curs deosebit 
de pozitiv, că. deși sint la începutul 
lor. schimburile comerciale cunosc 
o dinamică ascendentă, vorbitorul a 
spus : Toate acestea constituie deo
potrivă motive de reală satisfacție și 
Îndemn pentru continuarea efoijjuri- 
>r comune in vederea identificării 
de noi domenii de interes reciproc, 
susceptibile să dea un avînt si mai 
puternic colaborării româno-zam- 
biene.

Așa cum sublinia recent președin
tele României in cuvintarea la se
siunea jubiliară a Marii Adunări Na
ționale. ..in lume s-au produs si sint 
în curs de accentuare mari schimbări 
in raportul de forte ; se afirmă tot 
mai puternic voința popoarelor de 
pe toate meridianele de a fi deplin 
s'.ăpine pe bogățiile lor naționale, de 
a-si asigura dezvoltarea economico- 
socială independentă, corespunzător 
voinței lor. fără nici un amestec din 
afară".

România ecționează neabătut pen
tru promovarea politicii de destinde
re. democratizarea profundă a rela
țiilor internaționale și instaurarea 
unei noi ordini economice in lume, 
pentru a face să triumfe in raportu
rile interstatale rațiunea și echita
tea. Ne pronunțăm pentru elimina
rea forței și a amenințării cu forța 
lr relațiile dintre state, pentru afir- 

larea tot mai hotăritâ a voinței po
poarelor de a trăi libere, potrivit- as
pirațiilor și intereselor lor. intr-o 
lume mai dreaptă, mai echitabilă și 
mai umană.

Guvernul român apreciază că ță
rilor mici si mijlocii le revine un 
ml tot mai important în promova
rea si Generalizarea normelor de 
drept internațional in întreaga poli
tică mondială, in abordarea si solu
tionarea problemelor vitale ale con
temporaneității. in construirea rela
țiilor dintre toate statele in spiritu’ 
solidarității umane, al echității si 
justiției internaționale.

Dăm o înaltă apreciere contribu

ACEL LOC
(Urmare din pag. T)

...Pentru mine Aradul nu 
înseamnă numai orașul 
primei adolescențe, al pri
mei iubiri, al primelor 
versuri stingace... înseamnă 
23 August 1944. înseamnă 
finirile de bătrinl grăni
ceri rezendști, înarmați cu 
vechi puști Lebel din pri
mul război mondial, care 
eu primit primul șoc al 
atacului germano-hitlerist. 
zdrobitor ca raport de tor
țe. și au rezistat pină la ul
timul cartuș : înseamnă 
defilarea intr-un amurg in
și ngerat de soarele muri
bund și de focurile depăr
tate ale incendiilor a ele
vilor școlii militare de la 
Rad na. care prin mulțimea 
de refugiați se îndreptau 
spre prima linie, pe Mureș, 
de unde n-au fost clintiți, 
pe unde nu s-a trecut. Sub 
căștile de oțel, sub chipiele 
cu bentiță aurie de elevi, 
cu fiecare pas. ordinul pe 
care-1 primiseră : ..Rezis
tență fără gind de retra
gere !“ ii făcea bărbați, și 
atunci am cunoscut, pentru 
prima dată, mindria că via
ta mea e apărată de arma
ta română și nu numai via
ta mea. ci ceva mult mai 
însemnat : demnitatea pa
triei. si sufeream ca un 
cline că n-am decit 14 ani—

Pentru mine Aradul, a- 
cest oraș plin de maiestate. 
Înseamnă anii înfruntări
lor de clasă, anii alegerii 
unui drum, anii marilor 
manifestații în care se năș
tea lucrul cel mai prețios :

Cu acest prilej au fost examinate 
modul in care se indcollncsc acor
durile și Înțelegerile privind colabo
rarea si cooperarea economică si teh- 
nico-ștlințificft dintre România si 
Zambia, precum si noi posibilități 

ției oe care o aduc statele africane. 
Organizația Unității Africane la 
cauza păcii si cooperării intre na
țiuni. in lupta contra agresiunii, a 
politicii de discriminare rasială si 
apartheid, colonialismului si r.eoco- 
lonialismului. a tuturor celorlalte 
forme de dominație si exploatare.

Apreciem contribuția adusă dc Re
publica Zambia, sub conducerea pre
ședintelui dr. Dawid Kenneth Kaun
da. personalitate politică remarca
bilă pe plan african si international, 
la întărirea cauzei păcii si indepen
dentei popoarelor de ne continentul 
Africii. Dentru destindere si colabo
rare intre țările lumii.

Poporul român va acționa neabă
tut pentru afirmarea principiilor noi 
de relații intre state ; vom acorda 
sprijinul nostru mișcărilor de elibe
rare națională de pe continentul a- 
f-ican. in lUDta lor pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului, pentru 
independentă națională, libertate și 
progres.

Guvernul român acordă o însem
nătate deosebită înfăptuirii securi
tății si cooperării in Europa, consi
dering că realizarea unor relații r.oi 
de colaborare multilaterala intre 
statele continentului european este 
de natură să exercite o puternică 
inriurire favorabilă asupra întregii 
vieți internaționale contemporane.

România este profund interesată 
în eliminarea rapidă a decalaielor ce 
se mențin încă intre țările dezvol
tate si cele mai puțin dezvoltate si 
care afectează profund întreaga evo
luție a vieții internaționale. în acest 
spirit, acționăm ferm pentru înfăp
tuirea rezoluțiilor adoptate de Adu
narea Generală extraordinară a 
O.N.U. vizind favorizarea Drogresu- 
lui economic si social al tuturor na
țiunilor.

Considerăm că întărirea unității 
tuturor forțelor progresiste din fie
care tară, dezvoltarea economici na
ționale. valorificarea superioară a 
resurselor proprii reprezintă garan
ția consolidării independentei si su
veranității fiecărui oopor. a ridicării 
nivelului de trai material si cultu
ral.

Asa cum evidențiază și lucrările 
Conferinței mondiale a populației, 
care se desfășoară in aceste zile la 
București, există o. legătură strinsă 
intre lichidarea decalaielor dintre 
națiuni, progresul economic si social 
al fiecărei țări si consolidarea păcii 
Si colaborării internaționale.

Ne bucură faptul că și in proble
mele fundamentale ale lumii con- 
temootane punctele -de. vedere ale 
țărilor noastre sint convergente, fapt 
care favorizează cooperarea romăno- 
zambiană.

Permiteti-mi, în încheiere, să-mi 
exprim convingerea că vizita dum
neavoastră in România, ca si con
vorbirile care au avut loc vor con
stitui o contribuție importantă la 
dezvoltarea bunelor relații de coo
perare și colaborare frățească. de 
stimă reciprocă, statornicite intre ță
rile. partidele si popoarele noastre, 
o contribuție de seamă la întărirea 
forțelor progresiste, antiimperialiste 
si anticolonialiste, a cauzei păcii in 
lume.

Primul ministru al guvernului ro
mân a toastat in sănătatea pre
ședintelui Kenneth Kaunda. a pri
mului ministru și a soției sale, pen
tru prietenie și colaborare trainică 
intre România și Zambia.

Răspunzind, primul ministru al 
Republicii Zambia, Mainza Chona, 
și-a exprimat gratitudinea pentru in
vitația de a participa la marea săr
bătoare a poporului român și satis
facția de a fi efectuat cu acest pri
lej o vizită oficială în țara noastră.

Aș dori să vă spun că delegația 
mea și eu însumi am fost copleșiți 
de primirea ce ni s-a făcut. Ne sim
țim fericiți și bine la dv. Chiar 
din momentul cind am pășit 
pe pămintul României ne-am sim
țit ca la noi acasă și sintem si
guri că astfel va fi pină vom pleca. 
Am avut prilejul să vizităm un 
număr de obiective, inclusiv Expo
ziția realizărilor economiei națio
nale. Toate întrebările noastre, in
clusiv cele mai dificile, au primit 
răspunsuri, spre satisfacția noastră. 

TE SIMȚI RĂSPUNZĂTORPENTRU CARE
Ideea solidarității, ideea 
fraternității, ideea libertă
ții umane, care trebuie cu
cerită intr-un lung și une
ori greu proces și care tre
buie ferită, cu orice preț, 
de orice ar putea-o întina. 
Pentru că. in toată since
ritatea : revoluția științi- 
fico-tehnică pe care o tră
iește acest sfirșit de secol 
face ca peste tot in lume 
să se construiască fabrici 
gigantice, laboratoare, ca
nale. să se mute munții, sâ 
nască mări. Singură orin- 
duirea socialisă și-a pus ca 
țel construirea omului, un 
om liber, stăpin. liber de 
tot ceea ce veacuri de asu
prire și nedreptate au de
pus in conștiința lui, fri- 
nind-o ; stăpin pe tot ceea 
ce face și gindește : pe tre
cutul pe care i l-au făurit 
in singe și sudoare Înain
tașii. pe prezentul în care 
are responsabilitatea de-a 
trăi, pe ceea ce va lăsa în 
urma lui.

...Pentru mine Bihorul, 
județul cu nume 6ugerind 
păduri, peșteri In care na
tura a devansat arta, dea
luri molcome sub un soare 
stins, semnul strălucitor al 
Crișurilor. Înseamnă si cir
cumscripția in care mi s-a 
făcut cinstea, nu știu întru- 
cit meritată, de-a fi ales 
s-o reprezint in forul su
prem. înseamnă emoția 
primelor întîlniri. cind nu 
șriam aproape nimic și cind 
am Învățat că in fața aces
tor oameni ai Bihorului, cu 
umorul lor subtil, care

ascunde șfichiul ironiei sub 
masca unei „istorice" nai
vități. cu necruțarea lor 
morală, cu oroarea (rod al 
unei lungi și triste expe
riențe) pe care o au față 
de orice demagogie. față 
de nepotrivirea intre cuvint 
și faptă, singura atitudine 
de-a fi ales cu adevărat 
este să le spui adevărul, 
sau cel puțin atita cit știi 
tu din el. Pe urmă. îm
preună. adevărul — care nu 
e revelație, ci sinteză — 
devine faptă, devine un bun 
comun, sursă de încredere 
reciprocă. Pe locurile aces
tea. in orașul dr. Petru 
Groza unde timp de șapte 
ani ne-am bătut împreună 
pentru rezolvarea unei ce
rințe vitale : aproviziona
rea cu apă a orașului, am 
învățat cit de grea poate 
fi/ uneori. înțelegerea ne
cesității și că politica nu 
se face cu iluzii, nici nu
mai cu bune intenții, ci in
tr-un singur fel : pe calea 
deschisă in istoria țării de 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R., pe calea antrenării 
tuturor celor ce muncesc și 
creează in înțelegerea pro
fundă, complexă și de aici 
la rezolvarea tuturor pro
blemelor. mari sau mal 
mărunte, pe calea demo
cratici socialiste. Am învă
țat aici cit de complicat e 
drumul spiritual de la 
mentalitatea, moștenită, de 
snpus. la cea. dobindită. 
de stăpin : drumul demni
tății.

„.Pentru mine „loc natal"

de lărgire si diversificare a acestor 
relații.

Convorblrilo s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă de cordialitate si înțele
gere reciprocă.

guvernului român
Sărbătorirea aniversării eliberării, 

plină de colorit, a fost o experiență 
impresionantă pentru mine si dele- 
catia noastră. Nimeni dintre noi nu 
poate sâ uite o asemenea imagine 
cum a fost aceea a bucuriei de De 
fetele oamenilor. Datorită ospitalită
ții de care nc-am bucurat, a impre
sionantei sărbătoriri ca și a succese
lor dumneavoastră In domeniul eco
nomic. puicii să mă considerați pe 
mine si delegația mea drent ajutoare 
neoficiale ale ambasadorului Româ
niei in Zambia. Vom comunica pre
ședintelui Kaunda. partidului, con
ducătorilor guvernului si partidului 
ceea ce am văzut și am auzit, ceea 
ce se face pentru ponorul dumnea
voastră.

Sint încintat că relațiile economice 
dintre cele două țări ale noastre 
prietene au cunoscut o puternică 
dezvoltare in ultimii ani. Cooperarea 
tehnică si economică a început cu 
încheierea unui acord semnat la 14 
mai 1970. Aceasta s-a intimplat cu 
ocazia vizitei președintelui Kaunda 
in tara dv. Cind președintele Nicolae 
Ceausescu a vizitat Zambia în 1972. 
s-a semnat un protocol asupra atri
buțiilor Comisiei economice mixte 
româno-zambiene. S-a mai sem
nat un memorandum, ce a sta
bilit domeniile diferite de cooperare 
economică și tehnică, care să fie ur
mărite de cele două guverne.

în această ordine de idei, vorbi
torul s-a referit la cooperarea în 
domeniile prospecțiunilor și explo
rărilor geologice, agriculturii, iriga
țiilor, industriei alimentare, energiei 
electrice, relevind că proiectele in 
sectoarele amintite se bucură de 
sprijinul financiar și tehnic ăl 
României. Sint bucuros să constat 
că acordurile referitoare la aceste 
obiective sint traduse in viață și 
că guvernele noastre vor face totul 
pentru infăptuirea lor. a spus oaspe
tele.

Doresc să relev, domnule prim- 
ministru. că Zambia este hotărită să 
dezvolte relațiile dintre țările noas
tre. Sint multe domenii de cooperare 
care pot fi exploatate in beneficiul 
ambelor țări. Noi avem norocul că 
președintele Kaunda si președintele 
Ceaușescu sint mari prieteni perso
nali. Delegația mea și eu în
sumi sintem impresionați de at
mosfera ce a domnit in timpul dis
cuțiilor ne care le-am avut, de spiri
tul de- înțelegere ce a domnit intre 
noi. Vom raporta președintelui 
Kaunda că România este intr-ade
văr un prieten al Zambiei. România 
a dovedit aceasta si atunci cind a 
oferit Zambiei autovehicule, griu și 
alte produse alimentare pentru a 
combate urmările închiderii frontie
rei noastre cu Rhodesia rasistă. Alte 
țări afirmă că sint cu noi. Dar noi 
apreciem faptele.

Sint bucuros că în timpul discu
țiilor noastre a fost o identitate de 
păreri atit în ceea ce privește pro
blemele Ciprului, Orientului Apro
piat, Vietnamului, cit și decoloniză
rii in Africa și luptei împotriva ra
sismului. Noi considerăm că cele 
două< țări ale noastre luptă pentru 
pace, justiție și libertate pretutin
deni și condamnăm imperialismul, 
colonialismul și neocolonialismul. 
Iată de ce președintele Ceaușescu a 
lăsat o impresie de neuitat în Zam
bia și sint bucuros că lumea de aici 
iși aduce aminte de președintele 
Kaunda. Acestea sint semne de bun 
augur pentru viitorul relațiilor între 
țările noastre. De altfel, domnule 
prim-ministru și tovarăși, președin
tele Kaunda are mari speranțe pen
tru dezvoltarea colaborării durabile 
intre țările noastre.

în Încheiere, primul ministru al 
Zambiei a spus : Trăiască Republica 
Socialistă România ! Trăiască rela
țiile dintre România și Zambia ! 
Trăiască președintele Nicolae 
Ceaușescu !

El a toastat In sănătatea președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu, in sănătatea 
primului ministru și a soției sale, 
a tuturor celor prezenți.

înseamnă și Delta Dunării, 
spațiu tainic in care am 
cunoscut multe despre via
tă și moarte, despre dispa
riție și renaștere și căreia 
in condițiile obiective ale ‘ 
necesităților economice tre
buie să i se păstreze acel 
farmec de început de lume, 
unic in lume...

Loc natal, in ordinea spi
rituală, in spinosul drum 1 
al cunoașterii înseamnă și 
Tara Hațegului. străluci
toarea demnitate înghețată 
a Retezatului, lungile nopți 
in stine sub cer in care bă- 
trini ciobani imi de
monstrau cu cifre ce tre
buie făcut, ce cred el că 
trebuie făcut, pentru ca să 
crească producția de came, 
de lapte și de lină, ițnde 
bătrlni pădurari, pentru 
care nici o potecă nu mai 
are secrete, elaborau — 
acesta e cuvîntul : elabo
rau 1 planuri pentru păs
trarea echilibrului ecologic 
și al acestor frumuseți pe 
care le-au privit și ochii 
lui Decebal. atunci cind se 
va deschide șantierul.

Da. locul natal al fiecă
ruia e patria Întreagă, des
tinul ei pentru care, la 
30 de ani din clipa in care 
poporul român și-a luat 
soarta în propriile miini, 
fiecare se simte răspunză
tor. teritoriul in care fie
care om. demn de acest 
nume, a lăsat o urmă du
rabilă a ființei sale trecă
toare.

Aici, nu ne întoarcem. 
Aici, trăim.

Cronica zilei Primire la primul ministru al guvernului
Lary Kotsokoane, ministrul aface

rilor externe al regatului Lesotho, 
șeful delegației acestui stat la Con
ferința mondială a populației, a fă
cut vizită ministrului afacerilor 
externe al țării noastre, George Ma- 
COVMCU.

Cu acest prilej, oaspetele a rugat pe 
ministrul de externe român să trans
mită președintelui Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu, un 
mesaj din partea primului ministru 
al regatului Lesotho. Leabua Jona
than, împreună cu cele mal călduroa
se felicitări cu prilejul aniversării 
zilei de 23 August

*
Tovarășul Ton Fă (an. viceprim- 

minlstru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut, luni 
după-amiază, o întrevedere cu Omar 
Nabulsl, ministrul economiei, condu
cătorul delegației guvernamentale 
din Rccatul Hașemit al Iordaniei, 
care a luat parte ia festivitățile pri
lejuite de cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării României de sub 
dominația fascistă.

în cadrul Intilnirii au fost trecute 
în revistă stadiul actual al relațiilor 
economice bilaterale și posibilitățile 
dc dezvoltare in continuare a schim
burilor comerciale și a cooperării 
economice dintre România și Regatul 
Hașemit al Iordaniei.

★
La invitația Ministerului Comerțu

lui Exterior si Cooperării Economi
ce Internationale, luni a sosit in Ca
pitală o delegație economică guver
namentală din Liban, condusă de 
Nazih Al Bizri. ministrul economiei 
naționale.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice Internationale, de alte per
soane oficiale.

★
în cadrul manifestărilor care se 

organizează in tara noastră pentru 
sărbătorirea celei de-a XXIX-a ani
versări a proclamării Republicii De
mocrate Vietnam. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a deschis, luni la amiază, o 
expoziție de fotografii.

La festivitatea deschiderii au luat 
cuvintul Ioan Botar, secretar gene
ral al I.R.R.C.S.. și Nguyen Thanh 
Ha, ambasadorul R.D. Vietnam la 
București, care au relevat importan
ța evenimentului aniversat pentru 
istoria poporului vietnamez, precum 
și trainicele legături frățești dintre 
Republica. Socialistă România și R.D. 
Vietnam.

La 25 august, cu prilejul aniver
sării independenței naționale a Uru- 
guayului, Guido Michelin Salomon, 
adjunct al ministrului Uruguayan al 
relațiilor externe, a oferit un cocteil 
in saloanele hotelului Athenee 
Palace.

Au participat Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al României, și alte persoane 
oficiale.

★
Luni după-amiază au sosit în Ca- 

'pilală Husni S. Al. Mudir. directo
rul general al agerîției' de presă
A.R.N.A.  din Libia, si S. Assabi. re- 
dactor-sef al agenției.

La sosire. n° aeroportul Otopeni, 
a venit in întimpinare Ion Mârgi- 
neanu. director general al Agenției 
române de presă Agerpres.

(Agerpres)

Conferința
Agenda Conferinței mondiale a 

populației de la București a con
semnat luni continuarea dezbate
rilor in plen și pe comitete de lucru.

Dezbaterile generale privind ten
dințele demografice actuale și de 
perspectivă au conturat noi opinii, 
situații și soluții, completind astfel 
tabloul complex al problemelor popu
lației supuse examinării forumului 
international găzduit de capitala 
țării noastre.

In cadrul ședinței plenare au luat 
cuvintul delegați din Iordania. Sri 
Lanka. Ungaria. Brazilia. Afganistan, 
Mauritius. Ecuador. Mali, Emiratele 
Arabe Unite, Guatemala. Tanzania, 
Nepal, Barbados, Malayezia. Boli
via. Republica Dominicană. Portuga
lia. Guineea-Bissau. Chile. Austra
lia, Qatar, din partea Frontului Na
tional de Eliberare din Angola. Re
publica Arabă Yemen. Botswana, 
Austria. Kenya. Niger, Lesotho, din 
partea regimului de la Pnom Penh, 
Etiopia, Madagascar, Republica De
mocratică Populară a Yemenului, 
Guineea Ecuatorială.

Subliniind faptul că în actuala epo
că istorică pe care o străbate comu
nitatea umană aspectele de ordin 
demografic au căpătat noi dimen
siuni. intervențiile au relevat, și de 
această dată, ideea fundamentală că 
politica populației trebuie abordată 
și dezbătută in ansamblul probleme
lor majore ale lumii contemporane, 
ca parte componentă a strategiei ge
nerale a dezvoltării sociale și econo
mice a națiunilor. în acest context 
s-a relevat că, in eforturile pentru 
solutionarea problemelor populației 
in dezvoltare, pentru eliminarea sub
dezvoltării și a ■ neajunsurilor aces
teia. rolul hotăritor revine fiecărui 
stat in parte, propriului său popor, 
fiind deja demonstrat că acele țări 
care acționează consecvent pentru 
lichidarea structurilor vechi. care 
iau in stăpinire avuțiile naționale 
și le valorifică în propriul lor inte
res, reușesc să satisfacă, intr-o pro
porție mereu ascendentă, nevoile 
materiale și spirituale ale populației, 
să creeze condiții pentru dezvolta
rea continuă a acesteia. Totodată, 
participant^ au insistat asupra rolu
lui sporit ce revine cooperării inter
naționale in dezvoltarea economică. 
Implicit în solutionarea problemelor 
populației.

Alăturindu-se punctului de vede
re exprimat de reprezentanții a nu
meroase state, printre care si Româ
nia. potrivit căruia neinvitarea 
la lucrările Conferinței mondiale a 
populației a reprezentanților Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud re
prezintă un regretabil act de 
injustiție, reprezentantul Algeriei a 
dat citire unei declarații. în acest 
document se exprimă îngrijorarea 
și indignarea țărilor nealiniate pre
zente la această reuniune interna
țională în legătură cu circumstan
țele care au împiedicat participarea 
reprezentanților Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la lucrări și 
care contravine spiritului ’ de uni
versalitate al Conferinței mondiale a 
populației.

După cum s-a mai anunțat, re-

Primul ministru al guvernului, 
tovarășul Manea Mănescu. a primit, 
luni după-amiază. in vizită protoco

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
în cursul zilei de august 1974. 

tovarășul Stefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. s-a intilnit cu dele
gația P.C. Portughez, condusă de to
varășul Jos6 Rodrlgucz Vitoriann, 
membru al Comisiei Politice a C.C.

SOSIREA IN CAPITALĂ A UNEI DELEGAȚII 
A SINDICATELOR DIN R. P. POLONĂ, 

condusă de președintele Wladislaw Kruczek

Luni dimineața a sosit In Capitală 
o delegație a sindicalelor din R. P. 
Polonă, condusă de tovarășul Wla
dislaw Kruczek. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. președin
tele Consiliului Central al Sindicate
lor. care, la invitația Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, efectuează o vi
zită de prietenie si schimb de expe
riență in tara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii : 
Irena Sroczinska și Stanislaw Lewan
dowski. secretari al Consiliului cen
tral. Mieczislaw Jurek. șeful secției 
internaționale a Consiliului central.

La sosire. în Gara de Nord, oas

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCA tv
Cu ocazia vizitei In tara noastră 

a delegației Asociației de prietenie 
egipteano-române. condusă de Sa.ved 
Zaki. membru al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe, nrim-secretar al or
ganizației Unității Socialiste Arabe a 
orașului Cairo, președintele Asocia
ției. la Casa de Cultură a Institutu
lui Român pentru Relații Culturale 
cu Străinătatea a avut loc. luni, o 
întîlnire prietenească cu membri ai 
Comitetului de conducere al Asocia
ției de- prietenie româno-egiptene.

A participat Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv al

Gala laureaților concursului coral „Cintare Patriei"
Sala Operei Române din Bucu

rești a găzduit actul final al con
cursului coral interjudețean „Cintare 
Patriei", organizat de Radioteleviziu- 
nea Română in colaborare cu Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor. Uniunea Compo
zitorilor. Ministerul Apărării Națio
nale. C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist, Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România. Mi
nisterul Educației și InvățămintuJui, 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor.

Desfășurat pe parcursul anilor 
1970—1974, concursul a antrenat in 
întrecere, de-a lungul celor 114 emi
siuni, 405 formații corale din toate 
județele țării, cuprinzind peste 40 000 
de artiști amatori din întreprinderi, 
instituții, case de cultură, cluburi, 

mondială a populației
prezentantul delegației alese la Con
ferința internațională a tineretului 
pe problemele populației a prezentat 
participanților la reuniune declara
ția adoptată de acest forum al tine
rei generații. A fost difuzat, de ase
menea. Apelul și Programul de ac
țiuni. adoptate de Conferința inter
națională a tineretului.

în comitetele de lucru dezbaterile 
se apropie de stadiul final, fapt sem
nalat de adoptarea unui mare număr 
de rezoluții, recomandări și amen
damente menite a contribui la com
pletarea documentelor finale ce ur
mează să fie prezentate plenului 
Conferinței mondiale a Populației 
în zilele care urmează. Dezbaterile 
au oferit prilej delegațiilor să con
state similitudinea unor puncte de 
vedere, larga audiență a unor prin
cipii. sâ găsească un teren comun 
de colaborare in numeroase domenii, 
în cadrul, comitetelor au fost con
semnate pină acum circa 20 de pro
iecte de rezoluții și recomandări, 
majoritatea dintre ele adoptate in

larg interes și aprecieri călduroase proiectului de rezoluție 
„Pentru o lume mai dreaptă" inițiat de România

..Documentul românesc tratează e- 
senta problemelor lumii contempo
rane" (reprezentantul Mexicului) ; 
„Este un document istoric si expri
mă principii scumpe întregii omeniri 
progresiste" (reprezentantul Gha- 
nei) ; „Reprezintă o abordare globală 
care nu se pierde in detalii nesem
nificative" (reprezentantul U.R.S.S.) : 
„Este primul document de amploare 
si cu adevărat umanist prezentat in 
conferință" (reprezentantul S.U.A.) ; 
— iată citeva dintre aprecierile cu 
care a fost -salutat, de către partici
panta la dezbateri, proiectul de re
zoluție „Pentru o lume mai dreaptă", 
initiat de România. La acest docu
ment introdus in dezbatere de Mir
cea Malița. ministru secretar de stat, 
s-au raliat in calitate de coautori 
reprezentanții a șapte țări — Alge
ria. Columbia. Guineea. Ecuador. 
Mexic. Filipine. Sudan — si a fost 
adoptat in unanimitate. în cadrul 
dezbaterilor oficiale din ședința de 
lucru, ca si in întîlniri neoficiale, a- 
cest document a fost caracterizat 
drent un document politic fundamen
tal al Conferinței mondiale a popu
lației.

Reflectind atitudinea pozitivă, con
structivă a tării noastre, politica ac
tivă a României in domeniul proble
melor fundamentale ale vieții inter
naționale. pentru întărirea cursului 
sore destindere si o largă cooperare 
intre toate țările pe baze mai drep
te si mai echitabile, membrii dele- 
eatiei române la lucrările Conferin
ței mondiale a populației au desfă
șurat o vie activitate, introdu- 
cind In dezbateri rezoluții de mare 
interes, prin pozițiile sl propunerile 
exprimate in legătură cu chestiunile 
aflate pe ordinea de zi a conferin
ței. înscriind tara noastră in calitate 

lară de prezentare, pe ambasadorul 
Libanului In Republica Socialistă 
România, Emile Mattar.

al P.C. Portughez, care a participat 
la manifestările prileluite de cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei.

înfilnirea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

peții au fost salutați de tovarășul 
Mihai Dalca. membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. de membri ai Comitetului 
Executiv și Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul 
R. P.'Polone la București, și membri 
ai ambasadei.

★
în cursul după-amlezii au început 

convorbirile intre delegația Con
siliului Central al U.G.S.R. si dele
gația Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Polonă.

C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.. primarul general al Capitalei, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-egiptene.

A fost de fată ambasadorul R. A. 
Egiot la București. Osman Assal.

Cu această ocazie a avut loc un 
schimb de păreri privind acțiunile 
desfășurate de cele două asociații, 
relevindu-se posibilitatea extinderii 
si diversificării lor, precum și nece
sitatea dezvoltării relațiilor dintre 
cele două asociații.

(Agerpres)

cămine culturale, școli, institute de 
invățămînt superior, unități ale ar
matei.

Au fost prezentate 1 300 lucrări 
corale — cintece patriotice, muncito- 
rești-revoluționare, prelucrări din 
folclorul tradițional și contemporan 
— dintre care 480 in primă audiție.

Gala laureaților. dedicată celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, a reunit 
20 de formații corale laureate, insu- 
mind aproape 2 000 coriști.

Cu acest prilej au fost decernate 
marele trofeu al concursului și di
plomele formațiilor laureate. Marele 
trofeu „Cintare Patriei" a fost ob
ținut dd județele Dîmbovița, Arad și 
de municipiul București.

(Agerpres) 

unanimitate, vizind : Carta relațiilor 
economice internaționale (Mexic), 
Dezvoltarea rurală (Malayezia. Sue
dia, Ecuador), Dezvoltarea învă- 
tămintului (Egipt) ; rezoluția cu 
privire la creșterea rolului fe
meii in viața economică și li
chidarea discriminării sociale a reunit 
in calitate d,e coautor nouă state, iar 
un alt document cu o temă înrudită 
referitoare la populația și condiția 
femeii a fost avansat de delegațiile a 
13 țări. Numeroase delegații au ini
țiat proiecte de rezoluții și au făcut 
recomandări pentru intensificarea 
studiilor in domeniul dezvoltării me
diului înconjurător (Egipt), al cer
cetării și asistentei pentru țările in 
curs de dezvoltare (Malayezia. Ecua
dor. Suedia), al populației, resurselor 
și mediului (Bangladesh. Ecuador. 
Finlanda. Kenya. Olanda. Suedia), al 
populației și familiei (Spania) etc.

Au fost propuse aproape 200 de 
amendamente privind paragrafele 
principale ale planului mondial de 
acțiune in domeniul populației.

de coautoare la alte documente fun
damentale. propunind amendamente 
și qarticioind la intervenții aprecia
te. 'care vizează aspectele de fond 
ale discuțiilor.

Proiectul de rezoluție „Familia ru
rală". prezentat de loan’ Ceterchi, 
președintele Consiliului legislativ, 
care se referă la probleme foarte 
actuale ale țărilor in curs de dez
voltare. a fost adoptat prin consens 
in cadrul lucrărilor celui de-al treilea 
comitet. Rezoluția, ce oglindește ex
periența țării noastre in domeniul 
complex al transformărilor ne care 
le-a suferit si le suferă familia ru
rală in procesul modernizării agri 
culturii, al socializării, sistematizării 
satelor, are in vedere aspectele ma
jore ale metamorfozei vieții colecti
vităților rurale in cadrul perfecțio
nării structurilor sociale de la sate, 
al apariției unor elemente de urba
nizare. experiență deosebit de pre
țioasă. Documentul românesc a fost 
apreciat in cadrul ședinței de către 
delegații a 18 țări care au subliniat 
caracterul său sintetic, esențial pen
tru dezbaterile conferinței. în cadrul 
lucrărilor primului comitet. tara 
noastră ăste coautoare, de asemenea, 
la o rezoluție cu o temă înrudită : 
„Dezvoltarea mediului rural", ini
țiată de delegația Mexicului.

Prezența activă a delegației româ
ne s-a manifestat și in cel de-al 
doilea comitet de lucru unde. îm
preună cu Kenya, a fost initiat un 
util proiect de recomandări cu pri
vire la obiectivele centrului demo
grafic O.N.U. — România si .necesi
tatea formării de specialiști pentru 
abordarea multidisciplinară a rela
ției populație-resurse-mediu.

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu ocazia celei do-a XXX-a ani

versări a eliberării României de 6ub 
dominația fascistă, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovcscu. a pri
mit telegrame de felicitare din par
tea omologilor săi din Awanla — 
Nesli Nasc, Algeria — Abdela
ziz Boutcfllka. Argentina — Al
berto .1. Vignes, Australia — senato
rul Don Wilesce, Austria — Ericji 
Biclka Kaltreu. Blrmania — Hla 
Phone. Brazilia — Antonio F. Azc
redo da Silveira. Bulgaria — Pctar 
Mladcnov, Cambodgia — Sarin 
Chhak, Cehoslovacia — Bohuslav 
Chnoupek. Columbia — Inndalecie 
Lievano Auguirre, R. P. D. Coreea
nă — HS Dam. Costa Rica — Gon
zalo I. Facio, Cuba — dr. Raul Roa, 
Ecundor — Antonio Jose Lucio Pa
redes, Egipt — Ismail Fahmi, R. D. 
Germană — Otto Wlnzer, Honduras
— Cesar A. Batres, Indonezia — A- 
dam Malik, Iran — Abbas All Kha- 
latbary, Israel — Yigal Allon, Italia
— Aldo Moro, Iugoslavia — Milog 
Minici, Laos — Fumi Vongviclt. Ma- 
luyezia — Tun Haji Abdul Razak Bin 
Datuk Hussein, prim-ministru și mi
nistru al afacerilor externe. Repu
blica Malgasă — Didier Ratsiraka, 
Mexic — Emilio O. Rabasa. R. P- 
Mongolă — Lodonghlin Rincin, Noua 
Zeclandă — Norman Kirk. Pern — 
general de brigadă Pedro Richter 
Prada, ministru de Interne și mi
nistru a. 1. al relațiilor externe. San 
Marino — Gian Luigi Berii, Statele 
Unite ale Amcricii — Henry Kissin
ger, Tunisia — Habib Chatty, Turcia
— Turan Giineș, Venezuela — Efrain 
Schacht Aristeguieta, Republica De
mocrată Vietnam — Nguyen Duy 
Trinh. Republica Vietnamului de Sud
— Nguyen Thi Binh, R. D. P. a Ye
menului — Mohammed Saleh Mutic.

(Agerpres)

PROGRAMUL I

s.OO Teleșcoală.
10,00 Film artistic : „Stan și Bran( 

profesori de dans".
11.00 La porțile dnteculul
11.20 România, țara marilor visuri. 

Film documentar-artistlc.
16,00 Matineu de vacanță. Film se

rial : „Copiii de pa strada 
noastră”

17.30 Telex.
17.35 Legile țării — legile noastra ! 
1<,45 Lecții TV pentru lucrătorii

din agricultură.
13,25 Om, oameni, omenire. Emi

siune dedicată Conferinței 
mondiale a populației.

13.35 Campionatele mondiale de 
box. SelecțiunJ Înregistrate de 
la Havana.

19.20 1001 de seri : Lambsy, Grivei 
șl... lupul.

19.30 Telejurnal.
20.00 Avanpremieră.
20,05 Revista economică TV.
20.35 Seară de teatru : „Marele 

rol" de Tudor Negoită. A- 
daptare pentru televiziune șl 
regie artistică : Cornel To- 
dea.

21,45 Festivaluri Internationale de 
muzică ușoară. Selecțtuni din 
Festivalul de la Sopot — 1974.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : „Căsătorit de 
conveniență". Ultimul episod.

20.55 Cei mal viteji și mai drepți 
dintre traci. Documentar.

21.15 Tineri interpret!.
21,40 Roman-foileton : (,Jurnalul

doctorului Finlay".

cinema
• Stejar — extremă urgență 1 
PATRIA — 9; 11,30; 14; 16.30; 19;
21.15. BUCUREȘTI — 9: 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30: 20,45, la grădină
— 19,45, GRADINA LUCEAFĂ
RUL — 20.
• Poliția sub acuzare : CASA 
FILMULUI — 10; 12,30; 15,45, SCA
LA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,15; 21, 
FAVORIT — 9,30; 12; 15.30; 18;
20.30, GRADINA DINAMO — 19.45.
• Recompensă pentru un om 
mort : CASA FILMULUI — 18;
20.30,
• Planeta sălbatică : CENTRAL
— 9,15; 11.30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Represalii la Roma : CAPITOL
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
la grădină — 19.45.
• In numele poporului Italian : 
FESTIVAL — 9,15: 11.30; 13.45; 16; 
18,30; 20,45, la grădină — 19.45.
• Fluturii : UNIREA — 16; 13, la 
grădină — 20.
• Urmărește-niă : VICTORIA — 
9.15; 11.30: 13,45; 16; 18.15; 20,30.
• De bună voie și nesilit dc ni
meni : PROGRESUL — 15.30; 18;
20.15.
• Fără un adio : EXCELSIOR — 
9: 11,15; 13.30: 16; 18,15; 20,30, TO
MIS — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.30, la grădină - 19,30, MODERN
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30. la 
grădină — 19,30.
• Cenușa : VIITORUL — 16; 19,30.
• 36 de ore : FEROVIAR — 8,45;
11,15; 13,30; 16: 18,30; 20.45, GLO
RIA — 8,45; 11,15; 13,30; 15,45:
18.15. FLAMURA — 8.45; 11; 13,15; 
15.45; 18; 20,15, GRADINA TITAN
— 19,45.
• O picătură în mare 1 FLA- 
CĂRA —.16; 18; 20.
• Tunurile din Navarone : GRI- 
VIȚA — 9; 12.30; 16; 19,30, VOLGA
— 9; 12.15; 16; 19,15, ARTA — 15.30; 
19, la grădină — 19.30.
a Cel mal bun om pe care-1 cu
nosc : FERENTARI — 15,30: 18;
20.15.
• Chitty-Chitty, bang-bang : LU
MINA — 9; 12.30; 16; 19.30, DA
CIA — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Roman vesel : RAHOVA — 16: 
18; 20,
• Program de desene animate t
DOINA — 9.45. .
• Contesa Walewska : DOINA — 
11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.13, MOȘI
LOR — 15.30; 18, la grădină — 20.
• Joe Limonada : CRlNGASI — 
16; 18,15.
• Vandana : BUZEȘTI — 9; 12.30; 
16: 19, la grădină — 19.30, BU- 
CEGI — 16; 19,45, la grădină —
19.30, GRADINA AURORA — 19,30.
• Cronica verii fierbinți : MUN
CA — 9; 13; 16; 19.
• Șapte păcate : LIRA — 15.30; 18, 
la grădină — 20.
• Lady Caroline t DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15.
• 50 000 de dolari recompensă 1 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Cleopatra : MELODIA — 8,30;
12; 15,45; 19,30.

teatre
• Opera Română : Seară vieneză
— 19.
• Teatrul Național București (sala 
nilcă) : Dulcea pasăre a tinereții
— 19.30.
a Teatrul de comedie București : 
Opinia publică — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa
bia) : Noile suferințe ale tlnărului 

— 19.30. (la Curtea Veche) : 
„Timpul și piatra". Spectacol de 
sunet și lumină — 20.
• Teatrul Mic ; Viața e ca un 
vagon ? — 20, (la rotonda scriito
rilor din Cișmiglu) : Spectacol de 
sunet și lumină „Amintirea scrii
torilor" — 20 șl 20.45.
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Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale a României
MOSCOVA. — în narcul moscovit 

Sokolniki a avut loc o scară Închi
nată României. Despre semnificația 
«•-'tului de la 23 August 1944 in viața 
ponorului român. despre eoocalcie 
realizări ale poporului nostru m 
construirea noii societăți, sub condu- 
c- rea P.C.R., au vorbit L. E, Semio- 
nova. doctor in științe istorice, $1
B. 1. Gorcinski. colonel In rezervă, si
C. Dudu. secretar al Ambasadei ro
mă ne din Moscova.

Orchestra Filarmonicii din Mos
cova. dirijată do K. Kondrașin, a in
terpretat un program de muzică 
a mfontcă. printre care lucrări de 
George Enescu.

BELGRAD. — în sala cinemato
grafului din localitatea Kladovo a 
fost organizată o adunare festivă, la 
care au vorbit D. Radosavlevici. pre
ședintele Obstinel din Kladovo. și 
Ion Avram, consilier al Ambasadei 
române.

VARȘOVIA. — în capitala Polo
niei a avut loc vernisajul ex
poziției de carte românească, or- 
camzată de Consiliul Culturii si E- 
ducatiei Socialiste din România si 
de Ministerul Culturii și Artei din 
R. P. Polonă. ‘La deschiderea expo
ziției au fost prezenti A. Syczewski. 
adjunct al ministrului culturii $i ar
tei din R. P. Polonă, oameni d® 
silință si artă, ziariști.

Comentarii ale presei internaționale
Presa egipteană, care a consacrat. 

In ultimele zile, numeroase articole 
realizărilor țârii noastre, reflectă pe 
larg festivitățile de la București, in- 
formind despre parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii din 
nua de 23 August ..Al Ahram", 
„Al Goumhouria", „Al Akhhar" ți 
celelalte cotidiene egiptene remarcă 
prezența in capitala României, cu 
prilejul sărbătorii naționale, a unui 
mare număr de personalități din di
ferite țări, subliniind că aceasta 
constituie o reflectare elocventă a 
politicii de înțelegere și colaborare 
internațională promovată de țara 
noastră, a prestigiului de care ea se 
bucură pe arena mondială. Presa 
acordă, de asemenea, o atenție deo- 
sebită cuvintării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la sesiunea jubi
liară a Marii Adunări Naționale. 
Sub titlul „Ceaușescu scoate in evi
dentă dorința României de a acționa 
pentru dezvoltarea raporturilor sale 
de prietenie si de colaborare cu toate 
națiunile", ..Journal d’Egypte" a pu
blicat, in prima pagină, o amplă re
latare a acestei cuvintări. iar postu
rile de radio și televiziune au trans
mis știri care relevă importapța 
cuvintări j șefului statului român. 
Radio Cairo a consacrat o amplă 
emisiune succeselor obținute de po
porul român in cele trei decenii care 
au trecut de la eliberare.

Principalele ziare din capitala li
baneză — „Nahar", „L’Orient de 
Jour”. „Magasin", „Lissau Hali". 
„Nida Bayrak”, „Anlar" și -.Al 
Joumhouriah" — au publicat ample 
articole dedicate României. In arti
colul intitulat „O neobosit-ă activi
tate desfășurată de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru realizarea 
relațiilor de prietenie intre diferite 
țâri ale lumii". ziarul „Anlar* men
ționează : Datorită efortului nepre
cupețit al poporului român, in frun
te cu conducerea sa înțeleaptă, în
truchipată de personalitatea de ma
re valoare a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, România este, astăzi, una 
dintre țările prospere ale lumii, care 
»e manifestă ca un factor activ de 
pace și bună înțelegere intre popoa
re pe plan internațional.

KOSICE. — Ansamblul do clntere 
yi dansuri „Rapsodia română" a pre
zentat, duminică seara, la Tealrul 
național din orașul slovac Kosice, 
primul său spectacol din cadrul tur
neului pe care 11 Întreprinde in R.S. 
Cehoslovacă.

HAVANA. — Ansamblul folcloric 
..Banatul", aflat In turneu in a- 
ceastă fură, a prezentat un specla- 
col de gală. Au luat parte Luis 
Pa von. președintele Consiliului Na
tional al Culturii din Cuba, oameni 
de artă si cultură, dinlomați, un 
numeros public.

TOKIO. — La Osaka «-a deschis 
o originală expoziție, prezentind 100 
de picturi realizate de cunoscutul ar
tist japonez Iwane Maruyama in 
cursul călătoriei întreprinse in Roma
nia in acest an. Picturile înfățișează 
peisaje, oameni si aspecte din via
ta cotidiană a poporului nostru și 
sint inaotite de hărți ale României 
ce marchează localitățile in care au 
fost realizate. Sint expuse, de ase
menea. costume populare, țesături, o- 
biecte de ceramică si instrumente 
muzicale românești, precum si pa
nouri de fotografii prezentind reali
zările construct’ei socialiste din 
România in cei 30 de ani de la eli
berare.

Au luat parte primarul orașului 
Osaka. Yasushi Oshima, alte oficia
lități japoneze, oameni de artă.

Ziarul irakian „Al-Thawra". or
ganul Partidului Baas, a publicat 
un articol in care se relevă că, la 23 
August 1944. poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. care a mobilizat și alte forțe 
progresiste, a reușit să preia puterea 
politică. „în cele trei decenii care 
au trecut de la eliberare, România 
a reușit să înfăptuiască mari pro
grese in toate sferele de activitate" 
— se spune in articol. Sint scoase 
In evidență, totodată, acțiunile în
treprinse pentru strîngerea relațiilor 
Intre cele două țări, relevindu-se 
importanța vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Irak pentru amplifica
rea acestor raporturi.

Ziarul brazilian „Correio Brazilien- 
ae" a publicat un articol relevînd, 
între altele, faptul că in politica 
externă România promovează prin
cipiile respectului reciproc și necon
diționat al independenței fiecărui 
stat, al neamestecului in treburile 
sale interne, al amplei cooperări in
ternaționale, in spiritul ideii că fie
care țară poate să-și aducă .contri
buția la soluționarea problemelor 
care frâmintă omenirea. Referindu- 
se apoi la relațiile dintre cele două 
țări, ziarul evidențiază necesitatea 
unor contacte multiple intre perso
nalități braziliene și române. In 
continuare, sint expuse pe larg zo
nele de interes reciproc in care pot 
fi extinse schimburile comerciale, 
colaborarea româno-braziliană.

Presa turcă a publicat ample ma
teriale despre semnificația istorică 
a zilei de 23 August, despre succe
sele obținute de țara noastră in de
cursul celor 30 de ani de la elibe
rare, precum și despre politica ex
ternă a României. A reținut atenția, 
in mod deosebit, articolul „30 de ani 
de Ia eliberarea României de sub 
dominația fascistă", publicat de coti
dianul „Yeni Ortam".

Posturile de televiziune au trans
mis in zilele de 23 și 24 august fil
me documentare românești, Însoțite 
de comentarii elogiind realizările ță
rii noastre.

Cu ocazia celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, la ambasa
dele tării noastre au avut Ioc. dună 
cum s-a mai anunțat. rcceDtii.

La CARACAS au participat Ra
mon Escovar Salom, secretar gene
ral al Președinției Republicii. F.frain 
Schacht Arlsteguiota, ministrul re
lațiilor externe. Bias Bruni Celll. mi
nistrul sănâtâtii. Valentin Hernan
dez Acosta, ministrul minelor si hi
drocarburilor. Edgardo Sanabria, fost 
președinte al republicii, senatori și 
denutați. personalități ale vieții po
litice. economice și cultural-artistice, 
reprezentanți ai presei si radiotele- 
viziunii. șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în Venezuela si alți 
membri ai corpului diplomatic, de
legați la cea de-a treia Conferință 
asupra dreptului mării.

La QUITO au fost prezent! An
tonio Lucio Paredes, ministrul rela
țiilor externe, colonelul Guillermo 
Duran, ministrul educației publice, 
colonelul Carlos Aguirre Asanza. se
cretarul general al Președinției, oa
meni de artă și cultură, ofițeri de 
stat maior, oameni de afaceri, zia
riști.

La SAN JOSE au participat mi
nistrul culturii, educației si sportu
lui. Carmen Naranjo, reprezentind 
pe președintele republicii. Daniel 
Oduber Quiros, ministrul muncii și 
bunăstării sociale. Francisco Morales, 
ministrul planificării. Oscar Arias, 
denutati. dinlomati. personalități ale 
vieții politice, oameni de cultură si 
artă, ziariști. (Agerpres)
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agenție de presa transmit:
0 delegație guvernamen

tală suedeză,
Lennart Klackenberg, secretar de 
stat la Ministerul suedez al Aface
rilor Externe, a efectuat, recent, o 
vizită de prietenie in R. D. Vietnam. 
Ea a fost primită de primul mi
nistru Fam Van Dong, și a încheiat 
un acord economic cu guvernul 
R. D. Vietnam. Delegația guverna
mentală suedeză a vizitat, in pe
rioada 16—18 august, și zonele eli
berate ale Vietnamului de sud. unde 
a avut convorbiri cu Nguyen Thi 
Binh, ministru de externe în Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. între 
G.R.P. și guvernul suedez s-a în
cheiat un acord privind stabilirea 
unei reprezentanțe generale a G.R.P. 
in Suedia.

In Portugalia • lntrat ,n '•*- 
goare legea privind reforma sistemu
lui fiscal, care prevede reducerea 
impozitelor la persoanele cu venituri 
mici și medii și majorarea impune
rilor asupra celor care au venituri 
mari.

O bombă a explodat, simbătă 
seara, in cursul unei reuniuni mun
citorești antifasciste, într-un sat din 
vecinătatea orașului Porto, in nordul 
Portugaliei, a anunțat, duminică, 
postul național de radio portughez. 
Două persoane au fost rănite. Po
liția a deschis o anchetă.

Comitetul ds coordonare 
al Forțelor armate etiopiene 
a declarat că palatele Împăratului 
Haile Selassie I au trecut in pro-

Evoluția situației
» \ •

din Cipru
• 0 primă înțelegere referitoare la reluarea negocierilor 

intercomunitare
• Ecou favorabil al propunerii Uniunii Sovietice

NICOSIA 26 (Agerpres). — După 
întrevederea avută, luni dimineața, 
la hotelul ..Lcdra" din Nicosia, cu 
președintele interimar al Ciurului, 
Glafkos Clerides. și cu vicepreședin
tele Rauf Denktaș. secretarul gene
ral al O.N.U.. Kurt Waldheim, a a- 
nuntat că liderii celor două comu
nități cipriote au căzut de acord să 
se intilnească regulat. in fiecare 
sănlămină. in ziua de luni, pentru 
a continua convorbirile.

Reforindu-so la convorbirile care 
au avut loc. Kurt Waldheim le-a a- 
nreciat ca ..deosebit de fructuoase, 
desfășurate intr-o atmosferă foarte 
constructivă și pozitivă". Adăugind 
că liderii comunităților greacă ?i 
turcă din Cipru au dovedit bune in
tenții in timpul întrevederii de luni, 
secretarul general al O.N.U. a de
clarat : „Am impresia că începutul 
bun din acest domeniu va contribui 
la găsirea unei soluții politice pro
blemei cipriote" — relatează agenția 
United Press International.

ANKARA. — Sosit luni la Ankara, 
secretarul general al O.N.U., K. 
Waldheim, a conferit. în cursul a- 
celeiăși zile, cu primul ministru al 
țârii-gazdâ, Bulent Ecevit. și mi
nistrul de externe Turan Gtines. 
Principala problemă abordată în 
cadrul convorbirilor care au privit, 
în ansamblu, evoluția situației din 
Cipru, a constituit-o situația celor 
aproximativ 200 0C0 de refugiațl din 
insulă.

prietatea statului. In viitor, palatul 
împăratului din Addis Abeba, cu
noscut pinâ in prezent sub denumirea 
de „Jubiliar", se va numi „Palatul 
poporului etiopian".

„Democrații nu trebuie 
să-și facă iluziiin i,rivln»» 
gerilor parțiale din noiembrie, pre
cum și in legătură cu alegerile pre
zidențiale din anul 1976 — a dpclarat 
senatorul Robert Byrd, liderul ad
junct al majorității democrate din 
Senatul american. Președintele Ge
rald Ford este un om respectat și 
democrații trebuie sâ-și dea seama 
că electoratul va dori să-i acorde o 
șansă noului președinte".

Cancelarul vest-german 
Helmut Schmidt a relevat că, in 
cazul cind Statele Unite vor decide 
măsuri unilaterale în lupta Împo
triva inflației, aceasta ar putea avea 
repercusiuni grave asupra economiei 
mai multor țări vest-europene.

La Palatul Națiunilor s a 
deschis o nouă sesiune a Comitetu
lui pregătitor al conferinței pentru 
examinarea modului de aplicare a 
tratatului de neproliferare a arme
lor nucleare. La lucrări participă de
legațiile a 24 de state, respectiv sta- 
tele-părți ale tratatului, membre in 
Consiliul guvernatorilor al Agenției 
Internaționale pentru Energie Ato
mică (A.I.E.A.) sau membre ale Co
mitetului pentru dezarmare de la 
Geneva. Delegația României este 
condusă de ambasadorul Constantin

Dună cum relatează agenția 
T.A.S.S.. la reîntoarcerea la Nicosia, 
dună convorbirile pe care le-a avut 
la Atena cu premierul grec. Constan
tin Caramanlis. președintele interi
mar al Ciprului. Glafkos Cleridea. f 
declarat că Ciprul sprijină propu
nerea cuprinsă in declarația guver
nului sovietic privind convocarea In 
cadrul Națiunilor Unite a unei con
ferințe internaționale pentru discu
tarea problemelor in vederea rezol
vării situației din Cipru.

ORIENTUL APROPIAT
Consultările de la Alexandria privind extinderea cooperării 

Interarab»
CAIRO 26 (Agerpres). — Președin

tele R. A. Egipt. Anwar Sadat, s-a 
intilnit, duminică, la Alexandria, cu 
membrii delegațiilor care au luat 
parte la lucrările Comitetului pregă
titor al Conferinței tuturor popoare
lor arabe. La întrunire a participat 
Hafez Ghanem, prim-secretar al C.C. 
al Uniunii Socialiste Arabe. Cu acest 
prilej, au fost abordate unele pro
bleme privind extinderea colaborării 
și cooperării economice interaraba

Ene, șeful Misiunii permanente a ță- 
rii noastre pe lingă Oficiul Națiuni
lor Unite de la Geneva.

HUStrÎQ intenționează să cearâ 
ca Viena să fie recunoscută drept 
cel de-al treilea oras-sediu pentru 
conferințe al Națiunilor Unite, ală
turi de New York și Geneva. Potri
vit ziarului „Die Presse", o cerere 
in acest sens va fi înaintată la apro
piata Adunare Generală a O.N.U. 
de către mihistrul de externe Erich 
Bielka-Karltreu.

La Brazzaville • de’- 
chis, luni, lucrările unei reuniuni 
a miniștrilor de externe, reprezen
tind 16 state din Africa centrală ți 
răsăriteană. Reuniunea are drept 
scop elaborarea agendei de lucru a 
intilnirii la, nivel înalt a statelor 
respective, ce urmează să înceapă 
la 31 august. Printre problemele 
care urmează a fi dezbătute de șe
fii de stat și guvern din această 
zonă a continentului figurează de
colonizarea continentului, precum și 
aspectele cooperării acestor state in 
diverse sectoare de activitate.

Festivalul de muzică pop, 
care s-a deschis duminică in loca
litatea Windsor, din apropierea ca
pitalei engleze, a inceput cu... ares
tarea a peste 70 de participanți. Per
soanele reținute de poliție sînt acu
zate de comerț cu narcotice, provo
care de scandaluri și de însemnate 
daune materiale.

O VICTORIE ISTORICA 
Â POPORULUI GUINEEZ 

Portugalia recumjte Guineea-Bissau ca stat suveran
ALGER 26 (Corespondență de la 

Mircea S. Ionescu). — „Reunite In 
capitala algeriană la 26 august 1974, 
delegațiile guvernului portughez și 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde au ajuns la un acord 
complet" — informează un comunicat 
oficial comun dat publicității luni.

Acordul — arată comunicatul — 
prevede că Portugalia va recunoaște, 
la 10 septembrie. Republica Guineea- 
Bissau ca stat suveran. De asemenea, 
sistarea ostilităților, observată reci
proc de facto, pe tot cuprinsul Re
publicii Guineei-Bissau de către for- 

și investițiile de capital arab In ac
tivitatea de construcție și dezvoltare.

Răspunzlnd la întrebările puse de 
participanți, președintele Sadat a re
levat unele preocupări pe plan in
tern și internațional ale guvernului 
egiptean In perioada de după în
cheierea operațiunilor de dezanga
jare și s-a pronunțat în favoarea 
continuării dialogului interarab.

Referindu-se la Conferința de la 
Geneva pentru pace in Orientul A- 
propiat, șeful statului egiptean a pus 
accentul pe necesitatea ca statele 
arabe să se prezinte la lucrările 
acestei reuniuni cu rindurile unite. 
Anwar Sadat a arătat că Egiptul nu 
va ceda nici un petic de pâmlnt din 
teritoriul arab și că nu va accepta 
niciodată soluții parțiale sau com
promisuri asupra drepturilor poporu
lui palestinean — relevă agenția 
M.E.N.

Parisul evocă ziua eliberării
Oricît de arăbit ar 

fi turistul care vizi
tează Parisul, priviri
le sale vor descoperi 

cartier 
Belle- 

pitores- 
in

Tri- 
de 

pia- 
nt e-

în vechiul 
muncitoresc 
viile sau in 
cui Cartier Latin, 
Piața Concorde sau in 
jurul Arcului de 
umf acele plăci 
marmură sau de 
trâ care evocip 
morabilele bătălii din 
august 1944.

La 17 august. Co
mitetul parizian al e- 
liberăril hotărăște de
clanșarea luptei ar
mate. Zidurile capi
talei sint acoperite de 
afișe : „A bătut cea
sul insurecției națio
nale. Aliații vor fi in- 
thnpinați de Parisul 
eliberat, de parizieni!" 
Nenumărați ostași fă
ră uniformă au căzut 
cu arma in mină, ri- 
dicind baricade, cuce
rind stradă cu stra
dă orașul lor. simbol 
al revoluției și al li
bertății.

în dimineața de 21. 
august reapar ziare
le interzise de ocu- 

panțl. „L'Humamtd" 
publică Manifestul 
Partidului Comunist 
Francez, care cheamă 
parizienii la vigilență 
și luptă pentru neu
tralizarea ultimelor 
forte naziste rămase 
in oraș. La 24 august 
pătrund in capitală 
blindatele diviziei con
duse de generalul Le
clerc, care anihilează 
ultimele puncte de re
zistență ale inamicu
lui. O zi mai tirziu. la 
25 august. Parisul este 
liber ! La gara Mont
parnasse, generalul 
hitlerist von Choltitz 
semnează actul de ca
pitulare...

în aceste zile. eu 
ocazia împlinirii a 30 
de ani de la acest 
moment glorios din 
istoria Franței, nu
meroase manifestări 
comemorative au , e- 
vocat Ia Paris pagi
nile eroice ale lupte
lor din august 1944.

vizitat cimitirul 
Ivry, localitate

din împrejurimile Pa
risului, in care se află 
și mormintele unor pa-

tel® tereetr®. maritime si aeriene ale 
celor două părți, «e transformă auto
mat. lnceplnd cu 26 august, intr-o 
Încetare de jure a focului. Cele două 
delegații au căzut de acord ca forțele 
armate portugheze să fie retrase in 
totalitate din teritoriul Republicii 
Guineea-Bissau ; calendarul prevă
zut in acest sens prevede ca 
termen final 31 octombrie 1974.

Cele două delegații au hotărit, 
totodată, ca statul portughez și Re
publica Guineea-Bissau să stabileas
că și să dezvolte relații de coope
rare activă. îndeosebi in domenii 1® 
economic, financiar, cultural și teh
nic. pe baza independenței, respec
tului mutual, egalității și reciproci
tății intereselor, a raporturilor ar
monioase intre cele două republici. 
In acest sens, acordul prevede că 
Portugalia șl Republica Gulneca-Bh- 
aau vor stabili, după 10 septembrie, 
relații diplomatice la nivel do am
basadă.

în același timp, delegația portu
gheză, in numele guvernului portu
ghez — arată comunicatul — reafir
mă dreptul poporului din Insulele 
Capului Verde Ia autodeterminare și 
independență, garan'ind realizarea 
acestor drepturi conform rezoluțiilor 
Națiunilor Unite și ținind cont, de 
asemenea, de voința exprimată de 
către Organizația Unității Africane. 
In acest sens, cele două părți consi
deră că dobindirea independenței d® 
către Insulele Capului Verde, in ca
drul general al decolonizării terito
riilor africane aflate sub dominați® 
portugheză, constituie un factor ne
cesar pentru stabilirea unei păci du
rabile in regiunea respectivă 
și pentru promovarea unei cooj/' 
rări sincere intre Republica Gui 
neea-Bissau și Portugalia.

Acordul a fost semnat la Palatul 
Națiunilor din Alger de către Ma
rio Soares, ministrul de externe al 
Portugaliei, și Pedro Pires, membru 
al Comitetului Executiv al P.A.I.G.C.

Cele două delegații au fost primite 
de președintele Algeriei. Houari 
Boumediene, care le-a felicitat cu 
căldură.

trioți români, membri 
ai Rezistentei, care au 
căzut cu arma in mină 
pentru eliberarea 
Franței șl a Parisului. 
Mtini anonime au așe
zat buchete de flori, 
intr-un gest de pioa
să recunoștință față 
de lupta și sacrifi
ciul lor. departe

, meleagurile pe < 
au văzut lumina 
lei. Dar jertfa l'or 
contopea cu lupta 
roică a patriotilor 
la București si din 
treaga Românie.

de 
care 

zi
se 
e- 
de 
ia

ca re 
organizau istorica in
surecție armată anti
fascistă de la 23 Au
gust.

Elibetindu-se. 1n a- 
celași fierbinte august 
1944, însuflețite de a- 
ceeași voință de liber
tate și independentă, 
Parisul, ca si Bucu- 
reștiul. evocă cu emo
ție acele zile glo
rioase.

Paul
DIACONESCU

Paris

r Politica externă de pace, înțelegere și colaborare a României socialiste *N

ROL CONSTRUCTIV, IN CONSENS CU ISTORIA
Politica externd a României socialiste, îndreptată consecvent spre destindere 

șl pace, spre afirmorea noilor principii de relații interstatale, spre întărirea soli
darității cu toate forțele progresiste, antiimperialiste. se bucură de înalte aprecieri 
in rindurile opiniei publice de pretutindeni.

în continuarea anchetelor internaționale inițiate de ziarul nostru, publicăm 
în numărul de față răspunsurile la întrebarea : „Cum apreciați rolul Româ
niei pe arena mondială, aportul său la efortul generai pentru 
realizarea unei lumi a păcii, 
ționale ?"

„Un foarte activ membru 
al 0. N. U." 
KURT WALDHEIM,

secretar general 
ol Organizației Națiunilor Unite

„Relev cu plăcere faptul că România este 
un foarte activ membru al Organizației Na
țiunilor Unite. Guvernul român a jucat un 
rol foarte constructiv pe arena internațio
nală și totodată a avansat, in repetate no
duri, propuneri concrete, vizind rezolvarea 
pe calea pașnică a negocierilor diverse pro
bleme internaționale acute. Aceste inițiative 
ale României s-au bucurat și se bucură de 
Înalta apreciere a comunității mondiale a 
națiunilor.

Folosesc acest prilej pentru a exprima 
guvernului român aprecierile și grati
tudinea mea pentru sprijinul pe care il 
acordă eforturilor O.N.U. de promovare a 
obiectivelor, idealurilor și principiilor Car
tei sale. în continuare, doresc să menționez 
eforturile perseverente și propunerile con
crete ale guvernului român pentru creșterea 
rolului și sporirea eficacității Organizației 
Națiunilor Unite. Inițiativa sa in această 
direcție a fost salutată cu entuziasm de 
multe state membre ale acestui important 
for mondial.

Cu președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, am avut onoarea și plăcerea de 
a mă intilni de mai multe cri. ultima dată 
foarte recent, cu nrilejul deschiderii Con
ferințe: mondiale a populației, de la Bucu
rești. Am putut constata că domnia sa 
sprijină cu fermitate O.N.U. si cooperarea 
internațională, menținerea păcii si secu
rității lumii".

0 politică clarvăzătoare
GASTON THORN

prlm-minlstru și ministrul afacerilor externe 
al Luxemburgului

„Urmărim politica externă a României cu 
un interes cu totul deosebit. Această po- 
liiică orginală, prietenească și deschisă, fer-

Înțelegerii și colaborării interna-

mă și realistă se călăuzește pe 
acceptabile tuturor țărilor, mari

principil 
___ _____ . sau mici, 
indiferent de sistemul căruia aparțin. Prin 
modul său propriu in care concretizează zi 
de zi aceste principii, prin respectul și sti
ma nutrite față de fiecare națiune. Româ
nia. grație calităților conducătorilor săi. și-a 
ciștigat in decursul anilor o mare încre
dere pe scena politică europeană și mon
dială, precum și o influență in neincetată 
creștere. Aceasta îi permite să joace un rol 
important in promovarea securității și coo
perării pe continent, a coexistenței pașnice 
a tuturor popoarelor și in soluționarea gra
velor probleme cu care este confruntată 
umanitatea in prezent, probleme față de 
care România este atit de conștientă și se 
preocuDa atit de profund.

Convorbirile pe care le-am avut cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-au desfășurat 
sub semnul celei mai mari cordialități și al 
deplinei înțelegeri reciproce. Am fost pro
fund mișcat de preocuparea constantă a 
președintelui român de ' ' ~J~
este posibil in vederea 
tuturor popoarelor".

„Afirmarea 
de pionierat 

destinderii

constantă a 
a întreprinde tot ce 
realizării securității

unor idei 
in procesul 
europene" 

ANNEMARIE RENGER,
președintele Bundestagului (R.F.G.)

„Noi nu am uitat că România a reluat 
Încă din 1967 relațiile diplomatice cu Re
publica Federală Germania. Această poli
tică, sprijinită pe atunci, din partea noas
tră, de către toate partidele din Bundestag, 
s-a dovedit justă și a adus ambelor țări 
avantaje. Totodată, după convingerea mea, 
acesta a fost ain act curajos, de clarviziune, 
anticipativ, care a favorizat procesul des
tinderii in Europa și normalizarea relațiilor 
dintre statele europene.

Ceea ce caracterizează, In mod deosebit, 
politica externă românească este promova
rea in raporturile cu toate celelalte țări a 

principiilor egalității in drepturi, respectării 
independenței și suveranității țării, neames
tecului și avantajului reciproc. Tocmai a- 
ceasta determină rolul remarcabil pe care 
această politică externă îl joacă astăzi in 
lume. Este un rol de pionierat in afirmarea 
și răspindirea multor idei, a căror infăp- 

. tuire in spațiul european o așteptăm in 
prezent de la Conferința Dentru securitate 
și cooperare in Europa.

Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu In 
R. F. Germania s-a înscris ca un eveni
ment din cele mai remarcabile. As vrea să 
relev ecoul- deosebit pe care această vizită 
l-a avut in rindul cetățenilor aparținind ce
lor mai diverse profesii și virste. Fără în
doială că exisjă putini oameni politici străini 

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SClNTEII"
cărora să li se arate în Republica Federală 
Germania atita atenție, interes și Înalt res
pect ca președintelui Nicolae Ceaușescu.

In acest spirit, apreciem vizita in țara 
noasțră a președintelui Ceaușescu drept un 
aport deosebit de important, nu numai la 
dezvoltarea in continuare a raporturilor 
prietenești româno—vest-germane, ci și ca 
o contribuție la întărirea păcii, securității 
și cooperării in Europa și in lume".

„Principiile unui cod rațional 

de conduită internațională"
G. S. DHILLON,

președintele Camerei Reprezentanților 
din India

„Principiile după care România se călău
zește in politica sa externă sint in esență 
aceleași care au fost denumite ;,pancea șila" 
și la care India a subscris in mod constant, 
Cindva. aceste principii erau considerate o 
utopie, dar, din fericire, comunitatea mon
dială iși dă tot mai mult seama de valoarea 
lor ca singurul cod rațional și practic de 
conduită a națiunilor in relațiile dintre ele. 
România demonstrează că intre țări din 
Est și Vest, între țâri din Asia și Europa 
cooperarea este posibilă, indiferent de sis
temele politice ale țărilor și de alți fac
tori".

„Un motiv de speranță 
pentru stimularea continuă 

a dialogului european"
GIUSEPPE SPATARO, 

vicepreședinte al Senatului Italiei
„Politica promovată de România. în frun

te cu președintele Nicolae Ceaușescu, re
prezintă un bun motiv de speranță pentru 
stimularea și creșterea continuă a contri
buției diferitelor țări la dialogul european. ’ 
O speranță in mod pozitiv alimentată de

două elemente : primul, este voința de a 
acționa cu toată fermitatea pentru recunoaș
terea dreptului fiecărei națiuni și țări la 
dezvoltare de sine stătătoare și la alegerea 
acelei căi politice concrete, conformă cu 
propriile sale realități sociale, cale, in zi
lele noastre, tot mai mult inspirată de o 
opțiune socialistă.

Al doilea element este deschiderea Româ
niei spre raporturi multilaterale cu toate 
țările, indiferent de regimul lor social-po
litic. Tocmai aceste două elemente ne fac 
pe noi, italienii, să privim cu simpatie ac
țiunea politică a României, să urăm sin
cer deplin succes operei președintelui 
Ceaușescu îndreptate spre făurirea unui 
viitor mai bun unei țări de care Italia este 
legată printr-o lungă tradiție de prietenie".

„Vocea României 
este ascultată cu atenție"

MAX VAN DER STOEL, 
ministrul afacerilor externe a^ Olandei 

„Cursul istoriei și îndeosebi istoria con
temporană au pus in evidență rolul pe 
care, incontestabil, il pot juca in comuni
tatea- internațională țările mici și mijlocii. 
Influența inițiativelor pe care le adoptă și 
hotărirea lor de a apăra principiile 
legalității internaționale dau adesea acestor 
țări un loc mai important decit cel pe care 
li-1 conferă suprafața teritoriului, populația 
și potențialul lor economic; Aceasta este 
rațiunea pentru care Olanda nutrește multă 
stimă față de modul in care România Îm
bină, în politica sa, elementele fundamen

tale ale cooperării internaționale cu prin
cipii cum sint identitatea națională și in
dependența. Prin acest mod de a acționa, 
prin această atitudine a sa, România face 
ca vocea ei să fie ascultată cu atenție pre
tutindeni unde ea se face auzită — ceea 
ce ii asigură, la nivel internațional, o im
portantă poziție în numeroase domenii.

Vizita in Olanda a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, In 1973. a adus mărturia clară a 
evoluției favorabile care caracterizează, 
în ultimii ani, relațiile dintre cele două țări 
ale noastre. întărirea și aprofundarea rela
țiilor dintre România si Olanda sint. in 
egală măsură, fructul contactelor si schim
burilor bilaterale intre țările noastre, con
tacte și schimburi care se îmbunătățesc 
continuu și contribuie astfel la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și la o mai bună în
țelegere intre popoarele noastre".

„In interesul unității 
comuniștilor, al tuturor 
forțelor antiimperialiste" 

CARLO GALLUZZI,
membru al Biroului Politic și ol Direcțiunii 

Partidului Comunist Italian

„Comuniștii italieni urmăresc evoluția 
edificării socialismului in România cu a- 

, tenție și simpatie, in spiritul internaționa
lismului și al respectării reciproce a auto
nomiei. Prietenia care caracterizează rapor
turile dintre cele două popoare și partide 
ale noastre reprezintă un factor deosebit 
de pozitiv pentru dezvoltarea necesară a 
unității și colaborării comuniștilor și tuturor 
forțelor antiimperialiste, pentru destindere 
și pace. în mod deosebit, noi atribuim o 
mare importanță perspectivelor ce s-au 
deschis pentru o înțelegere asupra secu
rității europene, care poate să creeze con
diții noi și mai favorabile in vederea pro- 
fresului și apropierii întregului continent, 
n această perspectivă, dorim ca raporturile 

bune existente intre Republica Italiană și 
Republica Socialistă România să se conso
lideze și mai mult in viitor".

„Semn al vremurilor noi"

al

GILBERTO VIEIRA, 
secretar general al C.C.

Partidului Comunist din Columbia

„Prezenta, cu un an In urmă, a pre
ședintelui României, tovarășul Nicola® 

Ceaușescu. In Columbia, a prilejuit un 
contact direct al ponorului columbian, 
al oamenilor săi politici, cu conducă
torul unui stat socialist, cu concepțiile sale 
despre relațiile intre țări cu orinduiri so
ciale diferite.

Vizita a contribuit la dezvoltarea relații
lor de prietenie columbiano-române. Tot
odată, ea a deschis porți spre dezvoltarea 
raporturilor Columbiei cu celelalte state so
cialiste. De altfel, faptul că noul președinte 
columbian Alfonso Lopez Michelsen a ho
tărit ca Bucureștiul să fie» prima capi
tală vizitată in calitate de președinte ales 
este un semn al vremurilor noi, de care 
trebuie neapărat să se țină seama".

„Contribuție la noi izbinzi

in lupta pentru pace

și progres"

MÂSASHI ISHIBASHI, 
secretar general al Partidului Socialist din 
Japonia, membru al Comitetului executiv 

central al P.S.J.

„Sub conducerea înțeleaptă a P.C.R.. po
porul român a dezvoltat continuu, cu deplin 
succes, construcția socialismului, desfășu- 
rind o vastă activitate creatoare de valori
ficare a propriilor sale resurse naționale.

, Aș dori să subliniez că, incepind din 1965, 
dezvoltarea cu succes a României pe calea 
socialismului este nemijlocit legată de con
ducerea eminentă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Partidul Socialist din Japonia urmărește 
cu profund interes politica externă a Româ
niei. Partidul Socialist din Japonia are con
vingerea fermă că poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, lup- 
tind cu succes pentru construirea socialis
mului, va contribui și de acum înainte la 
unitatea forțelor socialiste din lume, va 
sprijini mal departe mișcările pentru pace 
și antirăzboinice, mișcările de eliberare na
țională din lume, in lupta acestora pentru 
noi izbinzi împotriva imperialismului și co
lonialismului, pentru pace și progres".
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