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După vizita la Damasc, încununată de rezultate prestigioase, a președintelui Nicolae Ceaușescu,
prieten prețuit al popoarelor arabe —o nouă etapă a dialogului la nivel înalt româno-sirian:

VIZITA IN ROMÂNIA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe Mishake Muyongo 

vicepreședinta al Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (Namibia) — S.W.A.P.O.

A PREȘEDINTELUI HAFEZ EL-ASSAD
împreună, cei doi președinți 

prieteni, conducătorii a două po
poare prietene, au fost aclamați de 

mii de bucureșteni, care au exprimat 
adeziunea poporului nostru la 

politica de colaborare româno- 
siriană, sentimentele de frățească 
solidaritate cu lupta unui popor 
demn de inaltă prețuire și respect 
pentru înfăptuirile sale pe calea 

libertății, bunăstării și progresului.

PRIMIRE CALDĂ,
PLINĂ DE ENTUZIASM

Un nou și deosebit de impor
tant moment se înscrie, incepind 
de luni. 2 septembrie, in cronica 
relațiilor de prietenie româno-si- 
riene. La invitația secretarului ge
neral a! Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, la București a 
sosit, intr-o vizită oficială de 
prietenie. în fruntea unei dele
gații de partid și stat, secretarul

general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene. Hafez El-Assad, 
împreună cu soția, Anisse El- 
Assad.

...Aeroportul Otopeni, luni di
mineața, ora 11.30. Drapelele de 
stat ale României și Siriei flutură 
pe frontispiciul aerogării. înca- 
drînd portretele președinților
(Continuare în pag. a IlI-a)

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au intilnit, luni seara,

la Palatul Republicii, cu Hafez El- 
Assad, secretar general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, și soția sa, 
Anisse El-Assad, in cadrul unei vi

zita protocolare făcute de înalțil 
oaspeți.

Întîlnirea a decurs lntr-o ambian
ță de caldă cordialitate.

Dineu oferii președintele 
Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu

in onoarea președintelui Hafez El-Assad 
si a doamnei Anisse El-Assad

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar genera’ al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialise România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit luni, la Palatul 
Republicii, un dineu in onoarea se
cretarului general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene. Hafez El-Assad, 
si a soției. Anisse El-Assad, dineu 
care a încheiat, in aceeași atmosfera

de cordialitate și prietenie, prima zi 
a vizitei in țara noastră a inalților 
oaspeți.

La dineu au participat :
Din partea siriană, Abdoul Halim 

Khaddam. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul afaceri
lor externe, celelalte persoane ofi
ciale care il însoțesc pe șeful statu
lui sirian in vizita sa in România ;

Din partea română, Ștefan Voitec,

vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Manea Mănescu, primul ministru al 
guvernului, membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ai guver
nului, alte persoane oficiale.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor doua țări.

In cursul dineului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hafez El-Assad au rostit toasturi.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Dragă prietene președinte Hafez El-Assad.
S..mată doamnă Assad.
Dragi prieteni.
Ne este deosebii de plăcut să vă avem in mijlocul 

nostru in această seară si sâ vă adresăm cu acest pr-Jej. 
dumneavoastră si doamnei Assad, precum și colabora
torilor care vă însoțesc, un salut cordial din partea Con- 
s,liului de Stat. a guvernului și poporului român, a 
tovarășei mele și a mea oersonaJ. Doresc totodată să 
dau expresie sentimentelor de prietenie si ospitalitate 
cu care poporul român vă in'.impină pe pămintul patriei 
noastre, dorinței sale de a dezvolta tot mai mult tradi
ționalele raporturi de colaborare dintre România și 
Sria. in interesul celor două națiuni, al cauzei gene
rale a păcii și cooperării Internationale.

îmi amintesc cu plăcere de vizita oe care am fă- 
cut-o Ln luna februarie a acestui an in Republica Arabă 
Siriană, de convorbirile sincere, prietenești pe care 
le-am avut. Aprecie-z ca. prin rezultatele sale, vizita a 
marcat un moment important in evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-slriene. Dorim, la rindul nostru, să 
facem totul pentru ca vizita dumneavoastră in Româ
nia să fie cit mai plăcută si. in același timp, cit mal 
rodnică pentru dezvoltarea orletenle’ si colaborării din
tre țările și popoarele noastre.

In timpul vizitei veți avea prilejul să cunoașteți ne
mijlocit o parte din realizările dobindite de poporul 
nostru în ©ei 30 de ani care au trecut de la eliberarea
(Continuare in pag. a III-a)

Toastul președintelui 
Hafez Cl-Assad

Domnule președinte Nicolae Ceaușescu,
Doamnă Elena Ceaușescu,
Dragi prieteni români,
Doresc să exprim, in numele meu, al soției mele și 

al delegații i arabe siriene, bucuria noastră de a vizita 
Republica Socialistă România prietenă.

Sintem fericiți să ne intilnim mcâ o dată cu prietenul 
nostru drag, președintele Ceaușescu. cu stimata doamnă 
Elena Ceaușescu, cu prietenii români. Sintem, de ase
menea, fericiți de primirea pe care ne-a făcut-o po
porul roman.

Căldura intimpinării ce ne-a fost rezervată astăzi, 
coloanele numeroase de oameni care au ieșit pe stră
zile Capitalei dumneavoastră pentru a ne saluta au 
lăsat în inimile noastre profunde sentimente ; nu vom 
uita niciodată această primire călduroasă, in care 
vedem respectul și considerația pentru poporul nostru 
din Siria. Doresc să vă asigur că poporul arab sirian 
împărtășește aceleași sentimente, privește la poporul 
român cu toată dragostea, considerația și stima sa. 
îmi este plăcut să transmit poporului dumneavoastră 
cele mai călduroase salutări și urări de bine din 
partea poporului nostru din Siria.

Cunoaștem multe despre natura fermecătoare a patriei 
dumneavoastră, despre vitalitatea și activitatea po
porului român, despre realizările obținute in toate 
djmeniile vieții. Ne face plăcere că vom avea pri
lejul, in cursul vizitei noastre, să vedem ln mod con
cret ce ați realizat ca urmare a eforturilor dum-
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
accretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit luni pe Mishake 
Muyongo. vicepreședinte al Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (Namibia) — S.W.A.P.O.. care 
a participat la festivitățile prilejuite 
de aniversarea zilei de 23 August.

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

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
din partea președintelui S.W.A.P.O.. 
Sam Nujoma, urări de noi si impor
tante succese poporului român în o- 
pera de făurire a socialismului. Tot
odată. Mishake Muyongo a exprimat 
recunoștința profundă pentru ajuto
rul consecvent ne care P.C.R., gu
vernul și poporul român 11 acordă 
luDtei poporului din Namibia pentru 
lichidarea dominației coloniale, pen
tru afirmarea dreptului său la o dez
voltare liberă și independentă.

La rlndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită un salut călduros președin
telui S.W.A.P.O., Sam Nujoma. tutu
ror m bl i fanților mișcării de eliberare 
din Namibia. împreună cu cele mal 
bune urări de succes in lupta de e- 
liberare națională, pentru indepen
dentă și progres social.

Secretarul general al P.C.R. a rea
firmat. totodată, că România socia
listă. Partidul Comunist Român și 
poporul român vor sprijini și In vii
tor, pe plan politic, diplomatic, moral

el material, cauza luat» a Doaorulul 
Namibiei.

In cadrul întrevederii au fost a- 
bordate orobleme privind dezvoltarea 
relațiilor de colaborare si solidaritate 
dintre P.C.R. si S.W.A.P.O. A avut loc, 
de asemenea, un schimb de Informa
ții si de vederi in legătura cu situa
ția internațională actuală, cu lupta 
popoarelor împotriva imperialismu
lui. colonialismului si neocolonialis- 
mului.

De ambele părți a fost reînnoită 
dorința de a extinde sl diversifica 
relațiile dintre Partidul Comunist 
Român și S.W.A.P.O. in interesul ce
lor două ponoare, al cauzei libertă
ții. independentei naționale, progre
sului economic si social, al tuturor 
popoarelor, al păcii și înțelegerii in
ternaționale. S-a apreciat că in pre
zent există condiții tot mai favora
bile pentru lichidarea dominației co
loniale. a politicii de discriminară 
rasială, pentru afirmarea cu tot mal 
multă putere a dreptului popoarelor 
de a dispune in mod liber si suveran 
de propriul lor destin, fără nici un 
amestec din afară. In acest context, 
s-a subliniat necesitatea intensificării 
șt extinderii pe plan national și in
ternational a acțiunilor forțelor pro
gresiste. democratice și antiimperia- 
liste împotriva oricăror forme de 
dominație si asuprire, pentru lichi
darea definitivă a colonialismului, a 
politicii de apartheid si discriminare 
rasială, centru libertate și progres.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

MESAJUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

adresat Conferinței internaționale 
impotriva apartheidului 

si colonialismului in Africa
1

IN PAGINA A VI-A

Președintele Republicii Liberia,
dr. William R. Tolbert jr„ 

va Tace o vizită oficială în România
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Liberia, dr. William R. Tol

bert jr., Împreună cu soția, doamna 
Victoria Tolbert, va face o vizită o- 
ficială In România, Incepind cu data 
de 10 septembrie a.c.

Flori pentru președintele prieten ai Șinei
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Un moment politic și organizatoric de mare importanță și amploare in pregătirea Congresului al XI-lea al P. C. R.

ADUNĂRILE SI CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID PENTRU DĂRI DE SEAMĂ SI ALEGERI
întregul nostru part'd se prrgft- 

tcș'e pentru Congresul al XI-lea. 
Organele și organizațiile de partid 
pe află In prezent in fața unor sar- 
cinl de mare însemnătate : potrivit 
hotfiririlnr recentei plenare a C.C. al 
P.C.R.. in perioada următoare vor 
avea loc în toate organizațiile 
partidului adunările genrralc si 
conferințele care vor dezbate pro
iectul de Program al r C.R. de 
făurire a societății socialiste mul- 
t'țateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism și pro
jectDirective ale Congresului 
al XT-lra al P.C.R. cu privire la 
planul cincinal 1976— 1 PRO «i liniile 
d rretnare ale dezvoltării economi- 
co-s^ria’0 a României pentru n°- 
r'-vada 1n8’—1990. vor asculta dări 
de seamă si vor alege organele lnr 
de conducrre. precum și delegații 
la conferința Ierarhic superioară, 
respectiv la congres.

Tn pregătirea celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, aceste adu
nări și conferințe au o semnificat’0 
cu totul deosebită. El° reprezintă 
principalul cadru în care membrii 
de partid își vor «pune cuvin tul 
««nora documentelor menite să do
rmi. odată cu adoptarea lor de că
tre forumul comunist al tării, că
lăuză activității întregului partid, 
* întregului popor pentru o întrea
gă ctanâ Istorică — etapa făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate si a înaintării Româ
niei spre comunism.

Ca rezultat al acestor dezbateri 
— expresie vie a democratismului 
Profund ce caracterizează activita
tea partidului. intreagR viață poli
tică a societății noastre — proiectul 
do Program al part’dului. proiectul 
d° Directive vor purta girul celor 
peste 2 400 000 de comuniști din țara 
noastră, vor Întruchipa, in forma 
lor definitivă adoptată do congres. 
Ințr'enriunea colectivă a întregului 
partid si a Întregului popor. O în
semnătate cu totul aparte au pen
tru hv-.a desfășurare a tuturor a- 
dunărilnr lectura atentă a docu
mentelor supuse dezbaterii, cunonș- 
t°rea și însușirea tezelor și ideilor 
cuprinse in cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C R. — 
profundă analiză marxist-leninistă 
a proiectelor de Program și Direc
tive.

Es*e.  de aceea, de cea mai m’re 
importantă ca adunările și confe
rințele de partid «â f’e bine pre- 

ncit sa prilejuiască o par
ticipare cit mai larga la dezbateri, 
sâ contribuie la intclcccrca de că
tre fiecare comunist a»it a impor
tanței pe care o au Programul si 
Directivele pentru prezentul și vi
itorul țării, cit si la conturarea sar
cinilor concrete ce revin or- 

cnnizallilor de partid «I a mo
dalităților practice pentru trans
punerea lor în viață. Răspunderi 
importante au în această privință 
plenarele comitetelor județene de 
partid cu activul ce se desfășoară 
in aceste zile, care, odată cu dez
baterea documentelor congresului, 
stabilesc planuri de măsuri privind 
dezbaterea ne Plan local a 
acestor documente si organiza
rea adunărilor $i conferințe
lor pentru dări de seamă si alegeri. 
Aceste ședințe de lucru vor fi ur
mate de plenare Rle comitetelor 
municipale, orășenești șl comunale 
■ I nori iei narea activului de partid. 
Urmează să aibă loc ședințe comu
ne ale comitetelor de partid, comi
tetelor sau consiliilor oamenilor 
muncii, comitetelor sindicale și ale 
organizațiilor I'.T.C. in toate Între
prinderile. unitățile econnmire șl 
instituțiile, care vor lua in dezba
tere aceste documente.

Adunările pentru dări de seamă 
și alegeri, dezbaterile trebuie să 
dobîndească — așa cum rezultă și 
din indicațiile secretarului general 
al partidului — o substanță politi
că deosebită, care să ducă la ridi
carea nivelului politico-ideologic, 
la întărirea organizatorică a parti
dului. în această lumină trebuie 
sâ se realizeze, totodată, o analiză 
temeinică a modalităților concrete 
ale creșterii in continuare a rolu
lui de conducător politic al organi
zațiilor de partid Ia fiecare lor do 
muncă, ale Perfecționării activității 
pe toate planurile. Orice moment 
de bilanț, și cu atît mai mult cel 
pe care-1 reprezintă adunările la 
care ne referim, are menirea să 
contribuie la perfecționarea stilului 

metodelor de muncă în acord de
plin cu noile cerințe, pentru că mo
dalitățile de lucru se ccr adap
tate mereu la evoluția generală a 
partidului, a întregii societăți. Una 
din direcțiile importante ale întă
ririi rolului de conducător politic 
— subliniată cu stăruință de con
ducerea partidului — sure care se 
cere concentrată in mai marc mă
sură aientia fiecărei organizații de 
partid, este situarea omului, a edu
cării lui in centrul activității. în- 
țelerindu-și răspunderea oentru 
realizarea sarcinilor economice, or
ganizațiile de Dar':d. comunis'ii 
sint chemați să acționeze cu mii- 
loac°le specifice ale muncii politi
ce. intrucît exercitarea rolului con
ducător nu este o formulă abstrac
tă. generală, ci ca se materializea
ză in fapt in acțiunea militantă a 
tuturor mcmbri’nr de partid, zi de 
zi. cu orice pri'ej. prin vorbă și 
fantă, prin explicare, convingere si 
mobilizare. T’nînd seama d° proble
matica complexă și majoră ce ur
mează a fi dezbătută in actualele 
adunări de partid, în cadrul cărora 

organele de partid, conform preve
derilor statutare, urmează să prezin
te dări do seamă asupra modului In 
care au fost transpuse in viață 
hotăririle Congresului al X-lea și 
ale Conferințelor Naționale de 
către ficcnre organizație, este firesc 
ca ele să dea tonul unor dez
bateri caracterizate prinlr-o înal
tă ținută partinică, exigență și com
bativitate revoluționară. Întocmite 
cu o mare răspundere, dună o lar- 
jă consultare, avind un spirit analitic

SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

A INDICAT CA OBIECTIV PRINCIPAL : ,.Adundri|e si conferintele de partid, dez- 

baterea Programului și a Directivelor trebuie să ducă la ridicarea nivelului politi
co-ideologic, la întărirea organizatorică a partidului, la creșterea spiritului critic 
și autocritic, la dezvoltarea democrației de partid, la întărirea muncii și condu
cerii colective, la creșterea forței de acțiune și a rolului conducător al partidului 

in toate domeniile de activitate'1.

PE ORDINEA DE ZI: dezbaterea proiectelor de documente ale congresului, 

analizarea muncii, alegerea organelor de conducere, a delegaților la confe
rințele Ierarhic superioare șl la congres, desemnarea candidaților pentru 

viitorul Comitet Central al partidului.

profund, străin practicii de a înși
rui pe pagini întregi cifre și date 
de mai mare sau mai mică sem
nificație, ele trebuie 6ă pună in 
atenție, diferențiat, principalele 
probleme care sțau sau vor sta in 
fața fiecărei organizații pentru în
deplinirea politicii partidului, a 
sarcinilor ce ii revin in dezvoltarea 
economică și socială a țării.

După cum se știe, in industrie, 
construcții și transporturi, sarcina 
fundamentală o constituie îndepli
nirea cincinalului înainte de ter
men. Tocmai de aceea este cu to
tul firesc ca dezbaterile să deter
mine un nou avint al întrecerii so
cialiste. dobindirea unei eficiente 
economice superioare, îndeosebi prin 
creșterea productivității muncii si 
ridicarea calității produselor, pre
gătind astfel premisele înfăptuirii 
obiectivelor majore prevăzute in 
Directive. Este limnede că un ase
menea țel mobilizator presupune 
ca organizațiile de partid să nu 
acționeze asemenea unor dispeceri 
economici, ci ca organisme poli
tico-educative vii, capabile să In
fluențeze conștiințele. De aici și ne- 

cosltatea unei tot mal judi
cioase înțelegeri a rolului ac
tiv pa care trebuie să-l aibă 
munca politică In sori linul produc
ției. in Întărirea disciplinei si a 
răspunderii comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii pentru Îndeplini
rea sarcinilor ce le revin, spre a 
determina o angajare și mai ho- 
tărită a întregului popor la Înfăp
tuirea marilor obiective ale înain
tării tării ne drumul socialismului 
•i comunismului.

Adunările și conferințele organi
zațiilor de partid din întreprinderile 
agricole de stat, S.M.A. și coopera
tivele agricole de producție vor 
prilejui, la rindul lor. o concen
trare a forțelor șl preocupărilor 
pentru dezvoltarea agriculturii. în
deplinirea programelor de lucru în
tocmite după Consfătuirea pe țară 
cu cadrele de conducere din uni
tățile agricole de stat și coopera
tiste din 27 februarie — 1 martie 
1974. Abordarea concretă a proble
melor este menită să determine o 
mai mare preocupare din partea 
organelor și organizațiilor de par
tid. a conducerilor unităților agri
cole pentru îmbunătățirea organiză
rii și retribuirii muncii pe baza 
acordului global, in vederea crește
rii randamentului la hectar, redu
cerii prețului de cost, gospodăririi 
judicioase a avutului obștesc.

Același spirit de reevaluare si de 
apreciere exigentă a muncii de 
pină acum, a sarcinilor de viitor 
trebuie să fie prezent și In adu
nările organizațiilor de partid din 
celelalte sectoare — instituții pu
blice si obștești, aparatul de stat — 

astfel ca dezbaterile să conducă Ia 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
activității din toate domeniile vie
ții economice șl sociale.

Tn centrul atcnticl generale a 
pnrtlcipantilor la adunări sc va si
tua. desigur, activitatea nolltlco-c- 
ducaiivă desfășurată de flecare or
ganizație de partid pentru înfăp
tuirea programului de educa
ție comunistă. In acest sens, 
are o Importanță deosebită ca 
organizațiile de partid, flccaro co- 

munlst In parte să determine na 
numai cunoașterea ca „din carte" 
a normelor eticii si echității socia
liste. ci și transformarea lor in co
mandamente ale vieții cotidiene a 
fiecărui om — exprimate în
tr-o înalta conștiință și res
ponsabilitate In Îndeplinirea sarci
nilor. combaterea manifestărilor do 
parazitism, respectarea legilor ță
rii, răspundere față de familie, cul
tivarea spiritului critic și autocritic, 
a intransigenței față de lipsuri și 
neajunsuri, combaterea Individua
lismului și egoismului mic-burghez, 
a inerției, rutinei și conservato
rismului etc. In mod deose
bit. in instituțiile de artă șl cultură 
dezbaterile vor trebui să reflecte 
din plin felul cum acționează orga
nele și organizațiile de partid, con
ducerile respective pentru realiza
rea programului ideologic al parti
dului, îmbogățirea vieții spirituale 
a societății noastre, lărgirea orizon
tului de cultură al constructorilor 
socialismului de la orașe și sate, 
pentru promovarea unei creații mi
litante. angajate, pătrunse de un 
puternic mesaj social.

ș
Avlnd loc în perioada Începerii 

noului an școlar, adunările din școli 
șl instituțiile de Invățămlnt supe
rior sint chemate să analizeze cum 
se îndeplinesc indicațiile conducerii 
partidului privind îmbunătățirea 
activității de educare a tineretului, 
stabilindu-șc în același timp noi 
măsuri pentru perfecționarea con
ținutului și metodelor inslructiv- 
educalive prin legarea strânsă a 
studiului cu practica, cu producția, 
ridicarea la un nivel superior a 
predării științelor sociale. Măsurile 
menite să determine sporirea preo
cupării organelor șl organizațiilor 
de partid pentru conducerea și În
drumarea organizațiilor U.T.C., 
U.A.S.C.R. șl de pionieri vor tre
bui să se bucure, de asemenea, de 
toată atenția in cadrul dezbaterilor. 
In vederea îmbunătățirii activității 
de educare comunistă a tineret ge
nerații, 
muncă.

muncă 81 pentruprin

Este firesc și deosebit de im
portant ca dările de seamă, 
dezbaterile șl hotărirlle ce vor fi 
adoptate să reflecte șl modul 
In care se militează pentru dez
voltarea democrației Interne șl în
tărirea disciplinei de partid, creș
terea continuă a rindurilor parti
dului. Analiza atentă a preocupării 
organelor și organizațiilor de par
tid pentru Îndeplinirea sarcinilor 
privind selecționarea, pregătirea șt 
promovarea cadrelor, pentru crește
rea spiritului de răspundere al co
muniștilor in Îndeplinirea sarcini
lor ce le revin, antrenarea unui 
larg activ la elaborarea, aplicarea 
și controlul Îndeplinirii hotăririlor 
sint, desigur, preocupări dintr-un 
șir de numeroase alte probleme 
care vor sta in atenția adunărilor 
de partid.

Un punct dLstlnct. de mare Impor
tantă in desfășurarea adunărilor șl 
conferințelor. 11 constituie alegerea 
organelor conducătoare ale organi
zațiilor de partid si a delegaților 
pentru conferințele organizațiilor de 
partid superioare, respectiv pentru 
Congresul al XI-lea al P.C.R., pre
cum și desemnarea candidaților in 
orcanele superioare, inclusiv Co
mitetul Central. O călăuză în op
țiunile ce se vor pronunța sint cri
teriile adoptate de Plenara din iu
lie 1974 a C.C. al P.C.R. Aplicarea 
lor riguroasă conduce la sporirea 
exigenței față de calitățile moral- 
politice și profesionale ale celor 
propuși, la alegerea celor mal buni 
comuniști din rindul muncitorilor, 
țăranilor, inginerilor, tehnicienilor 
si altor specialiști, al cadrelor din 
cercetare, invățămtnt, artă și cul
tură, al activiștilor de partid și de 
stat, al organizațiilor de masă și 
obștești — români, maghiari, ger

mani șl de alte naționalități — oa
meni cu o bogată experiență, cu o 
lemeinică pregătire politică și Ideo
logică, cu o comportare ireproșa
bilă In muncă, familie șl societate. 
Potrivit hotăririi recentei plenare, 
cel puțin 20 la sută din numărul 
celor aleși In organele teritorial*  
ale partidului trebuie să fie femei, 
care s-au evidențiat In activitatea 
profesională și obștească, care mun
cesc cu abnegație pentru înfăptui
rea politicii partidului. Adunările 
șl conferințele, exprimlnd adinclrea 
democrației Interne de partid, vor 
alege membrii birourilor organiza
țiilor de bază, ai comitetelor de 
partid, delegații la conferințele or
ganelor superioare. Inclusiv la con
gresul partidului, selectind dintr-un 
număr de propuneri care permite 
o alegere cit mai judicioasă. Tre
buie să existe toată .grija ca cel 
puțin o treime din membrii noilor 
organe conducătoare să fie comu
niști care n-au făcut parte din or
ganul al cărui mandat a expirat. 
Desigur, eșalonarea judicioasă a a- 
dunărilorva permite membrilor co
mitetelor județene, municipale, o- 
răsenești si comunale de partid «â 
se deplaseze din tlnin în organi
zații, asigurind un ajutor direct 
și concret la pregătirea șl desfă
șurarea lor. la. organizarea ac- 
tivntătii politice, la coordonare-a 
acțiunilor ce se Întreprind pe li
nie de partid, de stat, a organi
zațiilor de masă șl obștești nentru 
a Intimpina Congresul al XI-lea cu 
noi și importante realizări. Totoda
tă. trebuie să se asigure ca hotărl- 
rile ce se vor adonta In cadrul a- 
dunărilor șl conferințelor să fie 
concrete, să stabilească sarcini cla
re. pentru perioada următoare, răs
punderi precise.

Dezbaterea proiectelor documen
telor celui de-al XI-lea Congres al 
partidului și adunările pentru dări 
de seamă și alegeri, angajamentele 
asumate prilejuiesc o amplă mobi
lizare a tuturor forțelor pentru În
făptuirea politicii partidului, înde
plinirea planului unic de dez
voltare a economiei naționale șl 
devansarea cincinalului. Ele vor 
trebui să constituie totodată mo
mente marcante In vasta acțiune 
inițiată șl condusă de partid 
pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor, educarea oame
nilor muncii în spiritul normelor 
eticii și echității socialiste. Adună
rile și conferințele vor consemna 
hotărirea comuniștilor, a întregului 
ponor de a asigura. Intr-o «trlnsă șl 
deplină unitate, Înfăptuirea progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate si lnaintara a Românie! 
spre comunism.
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Septembrie 7974. lntîia zi de ano
timp al belșugului din acest an al 
marilor Împliniri istorice își justifi
că înscrierea în calendare cu ma
juscula dedicată evenimentelor e- 
sențiale pentru timpul istoric al na
țiunii. A fost dat publicității, a fost 
făcut cunoscut marii obște a țării, 
supus dezbaterii întregului popor, 
Programul Partidului Comunist Ro
mân, proiect al principalului docu
ment de lucru al celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., Cartă a devenirii 
României socialiste in următorul 
sfert de veac, în ale cărei rînduri 
s’nt conturate cu limpede rigoare 
științifică, cu fierbinte expresivitate 
revoluționară liniile de destin ale 
patriei, ale fiecărui fiu al ei.

De aceea, încă în zori, de la co
municarea evenimentului prin sta
țiile de radio, pe întreg cuprinsul 
țării, oamenii au luat cu asalt 
chioșcurile de ziare, așteptînd ne
răbdători filele proaspăt tipărite, 
citind cu nesaț, din mers, titlurile, 
stăruind asupra capitolelor legate 
de domeniul de activitate al fiecă
ruia, unii întorcîndu-se să cumpere 
exemplare în plus — pentru vecini, 
pentru tovarășii de muncă — des
chizând apoi, spontan, discuții cu 
cei din jur, dezvoltînd puncte de 
vedere — totul într-o atmosferă de 
efervescență civică, în acea am
bianță de lucru atît de specifică 
țării noastre în acești ani.

„Cuprinzător — 
ca însăși viața" 

Proiectul de Program al partidului a apărut 
într-o zi de duminică. Și-a fost, prin aceasta, 
Intr-adevăr. o zi de sărbătoare. O sărbătoare a gin- 
dt lui lucid, a simțirii patriotice. O sărbătoare care 
a făcut ca ziua de lucru de luni. 2 septembrie, să 
Înceapă la uzinele „23 August" din Capitală, ca in 
Întreaga țară, sub semnul interesului arzător fată 
de documentul de uriașă Însemnătate pentru viito
rul națiunii noastre.

— Prin natura muncii mele — ne spunea ingi
nerul Ion Tănase, șeful secției locomotive-montaj 
— mă aflu de dimineață printre muncitorii secției, 
cutreier de la un capăt la altul halele de producție. 
Am putut deri să-i văd pe oameni absorbiți de 
eveniment. Aduseseră cu ei ziarul de duminică, il 
puseseră bine, abia așteptînd o clipă liberă ca 
să-și arunce din nou o privire peste el. ca să dis
cute cu cei din jur. intreb:ndu-i dacă și-au format 
o primă impresie... Incit in pauza de ia ora 9.30, 
s-a desfășurat ad-hoc, cu toti muncitorii secției, . 
o primă discuție colectivă : de fapt, o primă luare 
de contact, la locul de muncă, cu ideile principale 
ale proiectului de Program.

...Este ora prânzului. Intr-un moment de răgaz, 
legăm ci te va scurte discuții. Tovarășa Tudora Stan- 
riu. lăcătuș, ține să-și argumenteze afirmațiile cu 
ziarul In mină :

— N-am avut Încă vreme să citesc totul. Pro- 
jrramul este extraordinar de cuprinzător. înfățișează 
munca si viata noastră, a întregului oooor. Să luăm, 
de exemplu, capitolul care se referă la rolul femeii 
In dezvoltarea multilaterală a societății. Programul

Proiectul - pe masa de lucru a tuturor 
@ Redactorii și corespondenții „Scînteii“ relatează: pretutindeni — gînduri 
și sentimente de adîncă prețuire pentru viziunea științifică a partidului, 
pentru rolul și contribuția, de excepțională importanță, ale secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu © „Ziarul care ne-a făcut cunoscut 
proiectul Programului — ziar de zile mari“ © în întreprinderi, pe ogoare și în 
instituții — propagandiștii în acțiune © Adevărul fundamental al Programului: 
Viitorul se făurește prin muncă! Deci — spre noi succese în producție.
prevede o creștere substanțială a acestui rol. Dar 
nu s-au făcut oare si oină acum pași foarte mari 
in această privință ? Iată, eu sint femeie si lucrez 
aici in uzină, de 18 ani. ca lăcătuș. Politica parti
dului. prin care femeilor li se acordă drepturi ega
le in toate privințele, a fost pentru mine ceva con
cret. a fost chiar viața mea de pină acum. Pen
tru că acesta este drumul societății noastre. Si iată 
ce scrie in Program : ..Si in perioada următoare, 
femeia — care reprezintă peste jumătate din popu
lația tării — va continua să se afirme ca o torță 
remarcabilă a construcției socialiste și comu
niste...".

„Documentul iradiază 
o energie pilduitoare" 
Așadar din prima zi. din prima clipă, pe masa 

de lucru a întregii țări, in viata și în conștiința co
muniștilor. a tuturor oamenilor muncii — Progra
mul partidului a devenit un instrument de lucru.

ARAD. La puțin timp după ce cursa de dimineață 
a TAROM-uluj a aterizat, iar ziarul ..Sclnteia" a 
fost difuzat in oraș, am poposit in mijlocul harni- 
c ior constructori de vagoane. Căci, deși duminică, 
ei hotăriseră — după cum ne spunea Mircea Groza, 
secretarul comitetului de partid al întreprinderii — 
să facă din această zi o obișnuită zi de lucru. La 
turnătorie și la debitare, la boghiuri și la forjă, ia 
montaj sudură, la finisaj și in celelalte secții, peste 
1 000 de oameni lucrau cu spor.

— Hotărirea noastră, a comuniștilor, a întregu
lui colectiv de muncă — spunea interlocutorul nos
tru — este ca in prima decadă din luna septem
brie să raportăm conducerii de partid îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe primii 4 ani ai cincinalului. 
Acestui scoc ii Închinăm acum eforturile noastre. 
Iar in dimineața aceasta ele au căpătat un nou 
imbo'.d izvorit din insâși apariția Programului.

Continuind această idee, in preajma unui nou lot 
de vagoane pregătite pentru a pomi pe drumurile 
de fier, lăcătușul Ioan Barna, șef de echipă, ne-a 
declarat :

— Elaborarea acestui vast și cuprinzător Pro
gram ne oferă exemplul unui amplu efort depus 
de conducerea partidului nostru, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, al unei mari capacități 
de descifrare a mersului istoriei, al unui înalt simt 
de răspundere față de tară și oamenii ei. Iar 
această forță, această Înaltă dăruire ne sint pil
duitoare in munca noastră, de fiecare zi.

...O certitudine împărtășită și de Ilie Stan, din 
secția prelucrări table si profile a uzinei ..Semănă
toarea" din Capitală :

— Chiar de la prima lectură m-a impresionat 
viziunea profund-științifică a acestui document, 
care demonstrează incă o dată și in modul cel mai 
elocvent capacitatea partidului de a pune in lu
mină întregul potențial material și uman al țării, 
căile și mijloacele prin care poporul nostru poate 
să înfăptuiască mai repede și mai bine obiectivele 
pe care ni le propune partidul. Personal, mi-am 
dat seama, dintr-o serie intreagă de prevederi ale 
proiectelor de Program și de Directive, că acestea 
ne ajută să descoperim noi și noi rezerve, să acțio
năm eficient pentru sporirea lor Aceasta ne dă în
credere in noi Înșine, in perspectivele de viitor, ne 
face să ne simțim mai puternici, mai angajați in 
realizarea politicii partidului.

...Program ce se înfăptuiește, în primul rind. la 
locurile de producție. De pildă, pe platforma ener
getică a Brăilei. Acolo unde ultima piesă — sta
torul celui dc-al treilea grup de 210 MW a fost ri
dicat la cota plus 9. „Vom preda grupul cu cel pu
țin două zile înainte de termen". Maistrul Petre 
Coandă ne spune :

— Deocamdată am citit din Program doar partea 
care-i privește pe energeticieni. In programul acesta 
este poporul, este țara, sintem noi. așa cum am 
fost și cum vom ajunge. Eu leg de aceasta și pla
nul nostru de producție. îl vom îndeplini. Ne vom 
face datoria, așa cum ne-am făcut-o și la termo
centralele din Reșița. Borzești. București. Hune
doara. Luduș. Arad. Oradea. Govora. Brazi, și acum 
la Brăila... Pentru că in Program este vorba despre 
noi nu doar ca beneficiari ai viitorului, ci. in pri
mul rind. ca făurari ai lui.

„Programul este al 
partidului, deci al 

națiunii - al întregii 
suflări românești"

Răzbate din fiecare gind. din fiecare primă im
presie a celor cu care au discutat reporterii și co
respondenții noștri sentimentul că fiecare rind din 
proiectul Programului se adresează direct și impe
rativ conștiinței fiecăruia dintre noi, de toate 
virstele și categoriile sociale, de toate naționalită
țile, cei care alcătuim poporul de peste 20 de mi
lioane al României socialiste și care nutrim visul 
de aur al comunismului.

...In timpul unei pauze, în secția turnătorie a 
întreprinderii „23 August" din Satu-Mare. în fața 
unui mare panou, pe care s-au afișat importan
tele documente ale Congresului al XI-lea, s-au adu
nat zeci de muncitori. Sint români și maghiari, 
părtași deopotrivă la succesele întreprinderii, ale 
țării. Se simt și acum deopotrivă părtași la succe
sele de viitor. Alături. Dumitru Todica, șeful unei 
echipe de lăcătuși, și Iuliu Szakacs, turnător.

— Uite — se adresează Szakacs vecinului său — 
există și un capitol cu privire la problema națio
nalităților. Era și firesc. Egalitatea in drepturi pen
tru toți cetățenii țării, astăzi deplin înfăptuită, are 
rădăcini adinei in toată istoria de luptă a partidu
lui. Așa că viitorul nu poate să fie decît al unei 
și mai depline armonii. Uite cum scrie, ascultă : 
„Se vor întări și mai mult frăția și unitatea oame
nilor muncii in lupta șl munca comună pentru fău
rirea conștientă a propriului lor viitor". Asta spune 
mult, foarte mult.

Aceeași nestrămutată Încredere ne-o comunică... 
...Un țăran, președintele C.A.P. Ripiceni, județul 

Botoșani. Mircea Călin, Erou al Muncii Socialiste :
„Am deplină încredere, ca și toți cetățenii pa

triei, in acest viitor minunat pe care ni-1 deschide 
Programul. Am încredere, in primul rind, pentru 
că e destul să privești in jur ca să vezi ce s-a În
făptuit in cei 30 de ani de viață liberă sub condu
cerea partidului. De aceea, știu că la realizarea 
Programului o să muncească fără odihnă întreaga 
suflare românească".

...Un om de știință, profesorul Alexandru Matei, 
directorul filialei din Cluj a Arhivelor Statului :

„Este un Program al demnității naționale a po
porului nostru, implicat trup și suflet in făurirea 
destinului său comunist".

...Un scriitor : Miko Ervin :
„Pentru mine, este Marea Carte cu 20 de mili

oane de eroi vii, chemați să desăvirșească noua 
calitate, profund umană, a vieții în România, prin 
munca noastră, a tuturor, pusă in slujba țării".

...Un lăcătuș, Valeria Ganea, de la „Semănă
toarea" :

„Mi se pare de o excepțională însemnătate 
faptul că drumul nostru spre comunism este stră
juit de perfecționarea necontenită a democrației 
socialiste, de participarea tuturor oamenilor muncii 
la conducerea treburilor obștești. Prin Întărirea ro
lului comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, al 
adunărilor generale din unitățile productive, se va 
amplifica democrația muncitorească. Și e firesc să 
se lntimple așa, dacă ne gindim că în anii urmă
tori clasa muncitoare va fi — și numeric — clasa 
preponderentă a societății".

„Citește, studiază, 
aplică!"

Fiecare om al muncii — un propagandist. Este 
una din ideile majore desprinse din mai toate co
respondențele șosite la redacție. Programul tre
buie studiat, aprofundat, dezbătut. îmbogățit. Fie
care om al muncii poate si trebuie să contribuie 
la aceasta. Notăm initiative ale organizațiilor de 
partid, acțiuni ale unor colective sau ale unor 
comuniști, ivite spontan, firesc, din conștiința că 
importantul document este carta de muncă si viată 
a întregului popor.

Iată, din județul Neamț ne vine vestea că. prin 
grija secției de propagandă a comitetului județean 
de partid, de cum a sosit ziarul cuprinzlnd Pro
gramul, 2 500 de propagandiști au intrat în acțiune, 
pregătindu-se pentru organizarea, cu oamenii mun
cii, a unor prime dezbateri publice orientative... $1 
iată, tot de aici, o inițiativă individuală. Ascultind 
la radio sumarul presei, conductorul loan Humă, 
de pe trenul 5 221. în care era adusă la Piatra 
Neamț ediția specială a „Scinteii", și-a asumat mi
siunea de agitator, anunțând călătorii că la capăt 
de linie își pot procura „marele Program elaborat 
de către partidul nostru". Vestea a fost repede 
recepționată, incit la coborirea din tren călătorii 
s-au oprit in fata chioșcurilor de difuzare a pre
sei. din gară, fiind primii care si-au procurat tex
tul Programului.

...De la acțiuni Individuale. Ia prime planuri de 
măsuri ale unor colective. De pildă, Gheorghe Brin- 
zoi, secretarul comitetului de partid de la „Metrom" 
Brașov, ne-a spus :

— Ne-am propus o largă acțiune de popularizare. 
Astfel, încă in cursul zilei de azi. am organizat o 
emisiune la stația de amplificare, urmata. în zi
lele următoare, de un ciclu de emisiuni In cadrul 
cărora vor fi citite zilnic capitole din Program. De 
asemenea, vom pune la dispoziția muncitorilor, in
ginerilor șl tehnicienilor noștri gazetele obștești, 
pentru a-și exprima opiniile sau pentru a face 
propuneri privind îmbogățirea Programului. După 
plenara comitetului județean de partid (care are 
loc azi — n.n.) vom trece la instruirea agitatori
lor. iar in paralel vom organiza consultații pen- 
tru membrii birourilor organizațiilor de bază.

Un program concret, la obiect, izvorit din ana
liza colectivă a sarcinilor...

La fel cum. In aceste zile, acțiuni colective e-au 
Ivit spontan, din impulsul firesc al conștiinței co
muniste. De pildă, duminică după-amiază. în Dră- 
goești-Ilfov. cooperatorii stăteau de vorbă grupurl- 
grupuri, in fața porților. Multi dintre ei primiseră 
chiar atunci ziarul. Spontan, ne lingă aceste gru
puri s-au „repartizat" Ion Baciu, președintele coope
rativei, Nicolae Radu, pensionar al C.A.P.. Anghel 
Tudose si Ion Iordan, cooperatori fruntași, dlscu- 
tînd cu ziarul in mină despre Program. A fost o 
primă dezbatere.

Iată ce ne-a apus. în legătură cu aceasta, to
varășul Gheorghe Mangir. secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 8 din Capitală :

„Avlnd In vedere amplitudinea problematicii șl 
bogăția de idei a Programului, eforturile noastre 
vizează Înainte de toate aprofundarea si Însușirea 
temeinică a conținutului acestui document de că
tre cei chemați să asigure popularizarea lui In rin- 
durile oamenilor muncii. Vom stărui asupra princi
palelor idei ale Programului, vom pune in lumină 
realismul și vigoarea științifică a prevederilor sale. 
Cu ajutorul unor largi colective de activiști de par
tid. lectori și cadre de conducere, vom asijșura sus
ținerea unor expuneri și consultații, vom răspunde la 
toate Întrebările oamenilor muncii, tn întreprinderi 
și instituții".

Reporterii șl corespondenții 
,,SCINTEII”
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VIZITA ÎN ROMÂNIA A PREȘEDINTELUI HAFEZ EL-ASSAD

MII de bucureșleni aclonid pe cei doi președinți

PRIMIRE CALDĂ, 
PLINĂ DE ENTUZIASM

Toastul președintelui
Hicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Hafez El-Assad

(Urmare din pag. D

Nicolae Ceaușescu Și Hafez El- 
Assad. Pe mari pancarte sint înscrise, 
în. m bile rom a ni și arabă: .. Bun sos i t 

Republica Socialistă România Ex
celenței Sale domnului Hafez El- 
Assad. secretar general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, președinte
le Republicii Arabe Siriene !*\  „Să 
se dezvolte continuu relațiile de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană. în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii si înțelegerii internaționale

Escortată de avioane cu reacție 
«ie forjelor noastre armate, aerona-

T.a cobonrea din avion, președin
tele Hafez El-Assad și doamna A- 
nisse El-Assad sini întimpinați cu 
eordia’.i'ate de președintele Nicolae 
Ceaușescu ș: tovarășa -Eler.a
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat își 
string cu multă căldură miinile. se 
îmbrățișează prietenește. La riadul 
lor, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anisse El-Assad se valută 
cu multă cordialitate.

Pionieri dăruiesc buchete de flori 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Hafez El-Assad. tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Anisse El- 
A-sad.

Sint prezentate înalților oaspeți 
personalitățile române venite in in- 
timpinare : Ștefan Voi tec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. Ma
nea Mănescu, prim-ministru ai gu
vernului. Emil Drăgănescu, vice- 
p-im-mimstru al guvernului. Geor
ge Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, cu soțiile. De asemenea, la 
aeroport se află membri ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. se
cretari ai C.C. al P.C.R.. membri ai 
guvernului.

Președintele Siriei este însoțit în 
vizita sa in România de Abdoul Ha
lim Khaddam, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe, cu soția, Mou- 
bammad Haydar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri pentru pro
bleme economice. Balter Yassin, 
membru al Direcțiunii naționale a 
Partidului Baas Arab Socialist, ing. 
Soubii Kahale, ministrul barajului 
de pe Eufrat, Fawzi Al-Kayaii. mi

La sosire, pe aeroportul Oiopenl

Ceaușescu $i 
revistă garda

nistrul culturii și orientării națio
nale. dr. Mouhammad Al-Imadi, mi
nistrul economiei și comerțului exte
rior, Chteoui Seifo, ministrul indus
triei. Ahmad Iskandar Ahmad, mi- 
nisfrul informațiilor, dr. Adib Dao- 
udy. consilier al președintelui pen
tru problemele politice. Muhsem Sa- 
yadi. însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Siriei la București.

O gardă militară, in uniformă de 
paradă, prezintă onorul. Se intonează 
imnurile de stat ale Siriei și Româ
niei. în semn de salut, răsună 21 de 
salve de artilerie.

Președinții Nicolae 
Hafez El-Assad trec in 
de onoare.

Urmează prezentarea 
siunilor diplomatice ' 
București, precum și

Defilarea gărzii de onoare încheie 
solemnitatea.

Mii de bucureșteni iau parte cu 
entuziasm la reintilnirea plină de 
căldură a celor doi șefi de stat, la 
acest moment cu profunde semnifi
cații, aclamind îndelung pe președin
ții Nicolae Ceaușescu și Hafez El- 
Assad. pentru prietenia popoarelor 
român și sirian. In aplauzele însu
flețite ale cetățenilor Capitalei pa
triei noastre, ca și ale numeroșilor

Depunerea unei coroane 
de flori

în cursul după-amiezii. Hafez 
El-Assad, secretar general al Parti
dului Baas .Arab Socialist, președin
tele RepubLicii Arabe Siriene, a de
pus. in semn de omagiu, o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Emil Drăgănescu și Gheorghe 
Oprea, viceprim-miniștri at guver
nului, Gheorghe Cioară. primarul 
general al Capitalei. George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
general de armată Ion Ioniță, ge
nerali și ofițeri superiori. 

studenți și specialiști sirieni aflati 
pe aeroport, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez El- 
Assad iau loc intr-o mașină deschisă, 
escortată de motocicliști. îndreptîn- 
du-se spre reședința rezervată inal- 
ților oaspeți.

O atmosferă sărbătorească dom
nește pe întregul traseu, de-a lungul 
căruia sint arborate drapele de stat 
ale celor două țări. La intrarea in 
Capitală sint înscrise, pe mari pan
carte. sugestivele cuvinte : ..Locuito
rii BucureștiUlui salută cordial pe 
eminentul conducător al poporului 
sirian. Excelența Sa domnul Hafez 
El-Assad“. „Transmitem poporului 
sirian prieten salutări cordiale, sin
cere urări de pace și prosperitate* 1.

Aceste urări sint reluate cu entu
ziasm de zeci de mii de bucureșteni. 
care scandează „România—Siria1*,  

r.-jra cei doi președinți le răspund cu

Asistăm la o puternică reafirmare 
3 sentimentelor de dragoste și pro
fund atașament față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adeziunii de
pline a poporului față de politica 
externă a partidului și statului nos
tru. pusă in slujba înfăptuirii idea
lurilor de pace, colaborare și pro
gres, a prieteniei și ințelegerii în 
lume.

împreună cu președintele Hafez 
El-Assad au venit Abdoul Halim 
Khaddam. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul aface
rilor externe, și celelalte persoane 
oficiale siriene care il însoțesc.

La sosire, o gardă militară a pre
zentat onorul.

Au fost intonate apoi imnurile de 
stat ale celor două țări.

După depunerea coroanei de flori, 
s-a păstrat un moment de recule
gere.

înaltul oaspete a vizitat apoi ro
tonda monumentului.

(Urmare din pag. I)

țârii de sub dominația fascistă, rea
lizări care demonstrează ce lucruri 
mărețe poate înfăptui un popor li
ber și stăpin pe soarta sa. hotârit 
su-și făurească viitorul corespunză
tor voinței și aspirațiilor proprii.

Cu prilejul vizitei făcute in Siria 
am putut constata eforturile dum
neavoastră. ale poporului sirian 
pentru dezvoltarea generală, econo
mică și socială a țării — și. ca 
prieteni sinceri. ne bucurăm de 
toate succesele pe care le obțineți. 
Vă dorim din inimă să dobîndiți 
realizări tot mai însemnate De dru
mul progresului economic și social, 
al întăririi independenței și prospe- 

vent pentru colaborare, destindere 
si pace in lume, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice si DOliti- 
ce in viata internațională, a unor 
relații întemeiate pe deplimă egali-

ritații [ latriei.
An gajiată cu toate forțele In rea-

li zarea programului c
ii socialiste m ul tilat erai dez

voltate. România part ici pă. totodată.
activ la viata interna-tionailă. se pre-
ocupă i n mod constai>t de dezvolta
rea untii largi și mu
lucrări intre popeare. Acționăm
p m t ru întărirea coin-tinuă a cola
bor ivii si prieteniei cii toate țările
socialistte. acordăm o atenție deo."t—
biită imlensificării re!ateilor cu sta-
tele cai•e n'sesc pe <

icmico-sociale independente.
în soiriitul principiiler coexistentei
pașnice. promovăm relații cu toate
stateie lumii, fără d>eosebire de o-
rir.duirc• socială. Miilităm consec-

tate in drepturi, respe■ct al indepen-
dentei si suveranității naționale, ne-
amestec in treburile iriterne si avan-
taj reciproc. De recunoașterea dren-
tului fiecărui popor dt’ a se dezvolta
de sine stătător, potrivit voinței si

Trăim astăzi o epocă de profunde
transformări revoiutionare, nationa-
le si sociale, de mari

forte, o epocă
in care popoarele iși ;afirmă tot mai
hotărit voința de a se dezvolta h-
ber. de a pune capăt Doliti-cii iinpe-
rialiste si colonialiste d? dominație
si asuprire. Ca rezultait. in viata in-
ternational a se afirmăi un curs nou.
îndreptat spre dost inclere si cola-
borare. Desigur, sin'ern eor.stienli că
acest curs nu a deve.nit ireversibili.
că in lume mai exist iii torțe care
opun destinderii si niicii. De aceea.
este necesar ca tortele■ antiunneria-
liste, progresiste de
toate popoarele să ac ționeze unite.
neutru a sprijini afir:murea plenara
a noului curs, astfel ca destinderea
și colaborarea, pacea si securitatea
să se instaureze ca reaiităii trainice

V..., .ir .'a ca rezo!Ivarea trainică
si echitabilă a problemeior care
preocupa asti.zj ome:ntroa se poate
in cond tii de deplină <egalitate, a tu-
turn- statelor inrVforent de mărimea
tori tor iul ui si a Dopu'atiei. de forța
lor economică sau mi literă, lată de
ce Romania se oronun* ă în mod ferm
neutru participarea a<itivă a tuturor
statelor la solutionartia probleme-
lor vieții international

Ex;stă astăzi numeroase probie-
me rma.’ore de rezolv.at — și prin-
tre acestea doresc să amintesc,
In primul rind, problemele din
Orientul Mijlociu. Am apreciat
pozitiv și am salu tat realizarea
dezangajării militare in Smai și
Golan, ca un pas impe>rtant pe calea
unei soluționări politii e a conflictu-
lui. Cunoaștem că nt i a fost ușor
sa se ajungă la areas'’ i și apreciem
contribuția Siriei și a dumneavoastră
personal, prietene președințe Assad,
la realizarea dezanga jării. Conside-
râm câ trebuie depuse• toate efortu-
rtle pentru reluarea negocierilor de
la Geneva, in vederea soluționării
depline si juste ai conflictului.
pornindu-se de la nec
gerii trupelor israelie:ie din terito-
riile arabe ocupate in urma războiu-
lui din 1967. asigurării integrității și
suveranității fiecărui s1tat din această
zonă. a rezolvării, in același timp, a 
problemei ponorului palestinean in 
conformitate cu interesele sale na
ționale legitime. în ce o privește. 
România est? hotârită să depună in 
continuare eforturi și, potrivit posi
bilităților sale, să-și aducă contri
buția la realizarea unei păci trainice 
și drepte in Orientul Mijlociu.

Sintem deosebit de îngrijorați de 
situația care s-a creat in Cipru si 
care constituie un grav pericol pen-

tru pacea din această zonă și din 
întreaga lume. Ne pronunțam in 
modul cel mai ferm pentru re
tragerea trupelor străine din a- 
ceasta țară, pentru respectarea 
independenței și integrității Ci
prului. pentru rezolvarea pro
blemelor pe cale politică și asigura
rea unei conviețuiri pașnice intre 
cele două comunități, pentru de
plină egalitate in drepturi a tuturor 
cetățenilor Ciprului, fără deosebire 
de naționalitate. Aceasta corespunde 
intereselor tuturor țărilor din Balcani 
și din Europa, cauzei generale a 
păcii și destinderii internaționale

Militind pentru înfăptuirea unui 
climat trainic de colaborare și secu
ritate în Europa, România și-a adus 
contribuția activă la pregătirea și 
desfășurarea lucrărilor Conferinței 
general-europene. Sintem hotâriți să 
acționăm in continuare, in modul cel 
mai consecvent, pentru a asigura în
cheierea cu succes a conferinței, 
pentru ca ultima ei fază să se țină 
cit mai curînd, la nivel înalt. Dorim 
ca in documentele pe care le va a- 
dopta conferința să fie clar șt-ator-
să favorizeze o largă colaborare 

întâie, cultural și în alte do-1 
menii — intre toate țările, fără 
deosebire de orinduire socială și. 
totodată, să dea garanția fiecărui 
popor că se va putea dezvolta in mod 
liber, la adăpost de orice agresiune 
sau amestec din afară. Fără nici o 
îndoială că realizarea unui asemenea 
climat de pace și colaborare in 
Europa va fi de natură să contri
buie la îmbunătățirea Întregii at
mosfere internaționale.

Una din problemele cele mai im
portante ale epocii noastre este li
chidarea subdezvoltării, a marilor 
decalaje intre țările dezvoltate și 
cele «lab dezvoltate, ca rezultat 
al politicii imperialiste, colonia
liste și neocoloniali.ste de exploatare 
a bogățiilor naționale ale altor po
poare. Viața arată tot mai convingă
tor că lichidarea acestor decalaje, a- 
propierea și egalizarea nivelurilor de 
dezvoltare a statelor se impun ca 
o necesitate obiectivă a însuși pro
gresului general al omenirii. Consi
derăm că este necesar să se acțio
neze cu consecvență pentru respec
tarea dreptului sacru al popoarelor 
de a fi pe deplin stăpine pe bogă
țiile lor naționale, de a le folosi 
in Interesul propășirii lor de sine 
stătătoare, pentru așezarea relațiilor

politici noi de egalitate si respect, al 
dreptului fiecărei națiuni.

dintre state ne o bază echitabilă, ca- 
Dgresul economic

social mai, rapid al țărilor in curs

Românii sori iină activ lupta po-
poarelor neniru lie?lidarea definitivă
a dommaHei colon talc, «alută cu-
cerirea de’ către G uineea-Bissau a

si consideră că
trebuie intensificate: eforturile pen-
tru lichidarea den!:ină a coloniali®-
mului. Dentru a asi gura fiecărei na-
tii'ni dreptul la dezvoltare liberă.

în sfera marilor ttrobleme interna-
ționale tot mai coniplexe. se imoun
creșterea rolului Organizatiei Națiu-
nilor Unite, al alte>r organisme in-
temationale. democratizarea reiat ii-

resDcctorea prin
cipiilor de egalitate și suveranitate.
a drepțuiui ponoareîlor de a-si de-
cide singure soarta

Am dori ca si î n viata interna-
tîonală. România si Siria să conlu-
creze mai activ, pen tru triumful unei

Soerăm că vizita dumneavoastră în 
România va marca un moment im
portant în evoluția relațiilor româno- 
siriene.

Am dori ca relațiile tradiționale
dintre țările» noastre să se dezvolte
necontenit. atit in domeniul eeonn-
mic. tehnice)-știintific si cultural, cit
6. in alte sectoare de activitate.

Cu convincerea că colaborarea din-
tre popoare le noastre corespunde pe
deplin inter oscior ambelor țări, cit
$ cauzei ce nerale a păcii si colabo-
rării internaționale, doresc să urez o 
dezvoltare continuă a acestor relații 
de colaborare.

Cu această convingere, ridic acest 
pahar in sănătatea dumneavoastră, 
dragă tovarășe președinte Assad, și 
a doamnei Assad, in sănătatea tu
turor oaspeților sirieni !

Pentru prosperitatea si fericirea po
porului sirian prieten.

Pentru prietenia si colaborarea din
tre partidele, țările si popoarele 
noastre.

Pentru pace și colaborare în în
treaga lume ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)

neavoastră In anii orlnduirlî socia
liste. progresul și prosperitatea țării, 
îndeosebi realizările in domeniul 
dezvoltării industriei. Vă urăm dum
neavoastră noi și importante suc
cese

Doresc, de asemenea, să exprim 
mulțumirile noastre profunde pen
tru cuvintele de salut pline de 
cordialitate exprimate acum de pre
ședintele Ceaușescu, pentru căldura 
cu care sintem înconjurați încă din 
momentul sosirii noastre.

în cursul vizitei la Damasc a pre
ședintelui Ceaușescu, in februarie 
anul acesta, am pus baze trainice 
pentru consolidarea continuă a prie
teniei și colaborării dintre popoa
rele noastre, dintre partidele și 
țările noastre. Vizita președintelui 
Ceaușescu, deși scurtă, a fost de
osebit de bogată prin rezultatele 
sale, ca urmare a voinței sincere și 
a dorinței comune de a Întări re
lațiile siriano-române.

De atunci au fost făcut! nași im
portanți in direcția realizării unei 
activități fructuoase în vederea a- 
t înger ii acestui obiectiv: acordul 
de cooperare economică și schim
buri comerciale, acordul de co
laborare pe linie de partid, a- 
cordul de colaborare in do
meniul informațiilor. Sintem deose
bit de bucuroși că ultimele două a- 
corduri au fost semnate cu un orilei 
fericit — sărbătorirea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei. manifestare la care am ținut să 
participăm, ca expresie a spiritului 
de prietenie care ne unește.

Acestea sint indicii clare care ex
primă grija noastră comună pentru 
consolidarea relațiilor dintre cele 
două țări in cele mai diverse do
menii. pentru binele popoarelor 
noastre, slujind țelurilor păcii și 
dreptății.

Schimbul de vederi pe care l-am 
avut cu prilejul vizitei președintelui 
Ceaușescu a exercitat o mare in
fluentă in mai buna înțelegere de 
către fiecare dintre noi a proble
melor celeilalte părți. O mare parte 
a convorbirilor care au avut loc a 
fost consacrată situației din z.ona 
noastră, pe considerentul că perico
lul care amenință pacea din Orien
tul Mijlociu constituie, in același 
timp, un pericol pentru oacea în
tregii lumi. Doresc si cu acest pri
lej să reafirm din nou că o pace 
dreaptă este aspirația noastră. Pen
tru aceasta am luptat în timpul răz
boiului de eliberare din octombrie, 
am continuat lupta noastră și dună 
octombrie, și o vom continua in 
viitor. orin cele mai diverse căi fi 
mijloace.

Noi am afirmat ceea ce înțelegem 
Drinlr-o pace justă incă din prima 
zi a războiului din octombrie ; am 
reafirmat acest lucru in timpul a- 
cestui război, precum si al războiu
lui din Golan. unde au continuat 
luptele in lunile martie, aprilie si 
mai.

înțelegerea de către noL a păcii 
juste se sprijină pe două criterii de 
bază : retragerea totală a Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate in 
anul 1967 și recunoașterea drepturi
lor naționale ale ponorului oalesti- 
nean. a ie acestui oooor care luptă 
pentru libertatea sa. pentru reciști- 
garea drepturilor sale, tot astfel 
cum au făcut și toate celelalte po
poare ale lumii.

Aceasta este poziția noastră ne 
care o afirmăm cu claritate. Dar 
care este poziția Israelului? El ac
ționează în continuare pentru îm
piedicarea oricărui efort de instau
rare a păcii si se eschivează de la 
aplicarea obligațiilor ce-i revin prin 
Rezoluția Consiliului de Securitate 
nr. 338. care cere retragerea totală 
israeliană din teritoriile arabe ocu
pate și recunoașterea drepturilor po
porului palestinean.

încă de la semnarea celor două a- 
corduri de dezangajare a forțelor pe 
fronturile egiptean și sirian, Israelul 
recurge la diverse mijloace pentru a 
împiedica convocarea Conferinței 
de la Geneva, cerută prin Rezoluția 

Consiliului de Securitate. tntructt 
consideră că această conferință il va 
pune intr-o situație delicată, cerin- 
du-i-se să dea răspuns la principale
le întrebări pe care le ridică pro
blema păcii juste in Orientul Mij
lociu. în ultimele luni. Israelul con
tinuă în vorbe si fapte fiă se, pre
gătească pentru război, îndcpărtin- 
du-se total de poziția ce slujește 
cauza păcii juste din zonă. Declara
țiile conducătorilor săi in legătură 
cu deținerea teritoriilor arabe ocu
pate și continuarea de a constitui a- 
șezări pe aceste teritorii, negarea 
totală a drepturilor poporului pales
tinean. toate acestea sînt poziții 
negative și agresive care fac ca pacea 
să fie greu de obținut. în plus, a 
trecut la o înarmare pe scară largă, 
cheltuind miliarde de dolari pe car® 
ii primește fără nici un efort.

Fată de toate acestea nu este oara 
de datoria noastră sâ fim vigilent! și 
pregătiți pentru a ne apăra țara ? 
Tot ceea ce face Israelul demonstrea
ză că el se pregătește pentru o nouă 
agresiune prin care să lichideze toate 
eforturile consacrate realizării păcii.

Noi privim aceasta posibilitate cu 
multă seriozitate și cu hotărirea de
plină de a înfrunta agresiunea cu 
toate forțele noastre, cu aceeași ho- 
tărire care a caracterizat forțele 
noastre armate și poporul nostru în 
războiul din octombrie și in războiul 
din Golan.

Bazindu-ne pe forțele noastre pro
prii. noi sintem siguri de sprijinul 
și solidaritatea tuturor popoarelor Iu
bitoare de dreptate și pace, care cer 
să se pună capăt ocupației și care 
cheamă la recunoașterea drepturilor 
naționale ale ponorului palestinean.

Domnule președinte,

Conflictul din Orientul Mijlociu 
constituie o parte a unui conflict de 
mai mare amploare pe plan mondial, 
un conflict intre dreptate și nedrep
tate, intre popoarele care luptă îm
potriva oricăror forme de nedreptate 
și forțele potrivnice acestor popoare. 
Noi credem că victoria finală o va 
avea dreptatea, indiferent de obsta
colele și greutățile ce vor fi puse in 
calea popoarelor, oricît de îndelun
gată ar fi lupta. Cei ce cred altfel 
nu fac decit să se înșele, să ignoreze 
lecțiile istoriei. Popoarele nu pot fl 
reduse la tăcere .și nici nu mai pot 
fi ținute în întuneric, sub dominația 
și opresiune.

Dacă cele ce a-au întimplat în 
Cipru constituie un exemplu de 
eșecuri suferite de popoare, eșecuri 
peste care acestea trebuie să treacă, 
atunci ceea ce s-a realizat in Repu
blica Guineea-Bissau este un exem
plu al inevitabilității triumfului po
poarelor.

Reafirmăm sprijinul nostru luptei 
poporului cipriot pentru apărarea 
independenței și libertății sale, sub 
guvernul său legal, exprimăm satis
facția pentru victoria realizată de 
poporul din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde, il felicităm și-l 
urăm succese depline în construcția 
țării sale. Sperăm ca o victorie simi
lară să fie obținută in cunnd și de 
popoarele din Angola, Mozambic, 
Namibia fi Zimbabwe.

încă o dată reafirmăm sprijinul 
nostru popoarelor din cele trei con
tinente care luptă împotriva agresiu
nii, rasismului și exploatării, pentru 
independența lor, pentru realizarea 
integrității lor teritoriale.

Domnule președinte,
Unul dintre factorii Importanți în 

lUDta mondială, așa dună cum știm, 
Oițe cel al exploatării bogățiilor po
poarelor. a resurselor naturale si e- 
nergiilor lor umane. Acest factor • 
fost scos in evidentă in cursul sesiu
nii speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. convocată din inițiativa sta
telor nealiniate, pentru a analiza 
viitorul relațiilor economice dintre 
statele lumii. Opinia care a domnit 
in cursul acestei sesiuni a fost aceea 
de a stabili noi baze pentru aceste 
relații, in vederea realizării egalită
ții tuturor, precum și pentru a asi
gura fiecărui stat posibilități depline 
de a-șj exploata bogățiile și resur
sele.

Acest factor a reieșit din nou în 
evidență in cursul Conferinței mon
diale a populației, care s-a tinut in 
capitala tării dumneavoastră, confe
rință care a analizat cu deosebită a- 
tenție aspectele economice si sociale 
în contextul demografiei mondiale.

Dumneavoastră ați relevat adevă
rul atunci cind, in cuvintarea de 
deschidere a conferinței, ați spus că 
locuitorii constituie marea bogăție a 
fiecărei națiuni și că omul este fac
torul hotăritor in orice progres eco
nomic si social.

Noi, in credința că omul este fac
torul decisiv in oricare domeniu, in
clusiv in acela al apărării patriei, am 
făcut din cetățenii noștri axa princi
pală a fiecărui plan de dezvoltare 
economico-socială, precum și scopul 
fiecărei realizări obținute in acest 
sens.

In lumina tuturor acestor conside
rente, eu aștept cu mare interes con
vorbirile dintre noi și sint pe de
plin convins că intiluirea noastră, 
in aceste circumstanțe, capătă o im
portanță specială și că vom ajunge 
la convingeri comune in rezolvarea 
problemelor puse în discuție.

In încheiere, mulțumesc încă o 
dată domnului președinte Ceaușescu, 
stimatei doamne Elena Ceaușescu, 
colaboratorilor președintelui 
Ceaușescu, pentru toată căldura șt 
ospitalitatea cu care ne-au înconjur 
rat.

Să trăiască prietenul drag, pre
ședintele Ceaușescu și doamna 
Ceaușescu !

Să trăiască prietenia siriano-ro- 
mână !

Urez să se dezvolte cu succes re
lațiile dintre țările noastre 1

Si acum, stimați prieteni, vă rog 
ca. împreună cu mine, sâ ridicăm 
acest panar in cinstea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. a doamnei Elena 
Ceaușescu. în cinstea prieteniei din
tre popoarele român și sirian, 
(Aplauze).
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30 de ani de la înființarea 
sindicatelor unice revoluționare

DISCIPLINA TEHNOLOGICĂ 
lege a producției moderne

Adunarea festivă organizată de Consiliul Central
al Uniunii Generale a Sindicatelor din România

Cu prilejul Împlinirii a 30 de ani de la restabilirea unității sindi
cale prin înființarea sindicatelor unice revoluționare, luni după-amiază 
a avu; loc. la clubul întreprinderii „Republica**  din Capitală, o adu
nare festivă organizată de Consiliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19.30, 
(sala din str. Alcx. Sahla) : Ellsa- 
beta I — 19.30, (la Muzeul Curtea 
Veche) : Timpul șl piatra — spec
tacol de sunet șl lumina — 20
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : Amintirea 
jcrlltorllor. Spectacol de sunet ți 
lumină — 20
o Teatrul Gluleștl (in Parcul He
răstrău, lingă Expoflora) : Nopți 
de vară. Spectacol do sunet și lu
mină — 20
• Teatrul sallrlc-muzleal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați.., bonsoar '. — 19.30, (gră
dina Boema) : Un băiat de za
hăr... ars I _ 20
• Teatrul Țăndărică (la Școala 
nr. 164. cartierul Drumul Tabe
rei) : Slnzlana șl Pepelea — 19.30

Au participat tovarăș.I Gheorghe Pană, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voite?. Chivu Stoica. Mihai Dalea, reprezentanți ai Frontului Unității 
Socialiste, ai organizațiilor de masă și obștești, vechi militanți ai 
partidului șt ni mișcării muncitorești din țara noastră, numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene, activiști 
d*  partid și de stat, oameni de știință, cultură, artă, studenți, elevi, 
militari.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul Gheorghe Petrescu, viceprc- 
fedinte al Consiliului Central al U.G.S.R.

Despre semnificația evenimentului a vorbit tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

După ce a arătat că adunarea fes
tivă arc loc la puține zile de la săr
bătorirea, intr-o vibrantă manifes
tare de voință și unitate in jurul 
p-'iidului. al secretarului său gene
ral. a împlinirii a 30 de ani de la 
victoria insurecției naționale armate 
antifasciste și a subliniat deplina sa
tisfacție și totala adeziune cu care 
inlrcgul nostru popor a primit pro
iectele de Program și Directive ale 
Congresului al XI-lea al partidului, 
documente care prefigurează in med 
minunat viitorul strălucit al patriei 
noastre, vorbitorul a spus :

In acest an jubiliar sărbătorim un 
alt moment important al Istoriei lup
tei clasei muncitoare, condusă de 
Partidul Comunist Român — împli
nirea a 30 de ani de la restabilirea 
unitâtii sindicale din România și 
crearea sindicatelor unice revoluțio
nare. La 1 septembrie 1944. repre
zentanții partidelor comunist și so- 
c.al-democrat, întruniți la Conferin- 
ti Sindicală, convocată pe temeiul 
Frontului Unic Muncitoresc, au ho- 
târit să se constituie Comisia cen
trală de reorganizare a mișcării sin
dicale unice din România. La che
marea partidului și ca urmare a vas
tei sale activități politice și organi
zatorice. a început un năvalnic pro
ces da înființare a organizațiilor sin
dicale in Întreprinderi, instituții, pe 
localități și pe ramuri de produc
ție. 'Aceasta a constituit etapa așe
zării pe baze unice a mișcării sin
dicale din România, fundamenta
rea el pe principiile revoluțio
nare ale luptei de clasă, ale in
ternaționalismului proletar si cen
tralismului democratic.

Mișcarea sindicală, reorganizată pe 
baza Frontului Unic Muncitoresc, a 
cuprins, in scurtă vreme, marea ma
joritate a muncitorilor si functiona- 
r lor publici. Primul Congres liber 
b! sindicatelor, din ianuarie 1945. a 
hotărît constituirea Confederației Ge
nerale a Muncii. Ea s-a angajat cu 
toate forțele in viata politică si so
cială a tării, a participat si a susți
nut toate marile acțiuni organizate 
de partidul comunist pentru apăra
rea și dezvoltarea cuceririlor revo
luționare. pentru instaurarea guver
nului democratic de la 6 martie 1945. 
pentru cucerirea puterii politice și 
refacerea economiei tării, pentru aju
torarea țăranilor in Înfăptuirea re
formei agrare.

Cucerirea puterii politice de către 
clasa muncitoare, trecerea la con
strucția socialismului au determinat 
schimbarea fundamentală a rolului 
si atribuțiilor sindicatelor. potrivit 
noii poziții a clasei muncitoare in 
societate.

Victoria deplină a socialismului în 
tara noastră a determinat profunde 
schimbări social-economice in întrea
ga societate. Congresul al IX-lee al 
Partidului Comunist Român a des
chis curs larg afirmării unui suflu 
Înnoitor in întreaga viață politică, 
economică și social-culturalâ a țării. 
Sindicatele au primit cu căldură și 
adeziune deolină această orienta1* *©  
străbătută de patos și cutezanță re
voluționară. promovată de partid, de 
secretarul său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Congresul al X-lea al partidului a 
dimensionat limpede viitorul patriei 
si al poporului, a formulat si adoptat 
programul noii etape istorice de dez
voltare a tării. etaDa făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
ta. O deosebită importantă teoretică 
și practică au avut-o pentru activi
tatea sindicatelor in această etapă 
analiza făcută de Plenara Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român din februarie 1971. concluziile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la locul și rolul sindicatelor 
in societatea noastră socialistă, care 
au stabilit căile și mijloacele prin 
care s.ndicatele pot și trebuie să-și 
îmbunătățească stilul și metodele lor 
ce muncă. întreaga lor activitate.

în lumina acestor ind’cații. Con- 
gresul Uniunii Generale a Sindicate
lor din martie 1971 a stabilit că. In 

________ * ’’ a 
________ _______ . sindicatele au 
menirea să asigure participarea tot 

activă a oamenilor 
la 

pri- 
8> 
«i

actualul stadiu de dezvoltare 
României socialiste.
mai intensă și acu va a wncn 
muncii la conducerea societății, 
soluționarea problemelor care ] 
vesc activitatea întreprinderilor 
Instituțiilor, progresul economic 
social-cultural al întregii țări.

..In orinduirca noastră socialiști, 
oamenii muncii au nevoie de sindi
cate — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cuvintarea ținută la 
ace't congres — ca de o organizație 
largă a lor. in care să-și unească 
eforturile și să-șl poată spune In

cinema
• Piele de măgar : SALA PALA
TULUI (seria 5180) — 17,16 ; (seria 
5161) - 20. CAPITOL — 9,30: 11,45; 
14: 18; 18,15; 30,30, la grădină —
19.30
• Cazul Astrid : FESTIVAL — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. la grădină
— 19.45
a Rlul Roșu : PATRIA — 9 ; 12 !
15 • 18 : 21. BUCUREȘTI — 8.45 ;
11.30 ; 14.30 ; 17.30 ; 20.15. la gră
dină — 19.30
• Stejar — extremă urgență :
VICTORIA — 9,15 ; 11.30 ; 13,45 :
16 ; 18.15 : 20.30. FAVORIT — 9.15 :
11.30 : 13 45 ; 18 : 18.15 ; 20.30. ME
LODIA - 9 : 11.15 : 12,30 : 1C :
18 30 ; 20.4’. -ODERN — 9 : 11.15 : 
13.30: 16; 18.15; 20.30. la grădină
— 19.30
• Poliția aub acuzare : SCALA — 

mod organizat cuvintul, să participe 
Ia adoptarea tuturor măsurilor pri
vind dezvoltarea societății socialiste 
românești. în sindicate, clasa mun
citoare. celelalte categorii dc oameni 
ai muncii trebuie să găsească terenul 
cel mai propice pentru a participa, 
sub conducerea partidului comunist, 
la conducerea treburilor economice, 
la guvernarea țării**.

Sindicatele — a arătat vorbitorul — 
se bucură de drepturi și atribuții 
largi in activitatea lor pentru înfăp
tuirea programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Cuprinzind în rindurile lor în
treaga clasă muncitoare și alte cate
gorii de oameni ai muncii, sindicate
le sint profund interesate in dezvol
tarea economiei, creșterea neîntre
ruptă a avuției naționale, reducerea 
cheltuielilor materiale de producție, 
extinderea și promovarea progresu
lui tehnic, intărirea ordinii și disci
plinei. pregătirea forței de muncă. 
Îmbunătățirea calității produselor, 
sporirea eficienței intregii activități 
economice. Ele se ocupă, sub condu
cerea organizațiilor de partid, cu re
zultate tot mai bune de organizarea 
întrecerii socialiste, pentru îndeplini
rea planului pe acest an și a cinci
nalului înainte de termen. Sindica
tele acordă o mai mare atenție dez
voltării activității de invenții și 
inovații, introducerii tehnicii noi, 
extinderii și generalizării inițiative
lor și metodelor avansate de muncă.

In lumina indicațiilor date de 
conducerea partidului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sindi
calei'3 organizează, împreună <*u  
comitetele oamenilor muncii, adună
rile generale ale oamenilor muncii 
— expresie a dezvoltării continue a 
democrației socialiste, a perfecționă
rii relațiilor de oroducție.

Măsurile stabilite de Congresul U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România au asigurat un cadru mai 
propice pentru manifestarea largă a 
democrației muncitorești, intărirea 
autonomiei sindicatelor, dezvoltarea 
inițiativei membrilor de sindicat și 
atragerea lor la rezolvarea proble
melor construcției socialiste.

Sindicatele consideră ca una din 
îndatoririle lor de bază participarea 
efectivă la înfăptuirea politicii par
tidului și statului nostru de ridicare 
continuă a nivelului de trai, a bu
năstării celor ce muncesc. Un loc 
primordial il ocupă in activitatea 
smdicatelor problemele sociale, le
gate de condițiile de muncă și de 
viață ale muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, ale femeilor și tinere
tului.

In prezent, sindicatele participă cu 
mare bucurie la aplicarea măsurilor 
stabilite de Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la ma
jorarea eșalonată a retribuției oame
nilor muncii din diverse ramuri și 
sectoare, măsuri care au fost intim- 
pinate nu numai cu profundă satis
facție. ci și cu sentimente de vie 
recunoștință, cu hotărirea fermă de 
infăDtuire a politicii partidului de 
dezvoltare a economiei naționale, 
baza ridicării nivelului de trai al 
ce’or ce muncesc.

Ca parte componentă a Frontului 
Unității Socialiste, folosind drepturile 
prevăzute de lege, Uniunea Generală 
a Sindicatelor $1 organizațiile sale 
desfășoară un larg și eficient control 
obștesc muncitoresc, privind protec
ția muncii, aprovizionarea $i buna 
servire a populației.

îngrijindu-se de asigurarea unor 
condiții tot mal bune de muncă ș’ 
de viață oamenilor muncii și în
deosebi tineretului și femeilor, sin
dicatele investesc fonduri însem
nate pentru construcții sociale și 
culturale, creșe $1 grădinițe pentru 
coDii etc., pun ia dispoziția tinere
tului baza materială a culturii de 
masă de care dispun. Profund preo
cupate de formarea $i dezvoltarea 
conștiinței socialiste a membrilor de 
sindicat, a tuturor celor ce muncesc, 
de creșterea responsabilității profe
sional»» $i sociale a fiecărui om al 
muncii, sindicatele acționează pen
tru înfăptuirea programului ideolo
gic al partidului $1 sint hotărite ca 
anortul lor la formarea omului nou 
să crească necontenit.

Pe baza programelor unitare ela
borate împreună cu organele Con
siliului Culturii si Educației Socia
liste și ale Uniunii Tineretului Co
munist se inițiază ample acțiuni în 
rindul oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani si de alte națio
nalități — care contribuie la dezvol
tarea conștiinței socialiste, a dragos-

9 20 ; 12,30 ; 15,30 ; 18,15 : 21. CASA 
FILMULUI — 10 : 12.30 ; 15.45 ;
18 ■ 20 15, GRADINA DINAMO —
19 45. GRADINA LUCEAFĂRUL _
19.30
• Planeta sălbatici : CENTRAL
— 9.15 ; 11.30 ; 13,45 ; 18 ; 18.15 *,
20.30
• în numele poporului Italian :
FEROVIAR — 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
15 45 ; 18 ; 20,15. GLORIA — 9 ; 
11’15 : 13.30 : 16 ; 18,15 ; GRADINA 
TITAN — 19,45
• Un comisar acuză : LUMINA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 19.15 ;
20.30
• Program de desene animate : 
DOINA - 9.45
• Doamna șl vagabondul : DOINA
— 11 ; 13.15 ; 15,45 ; 18 ; 20.15

i : DACIA — 9 ;
18.15 : 30.30, FLA- 
18 ; 20.16

• Joe Llmonadi 
ll.iy; 13.30 ; 1« : 1 
CARA _ 15.30 ; !
• Represalii ia Roms : EXCEL
SIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; IB ; 19,11 ; 
20.30

te! și devotamentului nețărmurit 
față de partid și patria comună, față 
do politica Partidului Comunist Ro
mân — dc construire a socialismului 
și comunismului pe pămintul Româ
niei.

în spiritul principiilor politicii ex
terne a partidului și statului nostru. 
Uniunea Generală a Sindicatelor și 
comitetele uniunilor sindicatelor pe 

............................... o 
In 

dezvoltarea 
și colaborare
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ramuri dc activitate desfășoară 
vastă activitate internațională, 
centrul căreia situează 
relațiilor de prietenie , _____
multilaterală cu sindicatele din toa
te țările socialiste. întăresc solidari
tatea și unitatea cu sindicatele din 
țările in curs de dezvoltare și cu 
centralele sindicale din țările capi
taliste. în prezent, U.G.S.R. întreține 
relații de prietenie și cooperare cu 
organizații sindicale din peste 110 
țări de pe toate continentele, mani- 
festindu-se ca un factor activ in 
lupta pentru unitate de acțiune, îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului. pentru 
pace și progresul social al popoare
lor. U.G.S.R. înțelege să-și aducă în
treaga sa contribuție la lărgirea și 
îmbunătățirea activității Federației 
Sindicale Mondiale, pe baza respec
tării stricte a principiului autonomiei 
fiecărei centrale sindicale.

Exprimind adeziunea deplină 
unanimă față de documentele ce vor 
fi supuse dezbaterii celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român — a spus in încheiere 
vorbitorul — Consiliul Central al 
U.G.S.R., organele și organizațiile 
sindicale, milioanele de membri ai 
sindicatelor din țara noastră consi
deră aceste documente drept proprii
le lor programe și se angajează să 
facă totul pentru traducerea lor in 
mod exemplar in viață.

Sărbătorind astăzi 30 de ani do la 
restabilirea unității sindicale, gindul 
nostru se îndreaptă cu stimă și re
cunoștință către Partidul Comunist 
Roman, către secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. față de care ne angajăm să 
facem totul pentru ca aportul nos
tru la măreața operă de construire 
a socialismului și comunismului pe 
pămintul României să fie in conti
nuă creștere. Ne vom intensifica 
activitatea pc tărim politic, econo
mic. social, cultural-educativ si in
ternațional pentru a contribui la 
creșterea bunăstării și fericirii po
porului român, pentru pace si bună 
înțelegere intre popoare.

în încheiere, participanții la adu
narea festivă au adresat C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o telegramă in care se spune : Vă 
exprimăm, dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
profundele sentimente de dragoste, 
de aleasă stimă ai înaltă prețuire, a- 
tașamentul milioanelor dc membri 
de sindicat fată de politica științifi
că si clarvăzătoare a Partidului Co
munist Român.

însuflețiți de marile realizări, do- 
bindite in cei 30 de ani de la elibe
rarea patriei, dc documentele Con
gresului al Xl-lca al partidului ce 
au o inestimabila valoare teoretică 
și practică, strălucit program ce pre
figurează viitorul tării. documente 
față de care iși exprimă întreaga lor 
adeziune, oamenii muncii, strins u- 
niți in jurul partidului, acționează 
cu deplină hotărire pentru transpu
nerea in viată a sarcinilor complexe 
ale edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Această ho
tărire si dăruire in munca este sti
mulată de inestimabilul dumnea
voastră aport personal la elaborarea 
șl aplicarea strategiei și tacticii par
tidului. a orientărilor de principiu 
ale politicii sale interne sl externe.

Militind pentru realizarea politicii 
partidului — se spune in telegramă — 
vă asigurăm că sindicatele vor pune 
cu și mal multă responsabilitate in 
centrul activității lor de fiecare zi 
realizarea sarcinilor economice, vor 
face totul ca întrecerea socialis
tă să devină expresia materială a 
voinței muncitorești unanime de a 
îndeplini inainte de termen sarcini
le actualului cincinal. Sindicatele vor 
participa la aplicarea consecventă a 
tuturor măsurilor stabilite de par
tid si de stat in scopul îmbunătă
țirii contihue a condițiilor de mun
că si de viată ale membrilor socie
tății noastre, vor milita pentru res
pectarea întocmai a legilor profund 
democratice ale statului nostru, vor 
participa din plin la formarea si a- 
flrmarea conștiinței socialiste, la lăr
girea orizontului cunoașterii, la pro
movarea principiilor eticii și echi
tății socialiste, la educarea maselor 
in spiritul patriotismului sl interna
ționalismului socialist.

Vă transmitem, do asemenea, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
asigurarea fermă că sindicatele din 
tara noastră, călăuzite de principii
le politicii externe a Partidului Co
munist Român, la elaborarea si în
făptuirea căreia dumneavoastră, ca 
secretar general al partidului si pre
ședinte al republicii, aduceți o con
tribuție hotărâtoare, vor milita si pe 
viitor cu consecvență pentru dez
voltarea spiritului de colaborare in
ternațională. de înțelegere intre po
poare, pentru triumful păcii, demo
crației si socialismului.

• Capcana : LIRA — 15,30 ; 18. la 
grâdlnâ — 20
• 3t de ore : GRIVIȚA — 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30, VOL
GA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20.30
• Veronica se Întoarce : UNIREA
— 15,30 ; 17,30, la grâdlnâ —
19.30

S Tunurile din Navarone : BU-
EGI — 16 : 19.30, la grâdlnâ _ 

19,30, COTROCENI — 13.30; 16,30;
19,30
• Roman vesel :
15,30 ; 18 ; 20.15
• Apartamentul : BUZEȘTI . ,
11,30 ; 14 ; 16.30 ; 19, la grâdlnâ —
19,30

CIULEȘTI

— H ;

• Cronica verii fierbinți : DRU
MUL SĂRII — 15,30 ; 19
• 50 000 de dolari recompensa :
FERENTARI — 14 ; 16 ; 18 : 20
• Cleopatra : TOMIS — 8.30 ; 12 ; 
15,45. la grfidlnft — 19,30
• De buna voie și nesilit de ni
meni : PACEA — 16 ; 18 : 20
• Vandana : FLOREASCA —

ultim moment — 
cum se știe, do

e

Respectarea disciplinei tehnologice 
constituie una dintre cele mal im
portante probleme ale unei economii 
moderne ; prin respectarea ei cu 
strictețe se asigură desfășurarea nor
mală a procesului producției șl rea
lizarea indicilor calitativi planificați.

In fiecare întreprindere, la fiecare 
loc de muncă, fie că este vorba de 
operațiuni sau faze ale producției, 
ori de un întreg proces tehnologic, 
prin respectarea obligațiilor tehnolo
gice specifice fiecărui domeniu se 
pot preveni erorile, se evită impro
vizațiile tehnice de ’** 
generatoare, după 
risipă — se elimi
nă aproximațiile. 
Pentru a de
monstra cele a- 
firmate nu-i ne
voie de-o prea 
lungă argumen
tare.

Din cauza de
rogărilor tehno
logice privind ar
marea si rezis
tenta betonului, 
in trimestrul II a.c.. în două Între
prinderi de prefabricate din be
ton — Craiova și Călărași — s-au 
respins produse in valoare de circa 
8 milioane lei ; nerespoctarea cerin
țelor procesului tehnologic la între
prinderea de cabluri și materiale 
electroizoiante din București a de
terminat. in numai trei luni din a- 
cest an. respingerea pe flux a unor 
produse in valoare de circa 7 milioa
ne de lei ; datorită unor diferențe 
de nuanțe, petelor de ulei sau u- 
nor erori dimensionale, In patru uni
tăți din centrala tricotajelor nu s-au 
admis mărfuri in valoare de circa 5 
milioane de lei.

La ce concluzii duc aceste exem
ple ? 1) Fără excepție, menționatele 
abateri de la disciplina tehnologică 
au generat pierderi economice im
portante ; 2) încălcarea disciplinei 
tehnologice s-a datorat, In unele din 
aceste cazuri, superficialității in 
muncă sau nepriceperii profesionale; 
3) Toate abaterile de la disciplina 
tehnoiogică puteau fi preintimpinatc. 
Sint concluzii certe, rezultate din 
analize temeinice, in urma cărora 
s-au stabilit măsuri concrete pentru 
prevenirea unor atari neajunsuri, 
pentru eliminarea cauzelor ce le-ar 
putea genera în continuare.

Dincolo insă de aceste aspecte, 
mult prea evidente, ale pagubelor 
pe care le poate pricinui nesocotirea 
disciplinei tehnologice, dincolo de 
produsele rebutate s-au produs, din 
aceleași cauze, dereglări ale ritmu
lui producției, dereglări care nu pot 
fi recuperate prin remedieri, ci, fără 
excepție, numai cu prețul unui nou 
volum dc muncă, de timp, de ma
teriale și de bani.

Pentru a preveni asemenea situații, 
multe unități industriale au întoc
mit planuri de măsuri. susținute 
de-o intensă muncă politică desfă
șurată de organizațiile de partid. în 
aceste întreprinderi nu se admite 
nici cea mai mică abatere de la dis
ciplina tehnologică; dimpotrivă, mun
citorii. tehnicienii și inginerii din ase
menea întreprinderi (..Electromagne
tica" din București, „Rulmentul" din 
Brașov, „Unio" din Satu-Mare ș.a.) 
nu numai câ respectă integral pre
vederile tehnologice, dar se strădu
iesc să perfecționeze sistematic teh
nologiile folosite, pe această bază 
asigurindu-se utilizarea cu randa
mente Înalte a zestrei tehnice, di
minuarea și chiar lichidarea pierde
rilor de orice fel, in primul rind a 
celor din rebuturi, remanieri ș.a.

t V

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală.
9,30 Cu cartea în vacanță : Fi

brele sintetice.
10,00 Poemul locului. Documentar 

artistic realizat la Combina
tul siderurgic din Hunedoara.

10.15 La Izvoarele cintecului.
10,45 Film artistic : „Camera 

scură". Producție a 
diourilor de televiziune 
R.P.Ungară. „ .
cserov Frigyes.

12,05 Pagini din Albumul dumi
nical.

16,00-17.00 Matineu de vacanță. 
Film serial „Verișorii de pe 
vasul Constanța".

17.30 Telex.
17.35 Virstele peliculei.
18.20 Republica San-Marlno.
18.30 Legile țârii — legile noastre!
18,40 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19.20 moi de seri : Mica Lulu.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.35 Scară de teatru. Ciclul „Oa

meni al zilelor noastre". „La 
porțile Severlnulul". Scena
riu de Dan Târchilă, după 
romanul cu același titlu ai 
prozatorului Ion Grecea. Re
gla : Letiția Popa.

21,55 Parada soliștilor de muzică 
ușoară.

22.15 24 de ore.

ob- 
stu- 
dln 

Regia : Mam-

PROGRAMUL II

20,00 Film serial „Viața mea". Un 
film biografic, avlnd ca erou 
pe autorul celor „Trei su
rori", „Unchiului Vanla" — 
Anton Pavlovlcl Cchov. Pro
ducție a studiourilor de te
leviziune sovietice.

21,30 Telex.
21.35 Muzică distractivă.
21,45 Roman foileton „Jurnalul 

doctorului Flnlay".

15,30 ; 19. MIORIȚA — 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30
• Fluturii i PROGRESUL — 18 ; 
18 ; 20
• 12 oameni furioși : VIITORUL
— 15,30 ; 18 ; 20.15
• Tara lui Sannikov : CRlNGAȘI
— 16 ; 18.15
• Fftrâ un adio : FLAMURA — 
9 : 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 2015, 
GRADINA AURORA — 19,30
• Frații Jderi : MOȘILOR _ 16 ; 
19. la grădină — 19,15
• Clntccul Norvegiei : POPULAR
— 15.30 ; 19
• Proprietarii : VITAN — 15,30 ; 
18. la grădină — 19,30
• Șapte păcate : MUNCA — 10 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20
• Contesa Walewska : COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20.15
• Urmărește-mâ : ARTA — 15 ;
17,15 ; 19.30. la grădină — 19,45
• Ce drum să alegi : RAHOVA 
_ 15,30 ; 18 ; 20,15
• Cel mal bun om pe eare-1 cu
nosc : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15.30 ; 18 ; 20.15

Evident, un asemenea climat de 
muncă, o asemenea înțelegere a ne
cesității respectării disciplinei tehno
logice sint, cum arătam, rodul unei 
activităt*  politice și tehnico-organi- 
zatorice susținute. Comitetele oa
menilor muncit au luat măsuri pen
tru însușirea temeinică a tehnologi
ilor, do asistență acordată de specia
liști, măsuri de ordine și disciplină 
in muncă, au asigurat ritmicitatea 
fluxului productiv și buna conlucra
re Intre secții ș.a. Iji rindul lor, or
ganizațiile de partid se preocupă 
permanent de cultivarea șl întărirea 
climatului de disciplină muncitorcas- 

Precizia în execuție se dobîndeșle la capătul unul 
întreg proces educativ ți de pregătire tehnică 
Sancțiunile nu pot înlocui buna organizare
Asociatul de preț al disciplinei: climatul de muncă 
șl ordinea

a-

că, de cunoașterea șl extinderea ex
perienței fruntașilor, a celor care 
lucrează fără pierderi și dau numai 
produse de calitate superioară, de 
Întărirea spiritului de răspundere 
pe întregul flux de producție.

Desigur, nu numai unitățile amin
tite. ci si multe altele din fiecare 
ramură industrială, din fiecare ju
deț pot spune si pol demonstra că 
acționează pentru respectarea intru 
totul a disciplinei tehnologice — 
coastă lege de fier a producției mo
derne. O dovadă concludentă : re
zultatele obținute în realizarea Îna
inte de termen a planului si a anga
jamentelor la producția fizică, la e- 
conomii si beneficii. Faptele arătate 
demonstrează cu claritate că acele 
accidente in desfășurarea procesu
lui productiv sau abateri de la nor
mele tehnice de producție — acci
dente si abateri care mai apar — pot 
fi înlăturate prin Întărirea In con
tinuare a exigenței la toate nivelu
rile, prin măsuri menite să prevină 
orice derogare de la disciplina teh
nologică, orice consecință nefavora
bilă.

Fie că este vorba de muncitori, 
maiștri sau ingineri, disciplina teh-

Asigurarea unei baze furajere 
chilibrate constituie o preocupare 
înscrisă in aceste zile pe prima filă 
a agendei de lucru a unită
ților agricole din județul Argeș. 
Acum, la ordinea zilei sint recol
tarea si însilozarea furajelor.

Pentru asigurarea unei bune cali
tăți a furajelor — ne spunea ing. 
Nicolae Călin, director adjunct al 
direcției agricole județene, coopera
tivele agricole au fost sprijinite să 
prepare cantități cit mai mari de 
semisiloz din ierburi de pe fi
nețe. lucerna, trifoi, borceaguri etc. 
Întrucît unitățile agricole nu dispun 
de suficiente mijloace mecanice pen
tru recoltarea, transportul și insilo- 
zarea furajelor intr-un timp foarte 
scurt, au fost organizate ample ac
țiuni de întrajutorare cu utilaje în
tre cooperativele 
agricole din ca
drul aceluiași 
consiliu interco- 
operatist sau in
tre consilii înve
cinate. Ca urmare.
pină acum cooperativele agricole au 
insilozat peste 74 000 tone furaje. 
Cooperativa agricolă Bascov a Insi
lozat 3 000 tone furaje, Popești —■ 
2 070 tone, Colibași — 1 850 tone etc.

Dacă rezultatele pe ansamblu sint 
superioare anului trecut, iar canti
tățile planificate au fost depășite, 
nu se poate trece cu vederea că o 
serie de unități agricole au conti
nuat vechea practică de a conserva 
majoritatea furajelor verzi sub for
mă de fin. Cooperativele agricole din 
Poenari, Poiana Lacului, MoșoaLa, 
Uda și altele au insilozat și de
pozitat prea puțin in raport cu 
posibilitățile și, mai ales, față de ne
voile de hrană ale animalelor.

în vederea urgentării stringerii 
furajelor, cooperatorii care lucrează 
in acord global la cosit sint relri- 
buiți, in multe cooperative, cu 25—30 
la sută clin cantitatea de furaje re
coltate. Totodată, ținind seama de 
volumul mare de lucrări mecaniza
te, îndeosebi la insilozarea furaje
lor. organele agricole au studiat po
sibilitățile de stimulare a mecaniza
torilor pentru folosirea utilajelor la 
întreaga capacitate, realizarea și de
pășirea normelor și graficelor de 
lucru. Rezultate bune a dat premie
rea zilnică pentru depășirea nor
mei de lucru fixate, sistem aplicat 
și la recoltatul griului. După cum 
am fost informați la direcția agrico
lă, circa 80 la sută dintre mecaniza
torii care au lucrat la recoltarea fu
rajelor și-au depășit normele.

Echilibrarea balanței furajelor con
stituie o problemă de cea mal mare 
însemnătate pentru fiecare unitate a- 
gricolă și fermă in parte. Ing. Gheor-

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

nologică este obligatorie pentru toll. 
Fiecare mombru al colectivului unei. 
Întreprinderi, ca și colectivul in an
samblul său, este răspunzător de 
respectarea cu rigurozitate a disci
plinei tehnologice, pentru a asigura 
desfășurarea ritmică, armonioasă a 
producției in toate compartimentele. 
Pe bună dreptate, cel care Încalcă 
disciplina tehnologică sint sancțio
nați. Măsura, pe deplin justificată, 
nu este insă și suficientă ; accentul 
trebuie pus In cazurile de acest fel 
pe lichidarea din rădăcini a nealun- 
surilor, care tin de slaba pregătire 
profesională, de organizarea necores

punzătoare a lu
crului, de clima
tul de muncă. Ia
tă de ce, educa
rea In spiritul u- 
nci înalte disci
pline tehnologico 
— componentă 
fundamentală a 
disciplinei socia
liste a muncii — 
constituie o sar
cină primordială a 

partid, un obiectiv 
Impor

organizațiilor de 
esențial al muncii politice. — 
tant este să se creeze și să se dez
volte opinia de masă in rindurile co
lectivelor pentru ca fiecare om al mun
cii să respecte și, totodată, să vegheze 
la respectarea de către tot! a disci
plinei tehnologice, astfel ca aceasta 
să devină o trăsătură de bază a 
muncii de fiecare zi. din fiecare În
treprindere. Aceasta este o proble
mă in primul rind politică, dacă 
avem in vedere că, în dubla cali
tate de proprietari si producători al 
avuției naționale, oamenii muncii 
sint direct interesați in aplicarea 
întocmai a normelor disciplinei teh
nologice, prin inCermediul căreia u- 
riașul potențial tehnic al economiei 
noastre trebuie valorificat in con
diții de maximă eficiență sub as
pectul producției fizice, al econo
miilor si beneficiilor. Iar disciplina 
tehnologică, de producție ee asigură 
numai printr-o înaltă competentă sl 
maturitate profesională, prin creș
terea răspunderii tuturor fată de 
munca depusă, printr-un climat de 
exigentă muncitorească in fiecare 
Întreprindere.

Viorel SĂLAGEAN

ghe Vlas. responsabil cu baza furajeră 
in cadrul direcției agricole, preciza : 
pentru cele 51 000 bovine și 103 600 
ovine ale cooperativelor agricole «int 
necesare minimum 120 000 tone nu
trețuri însilozate. 35 000 tone fin si 
60 000 tone de furaje grosiere. Intru- 
cit nu se va putea stringe întreaga 
cantitate de fin prevăzută, direcția 
agric-olă a stabilit să se insilozeze cu 
cel puțin 10 000 tone mai multe fu
raje.

— Ne preocupă echilibrarea ba
lanței furajelor — spunea tov. Mi
hai Marin, secretarul comitetului de 
pari id și primarul comunei Buzo- 
ieștl. Pentru cele 1 500 bovine de la 
cooperativele Buzoiești și Cornătel 
și pentru cele 680 bovine din coope
rativa Ionești s-au insilozat 
acum 3 200 tone

ha,
51

pină 
furaje și s-au de

pozitat peste 1 000 
tone fin. Iată ci- 
teva inițiative : 
întreaga cantitate 
de pleavă — pes
te 200 tone — a 
fost depozitată in 

Interiorul șirelor de baloți de 
pale ; s-au strins vrejii de ma
zăre boabe de pe 200 ha, iar după 
recoltarea mazării păstăi s-au in
silozat 150 tone de vreji in amestec 
cu trifoi $1 borceaguri ; pe 380 
după recoltarea orzului, secarei 
griului, s-au insămințat culturi du
ble. Sint initiative prețioase, care 
oferă garanția că dificultățile din 
Iarna trecută, cind cooperativa Bu
zoiești a fost nevoită să cumpere fu
rate, nu se vor mai repeta.

Se cuvine remarcată și o altă ac
țiune : cosirea surplusului de masă 
verde de pe pășunile ameliorate și 
conservarea pentru iarnă. încă 
in luna mai, In urma unei ședințe de 
lucru inițiate de comitetul județean 
de partid, pe baza consultării largi 
a secretarilor comitetelor comunale 
de partid, a cadrelor de conducere 
din unitățile agricole, s-a stabilit ce 
suprafețe sint necesare pentru pășu- 
natul animalelor de pe raza fiecă
rei comune și ce trebuie recoltat Pe 
această bază, printr-o decizie a con
siliului popular județean s-a stabilit 
ca aproximativ un sfert din cele 
25 900 ha pășuni model aparținind 
cooperativelor agricole și consiliilor 
populare să fie cosite. Masa verde 
obținută prin cosirea a circa 6 000 ha 
a fost in cea mai mare parte pre
parată sub formă de semisiloz la Că- 
teasca, Izvoru, Bruiu, Rătesti etc. 
Recoltarea din timp a pajiștilor cul
tivate a creat condiții pentru dezvol
tarea vegetației. în unele unități, pe 
suprafețele de pajiști cultivate a în
ceput coasa a doua. O inițiativă 
bună întreprinsă in mai multe zone 
ale județului constă in stringerea 
frunzarelor pentru completarea hra
nei oilor in perioada de iarnă. La 
cooperativa agricolă din Zărnești au 
fost depozitate 60 tone de frunzare, 
la Mălureni — 30 tone, iar la Davl- 
dești și Hirtiești cite 20 tone. Aceas
tă acțiune trebuie extinsă în cit mal 
multe cooperative agricole, concomi
tent cu stringerea și însilozarea altor 
resurse de furaje, cum 6int coletele 
șl frunzele de sfeclă de zahăr, res
turile legumicole etc. Cea mai mare 
atenție trebuie acordată măsurilor 
pentru Însilozarea culturilor duble in 
amestec cu alte nutrețuri. Odată cu 
Începerea recoltării porumbului să 
fie tocate și conservate prin insilo- 
zare cantități cit mal mari de co
ceni, In perioada dnd aceștia au su
culenta necesară obținerii unul nu
treț de bună calitate. Stringerea șl 
Însilozarea tuturor resurselor de fu
raje existente în cimp sînt lucrări 
cărora trebuie să le acorde maximum 
de atenție organizațiile de partid, 
toate consiliile populare și conduce
rile unităților agricole.

C. BORDEIANV

iFAPTUL 
’DIVERS 
| Mai tari i
■ ca piatra •
I Montarea blocurilor de granit I 
I constituie un examen extrem de ■ 

dificil pentru orice constructor. I 
Cu atlt mal merituoasă este I 
performanța „pietrarilor" con- ’ 

Istănțenl care au lucrat la mon
tajul uriașei porți de la docu- 
rile uscate ale șantierului naval.

I între zidurile de beton ale In
cintei trebuiau să monteze un 
„braț" de granit lung de peste 

180 metri. Dar nu lungimea lui 
era punctul nevralgic, ci pre
lucrarea și șlefuirea perfectă a 
granitului, aidoma cristalului, 

I astfel incit intre „rosturi" să nu 
poată fi introdus nici cel mal 
subțire vlrf de ac ! Dar pietra-

Irii constănțenl — vrednici de 
laudă — au realizat etanșeitatea 
perfectă a porților celui mal 
mare doc de construcție a na-

1 velor de mare tonaj.

Săbăoanii 
I p© ecran
IAflafi Intr-o vizită prin co

muna Săbăoanl (Neamț), un 
grup de cineaști amatori din

I Iași, Impresionați de frumuse- 
I țile împrejurimilor, dar șl mai 
I mult de cele făurite de oame- 
Inii locului, n-au mai plecat pină 

n-au turnat un film despre 
munca și viața lor. In aceste 

Izile, filmul a început sd ruleze 
la căminul cultural, sub generi
cul „Săbăoani ’74“. O idee in
spirată : spectatorii din sală 

Isint nu numai eroii de pe ecran, 
ci și... comentatorii peliculei.

Pepenii 
de la Ploiești t

Să ai cantități „Industriale*  
de pepeni verzi, să al și ama
tori cu duiumul cui să-i vinzi, 
dar să nu-i poți vinde este — 
s-o recunoaștem — un fapt rar 
Intilnit Si totuși, din cauză că 
edilii ploiesteni au rezervat 
pentru pepenii un loc atit de 
mic in piață, incit nici pa 
sfertul-sfertulul pepenii aduși 
de producători nu se pot des
face, de zile și nopți întregi 
stau încărcate, pe străzile din 
Jur, autocamioane cu remorci 
venite tocmai de Ia Brăila, de 

Ila Galati și din alte Județe. 
Pepenii se „răscoc" la so-are, 
pentru că nu e loc de depozi
tare. Si. culmea : in toate a- 
ceste zile, amatorii de pepeni 
6tau la cozi interminabile să 
cumpere „co găsesc", .Ja gră
madă". de la puținii norocoși 
care au apucat să intre in mi
cuța piață. Un lucru nu Înțe
legem ; deși cele relatate se pot 
vedea cu ochiul liber, nimeni nu 
vede...

| Ac pentru 
j cojocar
• De cum H apărea In prag un 

client, cojocarul Viorel Pirjan, 
din orașul Dej (strada Nicolae 
Iorga nr. 51) il măsura din 
ochi și-i spunea pe loc :

— Știu pentru ce ați venit. 
Un cojoc fain, este ?

— Este — răspundea omul.
— Eu vă iau măsura șl vă 

arăt modelul care vă prinde 
cel mai bine, iar dv. achitați 
un aconto de 1 000 lei.

Cind il vedea pe dte unul 
mai neîncrezător, cobora brusc 
de la 1 000 la 500 lei. SL tot 
incasînd astfel bani. V. P. a 
uitat de cojocărie și s-a apucat 
de escrocherie. Acum, trimis in 

Ifata instanței de judecată, o să 
1 se găsească și cojocarului un 
ac de cojoc. Pe măsură 1

| O butelie 
de... 40 000 
lei

Soția lui Ioan Crăciun din 
Medieșu- Aurit (Satu-Mare) a 
instalat butelia de aragaz in bu
cătărie. Intrucit robinetul de si
guranță al buteliei era defect, 
In bucătărie s-a produs o eva
cuare rapidă de gaze. Sesizind 
pericolul, femeia a ieșit înfri
coșată afară, să ceară ajutor la 

I vecini. N-a mai avut cind. Ime
diat, in urma ei, butelia a ex
plodat. Și explozia a fost atit de 
puternică incit locuința, cu bu- 

I nuri cu tot, a fost distrusă, iar 
I țiplele de pe acoperișurile altor 
I patru case din jur au sărit, pur 

și simplu. în aer. Paguba se ri
dică la 40 000 de lei. Mai grav 
ar fi fost dacă femeia ar mai 
fi intîrzlat in bucătărie ctteva 
secunde... Oare la asemenea ac
cidente nu se oindesc șl cei o- 
bligațl să verifice starea de 
funcționare a buteliilor puse în 
circulație ?

De la nuntă, 
la... spital

Nuntă frumoasă, veselie mare, 
masă bogată. Mai ales masa, În
cărcată cu tot felul de bună
tăți. Care bunătăți n-au fost 
insă toate chiar atit de bune, 
de vreme ce 41 de nuntași din 
comuna Giuvărăștl, județul Olt, ■ 
au trebuit să fie internați ur- I 
gent la spitalul din Corabia. I 
Patru zile $i patru nopți au 
vegheat medicii de aici la că- I 
pătiiul celor 41 de intoxicați de I 
la — cum spun cercetările — ■ 
„unul din felurile de bucate al
terate". După cum ne-a anunțat 
ieri corespondentul ziarului 
nostru in județul Olt, toți cei 
41 „s-au inzdrăvenit". Cu alte 
cuvinte, totul e bine, cind se 
termină cu bine. Dar tot mai 
bine era dacă nu se tntlmpla I 
ce s-a-ntlmplat. "

Rubrlcfl redactata de ‘
Petre POPA j
Șl corespondenții „Scîntell" I 
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MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

adresat Conferinței internaționale împotriva
îrrd este deosebit dc plăcut ca. In 

numele poporului român șl al meu 
personal, să adresez un călduros 
salut pârtieipanîilor la Conferința 
intcrnațjnnală împotriva aparthei
dului și colonialismului in Africa.

Această reuniune se desfășoară 
Intr-o perioadă de mari prefaceri 
naționale ?i sociale, dc profunde 
schimbări In raportul de forțe, in 
condiții favorabile intensificării 
luptei popoarelor împotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
co’.nnml-.smului. a rasismului si a 
oricăror forme de dominație și asu
prire. pentru afirmarea dreptului 
fiecărei națiuni de a-și hotâri des
tinele m mod liber si independent, 
corespunzător propriei voințe, fără 
nici un amestec din afară.

In această situație, după părerea 
țării mele, in prezent se impune, 
mai mult decit oricind, mobilizarea 
largă a tuturor forțelor antiimperia- 
lrite, a organizațiilor progresiste și 
democratice naționale și internațio
nale pentru a-și intensifica efortu
rile și a acționa unite, pentru a 
pune capăt politicii de aoartheid și 
oricărei discriminări rasiale, pentru 
abolirea definitivă a anacronicei 
dominații coloniale.

România condamnă cu tărie po
litica de aoartheid si oracticile ra
siale promovate de regimurile mi
noritare din Republica Sud-Africa- 
nă și Rhodesia, se pronunță cu ho-

tărire pentru lichidarea rușinosului 
jug colonial și acționează ferm pen
tru aplicarea neintirziată a Decla
rației O.N.U. cu privire Ia acorda
rea independentei țărilor și po
poarelor coloniale și a celorlalte re
zoluții adoptate de O.N.U. in acest 
sens.

Poporul român, care a dus o luptă 
seculară, plină de sacrificii, pentru 
eliberarea sa națională si socială, 
este solidar cu lupta forțelor înain
tate de pretutindeni împotriva im
perialismului. colonialismului și 
neocoloniallsmului, nutrește senti
mente de puternică simpatie și so
lidaritate militantă cu lupta po
poarelor pentru înlăturarea domi
nației străine.

România a recunoscut do la înce
put Republica Guineea-Bissau și a 
salutat cu multă bucurie și căldură 
acordul intervenit recent intre de
legațiile guvernului portughez și 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde privind recunoaște
rea sa ca stat independent. Consi
derăm că trebuie acționat pentru 
continuarea fermă a procesului de 
decolonizare și fructificarea condi
țiilor favorabile existente, pentru a 
se ajunge la înlăturarea rapidă a 
rinduielilor coloniale portugheze din 
Africa, pornindu-se de la recunoaș
terea dreptului inalienabil al po
poarelor din Angola și Mozambic 
la libertate și independență.

Potrivit convingerii poporului 
meu. statornicirea unui climat de 
bace. colaborare si înțelegere intre 
popoare face necesară impulsiona
rea acțiunilor și intensificarea efor
turilor tuturor forțelor antiimperia- 
liste pentru a elimina politica de 
apartheid si de discriminare rasială 
din Africa, pentru a accelera cursul 
de înlăturare a oricăror forme de 
dominație colonială.

In ceea ce o privește, tara mea 
isi va aduce si in viitor întreaga 
contribuție și va «acorda întregul a- 
jutor politic, diplomatic si mate
rial popoarelor angajate in lupta 
împotriva apartheidului si colonia
lismului. pentru libertate si inde
pendentă națională.

Folosesc acest prilej pentru a ura 
succes deolin lucrărilor reuniunii 
dumneavoastră si îmi exprim în
crederea că ea va contribui la uni
rea tuturor forțelor naționale si in
ternaționale in lupta popoarelor 
pentru eliminarea discriminărilor 
rasiale, pentru eliberare națională 
si lichidarea definitivă a rămășițe
lor colonialismului, că ea va iden
tifica noi căi pentru întărirea so
lidarității maselor largi populare 
cu cauza justă a libertății si egali
tății tuturor națiunilor, pentru afir
marea deplină a personalității și 
demnității umane, pentru făurirea 
unei lumi mai bune si mai drepte.

ATENA 2 (Do la corespondentul 
nostru). — Primul ministru al Gre
ciei. Constantin Caramanlis. l-a pri
mit luni pe Mlrcea Malița. ministru 
secretar de stat, reprezentantul 
personal al președintelui Republicii 
Socialisto România. Nicolae Ceaușescu, 
care i-a transmis un mesaj din partea 
șefului statului român.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire asupra unor probleme de 
interes comun si a situației din Ci
pru.

Mulțumind pentru mesaj, primul 
ministru Caramanlis a rugat sfi se 
transmită 
Ceaușescu _____ ____
Intensifica contactele si relațiile bi
laterale pe diverse planuri.

In aceeași zi a avut loc o Intil- 
nire cu vicenremierul si ministrul de 
externe grec. Gheorghlos Mavros, și 
Dimitrios Bitsios. subsecretar de stat 
la M.A.E.

La întîlnirl a participat ambasado
rul României la Atena, Ion Brad.

președintelui Nicolae 
dorința Greciei de a

România la Tîrgul internațional
de la Salonic

GENEVA. (Corespondență de la George Serafin). — La Palatul Na
țiunilor din Geneva și-a început lucrările Conferința internațională 
împotriva apartheidului și colonialismului in Africa.

In prima zi a lucrărilor, delegații 
au ascultat in ședințe plenare co
municări și luări dc cuvint din partea 
unor comitete speciale ale O.N.U. — 
asupra apartheidului. decolonizării. 
Namibiei —. ale V.N.E.S.C.O.. Orga- 
nirației Mondiale a Sănătății, Birou
lui Internațional al Muncii, precum 
si a Organizației Unității Africane. 
De asemenea, de Ia tribuna confe- 
r.ntei s-au adresat delegărilor repre
zentanții mișcărilor de eliberare din 
Africa și ai tinerei republici Guineea- 
Bissau.

Expunerile au reliefat, pe de o 
parte, voința ferma a popoarelor 
aflate Incâ sub jug colonial sau su
puse unor practici de tip colonialist 
de a-și dobindi definitiv indepen
dența națională — politică și eco
nomică — pe de alta parte, solida
ritatea tot mai viguros afirmată a

opiniei mondiale, cu năzuințele de li
bertate ale popoarelor respective.

Conferinței i-au fost adresate me
saje din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. a numeroși șefi de stat 
și de guvern. Foarte mulți delegați 
au apreciat contribuția personală a 
șefului statului român, constant și 
dinamic desfășurată pentru afirma
rea noilor state independente pe 
scena internațională, pentru partici
parea lor deplină și egală in drepturi 
la dezbaterea și soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității. De 
aici, firesc, interesul major acordat 
de către participanții Ia conferință 
mesajului adresat de șeful statului 
român.

Conferința asupra apartheidului și 
colonialismului in Africa iși continuă 
dezbaterile in comisii, urmind să se 
reintilnească in ședință plenară la 
încheierea lucrărilor sale.

în această săptămină

Negocieri pentru transferarea puterii
către poporul mozambican

ÎNTRUNIREA congresului
SINDICATELOR BRITANICE

LONDRA 2 (Agerpres). — Cei 1 027 
delegați reprezentind zece milioane 
de membri ai Congresului Sindica
telor Britanice — T.U.C. — s-au re
unit luni la Brighton in cadrul celei 
de-a 106-a conferințe anuale in ve
derea dezbaterii princioalelor proble
me cu care sint confruntați oamenii 
muncii din Anglia.

In deschiderea conferinței a luat 
cuvintul președintele Consiliului ge
neral al T.U.C., Alfred Allen, care a 
arătat, printre altele, că Anglia tra
versează acum o perioadă de insta
bilitate economică. El a cerut modi
ficarea principiilor de conducere a 
economiei, instaurarea unei mai 
mari echități sociale, participarea 
mai activă a muncitorilor la con
ducerea producției.

ATENA 2 (Corespondență de la I. 
Badea). — Cea de-a 39-a ediție a 
Tirgului internațional de la Salonic, 
unde expun 37 de țări de pe toa'e 
continentele, a fost deschisă dumi
nică. sub deviza — exprimată in 
mesajul premierului grec Constantin 
Caramanlis — „încrederii in găsi
rea de soluții pașnice diferendelor 
internaționale, in posibilitatea colabo
rării universale și a concurenței 
nobile între state, in condiții de 
dreptate și libertate".

România, participant tradițional, 
este prezentă la actuala ediție 
— pentru a 37-a oară — cu un pa
vilion acoperind peste o mie de 
metri pătrați, in care sînt expuse 
produse ale industriilor noastre con
structoare de mașini grele și utilaje, 
ale electronicii, chimiei, industriilor 
producătoare de bunuri de larg 
consum și ale cooperației meșteșugă
rești. In standurile pavilionului sint 
cercetate cu mult interes de vizi
tatori atit produse foarte bine cu
noscute și apreciate pe piața Gre
ciei. cum sint tractoarele, autoturis
mele „Dacia-l 300" si ARO. mașinile- 
unelfe și produsele chimice, cit și 
unele „premiere" industriale.

Xenophon Zolotas, ministrul grec 
al coordonării și planificării, și A- 
thanase Canellopoulos. ministrul co
merțului, care au vizitat pavilio
nul României In ziua deschiderii 
tirgului, au elogiat calitățile tehnice 
superioare ale produselor noastre 
industriale. Oaspeții și-au 
in mod deosebit interesul 
gama foarte variată de 
unelte, asupra utilajului 
și a autoturismelor întreprinderii 
auto Dacia și au adresat felicitări 
constructorilor români. Oaspeții greci 
și-au exprimat, de asemenea, inte
resul pentru studierea și fructifica
rea posibilităților largi pe care 
le-au constatat în domeniul inițierii

unei colaborări strinse șl al unei 
cooperări intre România și Grecia 
In ramurile construcției de automo
bile, de mașini-unelte și utilaje.

exprimat 
fată de 
mașini- 

petrolier

HANOI 2 (Agerpres). — La Hanoi 
a avut loc. duminică seara, o adunare 
festivă consacrată celei de-a 29-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Democrate Vietnam. Au participat 
Ton Duc Thang. președintele R.D. 
Vietnam. Le Duan. prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, altl conducători de 
partid și de stat. Era prezent Nguyen 
Huu Tho. președintele Prezidiului 
C.C. al F.N.E. din Vietnamul de Sud, 
președintele Consiliului Consultativ 
al G.R.P. al R.V.S.

Luind cuvintul. primul ministru al 
R.D. Vietnam, Fam Van Dong. a 
subliniat însemnătatea evenimentului 
de la 2 septembrie 1945 în viața po
porului vietnamez. s-a referit la 
victoria in gloriosul război de rezis
tentă. victorie consfințită prin in- 
cheierea Acordului de la Paris, a 
înfățișat succesele obținute de R.D. 
Vietnam in opera de vindecare a ră
nilor războiului, de refacere si dez
voltare a economiei, in continuarea 
edificării bazelor tehnico-materiale 
ale socialismului și consolidarea re
lațiilor de producție socialiste.

cipru 0 PROBLEMA DE PRIMA URGENȚA
ASIGURAREA SUBZISTENȚEI REFUGIAȚILOR

Excelențelor Lor
Domnul FERRUCCIO PIVA

Domnul GIORDANO BRUNO REFFI 
Căpitani regenți «i Republicii San Marino 

SAN MARINO — CITTA
Ziua națională a Republicii San Marino îmi oferă plăcutul prilej de 

n vă transmite. In numele Consiliului de Stat, al poporului român șl 
al meu personal, sincere felicitări șl cele mal bune urări de fericire 
personală, de bunăstare șl progres poporului sanmarinez prieten.

PAstrîncl vie amintirea vizitei efectuate în 1973 în ospitaliera dv. 
tară, a convorbirilor avute cu această ocazie, îmi exprim convingerea 
câ relațiile de colaborare româno-sanmarineze vor cunoaște o continuă 
dezvoltare, în interesul celor două popoare, ai cauzei păcii și coope
rării internaționale. »

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
Altețe! sale

ȘEIC KHALIFA BIN HAMAD AE THANI
Emirul Statului Qatar

DOHA

Cu ocazia Zilei naționale a statului Qatar, sînt bucuros să transmit 
Alteței Voastre sincere felicitări, precum și cordiale urări de sănătate 
și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul qatarez 
prieten.

NICOLAE CEAUȘ.S'...’
Președintele

Republicii Socialiste România

DE
a R. D. Vietnam

sfirșitul anului 1973. a relevat vorbi
torul. multe ramuri economice au 
atins practic nivelul Droducției reali
zate in 1955 — ultimul an al primului 
cincinal — și există condiții ca, ia 
sfirșitul anului 1974, produsul națio
nal brut al Vietnamului de nord să 
atingă ori chiar să depășească nivelul 
antebelic. In continuare, primul mi
nistru a amintit sarcinile perioadei 
imediat următoare, vizind îndepli
nirea prevederilor planului de stat 
pe 1974 și pregătirea condițiilor pen
tru realizarea planului pe-1975.

După ce a vorbit despre situația 
din Vietnamul de sud. despre lupta 
pentru aplicarea Acordului de la 
Paris. Fam Van Dong a trecut In 
revistă o serie de probleme ale vie
ții internaționale, a reliefat dezvol
tarea raporturilor externe ale R.D. 
Vietnam, care întreține in prezent 
relații diplomatice cu aproape 70 de 
țări.

A luat apoi cuvintul Nguyen Huu 
Tho. reafirmind hotărirea patrioților 
sud-vietnamezi și a G.R.P. al R.V.S 
de a lupta pentru aplicarea Acor
dului de la Paris.

• DIN LAC IN PUJ. 
Cei 60 de km pătrați ai lacului 
elvețian „Le Petit Lac" sint im- 
pinziți de peste 8 000 de vaporașe 
de agrement, fapt care creează 
serioase probleme de supra
veghere a... circulației. Numai 
In vara acestui an au fost efec
tuate 100 de operațiuni de sal
vare. Din sondajele efectuate 
rezultă că majoritatea celor 
care practică sporturile nautice 
pe acest lac sint automobilist! 
dornici să scape cel puțin in 
zilele de vacanță de traficul 
exasperant de dens de pe auto
străzi. Slabă consolare. din 
moment ce pentru fiecare vapo
raș revin aproximativ 7 metri 
pătrați de lac, iar controlul ra
dar este la fel de vigilent (din 
fericire I) ca și pe uscat.

DAR ES SALAAM 2 (Agerpres). 
— Guvernul portughez și Fron
tul de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) vor începe joi ne
gocieri consacrate transferării puterii 
către poporul mozambican si fixării 
unei date privind recunoașterea in
dependenței Mozambicului, a 
țat președintele FRELIMO. 
inora Machel. la o conferință 
presă ținută la Dar Es Salaam. _
a subliniat, potrivit agențiilor France 
Presse și Reuter, că negocierile se 
vor desfășura la Lusaka si și-a ex
primat încrederea in succesul lor. 
Subliniind că Portugalia a acceptat, 
in cadrul convorbirilor secrete care 
au avut loc luna trecută la Dar Es 
Salaam, cele trei condiții Duse de 
FRELIMO in vederea încheierii 
războiului din Mozambic. Samora 
Machel a precizat : ..Nu vom nego
cia independența. Obiectivul nostru 
este stabilirea căilor prin care puterea 
să fie transferată către FRELIMO.

anun- 
Sa- 
de 
El

și aceasta corespunde cu interesele 
popoarelor mozambican și portu
ghez". El a adăugat că pentru po
porul mozambican ..pacea este in
separabilă de independența naționa
lă". Cele trei condiții impuse de 
FRELIMO sint recunoașterea drep
tului inalienabil al poporului mo
zambican la independență, t 
ferarea puterii către acesta și 
cunoașterea FRELIMO ca 
gurul reprezentant legitim al 
porului din această țară.

NICOSIA 2 (Agerpres). — Intr-un 
prim bilanț, dat publicității la Nico
sia se apreciază că pentru asigura
rea subzistenței refugiaților ciprioti 
greci, al căror număr se ridică la 
191 259 de persoane. sint necesari 
zilnic 212 000 de dolari. Raportul dat 
publicității la Nicosia indică, de a- 
semenea. că „întreaga insulă Cipru a 
fost transformată intr-o vastă tabă
ră de refugiați și că aproximativ 40 
la sută din populația cipriotă greacă 
este fără adăpost".

Totodată, un purtător de cuvint al 
Națiunilor Unite a confirmat că si
tuația populației cipriote turce 
regiunile 
ameliorat 
vorbirilor

in 
Limassol și Larnaca s-a 
in ajunul deschiderii con- 
intercomunitare consacra-

te soluționării problemelor umani
tare puse de recentele ostilități de
clanșate in insulă.

Purtătorul de cuvint a indicat Insă 
că situația continuă să rămină 
cordată in zona „liniei verzi" 
separă pozițiile deținute de 
două comunități ale insulei.

★
întilnirea prevăzută pentru 

la Nicosia intre președintele 
terimar al Ciprului. Glafkos deri
des. și vicepreședintele statului ci
priot, Rauf Denktaș, a fost aminată 
pină vineri, la cerprea liderului ci
priot turc, a comunicat purtătorul de 
cuvint al Națiunilor Unite. Această 
aminare a survenit cu acordul lui 
Glafkos Clerides. prețului produselor agricole

Franța. Mii de fermieri din localitatea Tulle au organizat o demonstrație 
de protest Împotriva politicii agrare a Pieței comune, care se râsfringe 

nefavorabil asupra

• „INIMA NU IAR- 
ȚA",.. Aceasta este ooncluzia 
la care a ajuns cardiologul ve- 
nezuelean Filippe Carrera Da- 
maz. constatind că bolile cardiace 
fac de trei ori mai multe rava
gii in rindul bărbaților decit al 
femeilor. Cardiologul explică 
aceasta prin modul diferit de a 
face față situațiilor psihologice 
grele. In timp ce in asemenea 
situații bărbații iși manifestă 
„bărbăția", netrădindu-și 
țiile. femeile... dau friu 
lacrimilor, ce eliberează 
mul nervos de încordările 
care este supus. Drept care. Da- 
maz lansează apelul : „bărbați, 
cind este cazul, trebuie să 
plingeți. Reținindu-vă, induceți 
poate in eroare De cei din jur, 
dar... inima nu iartă".

emo- 
liber 

si ste
la

• RECLAMA CERE 
SACRIFICII... Suspendat de 
o fringhie la ultimul etaj al 
unei clădiri new-yorkeze cu 12 
niveluri, un bărbat în vîrstă a 
stimit uimirea trecătorilor. Cind, 
in sfîrșit, vajnicul alpinist de 
ocazie s-a hotărit să revină pe 
pămint, asistența a ținut să 
afle motivul gestului său ne
obișnuit Ascensiunea, lipsită de 
riscuri, după cum a afirmat 

de- 
l" soliditatea

BOLOGNA

trans - 
i re- 

sin- 
po-

★

LOURENCO MARQUES 2 (Ager
pres). — Ultimul grup de deținuți 
politici, format din 21 de persoane 
care au fost închise sub acuzația de 
a fi simpatizat cu Frontul de Elibe
rare din Mozambic (FRELIMO). a 
fost eliberat la sfirșitul săptămlnii 
trecute — relatează agențiile T.A.S.S. 
și France Presse din Lourențo 
Marques.

Festivalul național
al ziarului „L’Unitau

„Bologna roșie", oraș 
de puternică tradiție 
a mișcării muncito
rești. este, începind de 
duminică după-amia- 
zâ, gazdă a Festivalu
lui național al 
lui „L’Unită". 
toare a presei 
niște italiene, 
manifestarea 
Bari din 
cestui ar., după 
și sute de alte festi
valuri locale. ..Marea 
intilnire de la Bo
logna" încheie seria 
acțiunilor pr;n care in 
tot cursul acestui an 
a fost marcată împli
nirea a »0 de ani de 
la crearea ziarului co
muniștilor italieni. 
Amploarea manifestă
rilor pe care le prile
juiește această nouă e- 
ditie a festivalului zia
rului ..L'l’nitâ" ilus
trează pregnant forța 
organizatorică și popu
laritatea de care se 
bucură Partidul Co- 
munlst Italian, senti- 
-r.-.cntele de drogos'e si 
P'ttuire cu core aces
ta este înconjurat de 
matele larai ale po
porului. Apare in eri-

ziaru- 
sărbă- 
corrra- 

După 
de la 

vara a- 
zeci

dență, in același timp, 
rolul important pe 
care U deține in viața 
țării ziarul ..L'Unttâ" 
ca mijloc de propa
gandă de masă al 
partidului.

Suita de acțiuni po- 
litico-culturale de la 
Bologna a fost inau
gurată printr-o impre
sionantă festivitate. în 
cursul căreia pârtiei- 
panți: la festival au 
fost salutați de prima
rul orașului, prof. Re
nato Zangheri. Erau 
prezenți membri ai 
conducerii P.C.I.. re
prezentanți ai altor 
partide de stingă, oas
peți de peste hotare, 
printre care *i  repre
zentanți ai ’ 
frățești.

Standul 
„Scinteia" 
o bogată __
care înfățișează __
cesele poporului nos
tru ih făurirea socie
tății socialiste. In 
codrul unei expoziții 
de cărți sint prezentate 
volumele in limba ita- 

operelor 
Nicolae

liană ale 
tovarășului

unor ziare

ziarului 
găzduiește 

expoziție 
suc-

Ceaușescu. precum și 
diferite lucrări con
sacrate țârii noastre 
și publicate in edi
turile din Italia. Jn 
incinta orășelului a- 
menajat pentru festi
val. se bucură de in
teres expoziția de ar
tizanat românesc, mi
cul restaurant cu spe- 
cific popular și standul 
turistic organizat de
O. N.T.

Tara noastră este 
prezentă, de asemeni, 
la manifestările cul
turale la care par
ticipă formații teatra
le din diverse țări, 
precum și la demon
strația internațională 
ie gimnastică artis
tică.

Eveniment de seamă 
In viața Partidului Co
munist Italian, festi
valul de la Bologna 
constituie o manifes
tare puternică a capa
cității de acțiune a
P. C.I. In slujba inte
reselor clasei munci
toare $i ale poporului 
ita’ian, a cauzei păcii 
fi progresului.

Radu BOGDAN
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agențiile de presa transmit
Delegația guvernamen

tală română condusă de Virs,> 
Actarian, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini-unelte si elec
trotehnicii. care efectuează o vizită 
in Marea Britanie. a fost primită de 
ministrul britanic al industriei, poș
telor si telecomunicațiilor. Anthony 
Wedgwood Benn. In cadrul întreve
derii s-au abordat posibilitățile de 
dezvoltare ale relațiilor de colabora
re tehnico-industrială intre Marea 
Britanie și România.

Cancelarul Republicii Fe
derale Germania, Helmut 
Schmidt, a sosit la Paris intr-o vizi
tă oficială, oentru a conferi cu 
președintele Franței. Valery Giscard 
d'Estaing. Pe agenda convorbirilor 
dintre Schmidt și Giscard d’Estaing 
sint înscrise probleme economice 
vizind piața comună, printre care 
combaterea inflației și modalitățile 
de relansare a proiectatei uniuni eco
nomice și monetare a „celor nouă", 
probleme legate de pregătirea reuni
unii la nivel inalt a C.E.E.

Festivitatea ridicării pa
vilionului românesc pe minc_ 
ralierul „Bumbești" de 25 000 tdw, 
executat pentru România de con
structorii de nave bulgari, a avut loc 
la Șantierele navale din Vama. 
Nava, de construcție modernă, cu 
un grad înalt de automatizare, este 
o nouă mărturie a relațiilor ample 
de colaborare economică statornicite 
intre România și Bulgaria.

Conferința Pugwash 
încheiat lucrările la Baden. Timp 
de șase zile, peste o sută de oameni 
de știință din 30 de țări au 
dezbătut probleme ale extinderii 
multilaterale a relațiilor Internațio
nale. analizindu-le in strinsă legă
tură cu întărirea păcii și securității 
in lume. Conferința a subliniat ne- 
cesi’atea încheierii cit mai urgente a 
Conferinței pentru securitate și co
operare in Europa, interzicerii tu
turor experiențelor nucleare, precum 
și adoptării altor măsuri in vederea

■
Pieței comune, prevăzută pentru 
septembrie, la Bruxelles.

instaurării unui climat de destindere 
ți pace.

Miniștrii de externe ai ță
rilor arabe, reuniti 111 “drul 
Consiliului Ligii Arabe, au adoptat 
in unanimitate, la cererea Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, ho- 
tărirea de a solicita înscrierea pro
blemei palestinene ca punct de sine 
stătător, separat de problema Orien
tului Mijlociu, pe agenda viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., a anunțat agenția M.E.N.

Printr-un Decret al Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., cosmonauții Ghenna- 
di Sarafanov și Lev Demin au pri
mit titlul de „Erou al Uniunii So
vietice", pentru încheierea cu suc
ces a zborului orbital al navei cos
mice ,,Soiuz-15". 
au primit titlul 
naut al U.R.S.S.". transmite agenția 
T.A.S.S. Nava, spațială sovietică 
„Soiuz-15" a evoluat in Cosmos in
tre 26 și 28 august

De asemenea, ei 
de „Pilot-cosmo-

Algeria șl Arabia Saudită 
au căzut de acord să nu reducă pre
țul la petrolul destinat exportului, 
menținlndu-1 la actualul nivel, infor
mează agenția A.P.S. Agenția cita
tă menționează că acordul dintre 
Algeria șl Arabia Saudită are o im
portanță deosebită, avlnd in vedere 
că el a fost realizat in preajma des
chiderii Conferinței țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.), programa
tă pentru 12 septembrie.

Guvernele Senegalului și
PortUgtllici au hotăr*t să Stabi
lească relații diplomatice, s-a anun
țat, luni, la Dakar.

„The New York Times" 
majorează prețul de vinzare de 

15 la 20 de cenți. Hotărirea este 
costului

iși 
la 
determinată de creșterea 
imprimării și mai ales al hirtiei.

riscuri, după _____
acesta, a fost menită să 
monstreze „pe viu'' _ _
fringhiilor din dacron, destinate 
sportului alpin, pe care le pro
duce firma sa.

KUWBÎtul 3 hotărit să Înfiin
țeze un Comitet, al petrolului care 
să schițeze politica generală a țării 
în acest domeniu. Comitetul se va 
ocupa cu precădere de folosirea op
timă a rezervelor de petrol și pro
movarea «unei industrii integrate a 
petrolului la nivel național.

Salonul asronautlc — 
1974 a fost inaugurat, duminică, pe 
aeroportul Farnborough, situat la 
60 km de Londra. Participă 400 de 
societăți din zece țări producătoare 
de avioane.

Comisia C.E.E., 'numită 
luni la Bruxelles, a propus Consiliu
lui Ministerial să examineze de ur
gență normalizarea relațiilor Pieței 
comune cu Grecia, relații „înghețate" 
din aprilie 1967. odată cu instalarea 
regimului militar in această țară. 
Totodată, comisia a sugerat consiliu
lui adoDtarea unui nou protocol fi
nanciar cu Grecia. Problema relații
lor cu Grecia va fi abordată in pri
ma sesiune a Consiliului Ministerial

Un nou primar al orașu- 
Illi BSUl a f°st nurn’t luni, anun
ță presa sud-coreeană. Această mă
sură face parte din campania pe 
care o desfășoară autoritățile lui 
Pak Cijan Hi pentru înlocuirea per
soanelor din aparatul de stat care 
nu mai prezintă incredere. Ea se a- 
daugă înlocuirii recente din func
ție a unui număr de 28 de inalți 
demnitari, printre care și a fostului 
ministru de interne și a șefului po
liției din Coreea de sud. precum și 
arestărilor in masă efectuate in 
cursul acestui an de autoritățile de 
la Seul în rindul celor care se opun 
politicii oficiale.

Parlamentul din Botswa
na a fost dizolvat, 
pentru desemnarea noilor deputați 
urmind să aibă loc la 22 octombrie.

Vîntul și ploile puternice 
au continuat să măture luni coas
tele britanice, după o noapte furtu
noasă, soldată cu moartea unei per
soane și 22 de dispăruți pe mare. 
Operațiunile de salvare, începute 
duminică in larg, au continuat luni 
dimineața.

BATALIOANE FANTOMĂ,
Revista „Time" despre corupția

saigoneze
din rîndul ormatei

WASHINGTON 2 (A- 
gerpres). — Din ce in 
ce mai des ies la iveală 
noi dovezi privind in
capacitatea regimului 
de la Saigon de a face 
fată dificultăților de 
ordin economic, specu
lei sau corupției care 
domnesc în zonele a- 
flate sub ocupația sa. 
Corupția constituie, de 
altfel, un lucru obiș
nuit si reprezintă un 
prilej de cistigurl ili
cite nu numai ale înal- 
tilor funcționari, dar și 
ale militarilor. In ulti
mul său număr, cunos-

cutul săptăminal ame
rican ..Time**  arată că 
in armata saigoneză e- 
xistă numeroase unități 
„fantomă", ai căror sol
dați există numai pe 
statul de soldă. Mili
tarii din aceste unităti 
iși mituiesc ofițerii si 
iși completează ulte
rior veniturile prin jaf 
sau speculă. Săptămi- 
nalul american oferă 
un exemplu foarte su
gestiv — cel al unui 
batalion din provincia 
Dinh Tuong, aflată sub 
control saigonez. unde 
pe state se află Înscriși

360 de oameni și în 
realitate există numai... 68.

Pe avioanele de 
transport militare au 
fost stabilite adevăra
te tarife. lncasindu-se 
sume importante, mai 
ales de la civili, care 
sint transportați In lo
cul încărcăturilor mili
tare.

Aceste date sînt re
ale, precizează „Time", 
și 3e află cuprin
se intr-un raport adre
sat lui Nguyen Van 
Thieu. șeful regimului 
de la Saigon.

• ȘAH Șl COVOARE. 
Ce semnificație au numeroasele 
variante de hexagoane. romburi, 
pătrate — ornamente caracteris
tice renumitelor covoare turk- 
mene ? Oamenii de artă și istori
cii avansează ipoteza că ele ar 
proveni din pătratele „sacre", 
cărora astrologii din Orientul 
îndepărtat le confereau o forță 
magică. Pentru alcătuirea ho- 
roscoapelor. ei umoleau pătra
tele cu cifre, astfel incit suma 
verticalelor, orizontalelor și dia
gonalelor să fie egală. Este in
teresant că cifrele dispuse în 
acest fel reproduceau mișcările 
calului. nebunului și pionului 
pe tabla de șah.

• CEL MAI CURAT 
ORAȘ DIN LUME pflre ,â 
fie orașul Male din arhipelagul 
insulelor Maldive. situat in sud- 
vestul Ceylonului. Arhipelagul 
este constituit din 3 000 de atoli 
de corali, din care doar 300 sint 
locuiți. Uimitor este faptul că 
municipalitatea acestui oraș nu 
dispune de serviciu de salubri
tate. Ordinea și curățenia de- 
săvirșite sint opera locuitorilor, 
care rezervă acestui scop cite va 
minute incă din prima 
cărei zile.

oră a fie-

• AVENTURĂ 
NĂ. Zadarnic striga 
voce căpitanul traulerului vest- 
german ..Bleibtreu" : ..Cu toate 
motoarele înainte !" Vasul, care 
pescuia liniștit in apele Mării 
Nordului, continua să meargă 
îndărăt și nici una din navele 
chemate la semnalele SOS nu 
reușise să dezlege misterul. Că
pitanul bănuia că vasul său ar 
fi tras de vreun monstru marin 
de dimensiuni uriașe, întrucit 
plasele de pescuit se întinseseră 
la maximum. In cele din urmă, 
un remorcher de salvare a 
reușit să intre In legătură prin 
radio cu „monstrul", care a ieșit 
la suprafață, cerîndu-și scuzele 
de rigoare. Nu era decit un 
obișnuit submarin care se 
încurcase in plasele traulerului 
și. din pură întimplare. circula 
in sens invers.

MARI-
In port-
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