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UN NOU Șl IMPORTANT MOMENT 
ÎN CRONICA LEGĂTURILOR 

PRIETENEȘTI ROMĂNO-SIRIENE 
încheierea vizitei președintelui Republicii Arabe Siriene

Tovarășul Gheorghe Rădulescu 
a împlinit 60 de ani

Draga tovarășe Gheorghe Rădulescu,
Cu prilejul împlinirii vîrstei de GO de ani. Comitetul 

Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român îți adresează cele mai calde felicitări, urări de 
sănătate și fericire I

înrolat in mișcarea revoluționară a tineretului, te-ai dă
ruit din anii tinereții cauzei eliberării sociale și naționale 
a poporului nostru, libertății și independenței patriei, par
ticipând la lupta dusă de partid, de clasa muncitoare îm
potriva exploatării burghezo-moșiereștl și a fascismului.

După eliberare, ai luat parte activă la instaurarea și 
consolidarea puterii populare, la lupta pentru transfor
mări revoluționare, îndeplinind cu cinste sarcinile încre
dințate de partid.

în funcțiile de mare răspundere ce ți-au revenit pa 
linie de partid și de stat, in cadrul guvernului, ca membru

al Comitetului Executiv al C.C. nl P.C.R., al muncit QÎ 
muncești cu pasiune și dăruire revoluționară, aducind o 
contribuție de seamă, alături de ceilalți tovarăși, la înfăp
tuirea politicii interne și externe a partidului și statului 
nostru, la edificarea noii societăți pe pâmîntul României.

Activitatea pe care ai desfășurat-o și o desfășori pe 
linie de partid și de stat, abnegația cu care ți-ai înde
plinit sarcinile se bucură de prețuire și stimă din partea 
tovarășilor tăi de muncă, a noastră, a tuturor.

Iți dorim in continuare multa putere de muncă și acti
vitate rodnică pentru traducerea în viață a măsurilor pe 
care partidul și statul nostru le înfăptuiesc neabătut spre 
binele și prosperitatea României socialiste, pentru bună
starea și fericirea întregului popor român.

La aniversarea zilei tale de naștere iți urăm din toată 
inima, dragă tovarășe Gheorghe Rădulescu, un cald și 
tovărășesc „La mulți ani 1“

Plecarea
COMITETUL EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

din Capitală
Simbătâ. la amiază, s-a în

cheiat vizita oficială de priete
nie întreprinsă in țara noastră, 
la invitația secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, de 
secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El-Assad. și soția &a, 
doamna Anisse El-Assad.

De-a lungul a șase zile, opi
nia publică din țara noastră a 
urmărit cu cel mai viu interes 
și satisfacție desfășurarea aces
tui eveniment de maximă im
portanță pentru relațiile dintre 
cele două târî — întilnirea din
tre președintele Nicolae 
Ceaușescu și Hafez El-Assad, 
manifestîndu-și aprobarea de-
(Continuarc în pag. a III-a)
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Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez El-Assad 

au semnat ieri documente de o inaltă semnificație

pentru dezvoltarea colaborării intre cele două țări,

pentru promovarea principiilor noi in relațiile internaționale

Ceremonia
semnării

documentelor 
oficiale

Simbâtă. 7 septembrie, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
li-te România, Nicolae Ceaușescu, și 
> cretarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene. Hafez El-Assad, 
cu semnat, la București, documente 
oficiale menite să dea un nou impuls 
colaborării și cooperării multilatera
le româno-sjriene, să intensifice con
lucrarea celor două țări in rezolva
rea problemelor majore ale vieții 
internaționale.

La Palatul Republicii, in cadrul u- 
nei ceremonii, cei doi șefi de stat 
au semnat Declarația solemnă co
mună a Republicii Socialiste Româ
na si a Republicii Arabe Siriene si 
Comunicatul comun cu privire la 
vizita oficială in Republica Socialis
tă România a secretarului general 
al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe Sirie
ne, Hafez El-Assad.

După semnarea documentelor, cei 
doi conducători de partid și de stat 
și-au strins miinile cu căldură, im- 
brâți.-indu-se prietenește. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez El-A'sad 
au rostit, apoi, alocuțiuni viu aplau
date de întreaga asistență.

Felicitindu-se reciproc pentru în
cheierea cu deplin succes a dialo
gului româno-sirian la nivel inalt, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez El-Assad s-au îm
brățișat din nou, au închinat un pa
har de șampanie prieteniei sincere 
ți solidarității celor două partide,
(Continuare in pag. a III-a)

Conducerea partidului si statului 
nostru l-a sărbătorit sîmbătă. intr-un 
cadru festiv, pe tovarășul Gheorghe 
Rădulescu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 60 de ani.

Au participat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. 
membri și membri supleanti ai Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.,

secretari ai C.C. al P.C.R., membri 
ai guvernului, cu soțiile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a inminat tova
rășului Gheorghe Rădulescu scrisoa
rea adresată dc Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, l-a îmbrățișat cu 
căldură, adresîndu-i urări de multi 
ani. sănătate si fericire.

Cu acest prilej, a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu. A răs
puns tovarășul Gheorghe Rădulescu

Intr-o atmosferă de caldă priete
nie. conducătorii partidului si statu
lui l-au felicitat pe tovarășul 
Gheorghe Rădulescu.

In continuare, Comitetul Executiv 
al Comitetului Centțal al Partidului 
Comunist Român a oferit o masă to
vărășească in cinstea sărbătoritului.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Gheorghe Rădu

lescu,
Stimați tovarăși,
Reuniunea de astăzi este determi

nată de un eveniment important — 
împlinirea a 60 de ani de către to
varășul Gheorghe Rădulescu.

Doresc, in primul rind, să-i lu
minez scrisoarea Comitetului Execu

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
a Republicii Socialiste România
și a Republicii Arabe Siriene

Republica Socialistă România și Republica 
Arabă Siriană,

Luind in considerație relațiile de prietenie, 
colaborare și stimă reciprocă statornicite intre 
cele două țări.

Dorind să lărgească relațiile prietenești intre 
ambele state și popoare pe multiple planuri, pe 
baza principiilor și normelor dreptului și justi
ției internaționale.

Conștiente de responsabilitatea ce revine tu
turor statelor, mari, mijlocii și mici, pentru edifi
carea păcii și securității in lume și pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și cooperare intre 
toate națiunile, indiferent de sistem politic, eco
nomie șl social 6au nivel de dezvoltare,

Evidențiind cu tărie convingerea lor că încăl
carea integrității teritoriale și a independenței 
politice a statelor este inadmisibilă,

Reafirmind atașamentul lor față de scopurile 
ți principiile Cartei Națiunilor Unite,

Reafirmind convingerea lor fermă că pacea șl 
securitatea internațională trebuie să se înteme
ieze pe respectarea dreptului sacru al tuturor 
națiunilor Ia existență, libertate, independență și 
suveranitate națională, la pace și securitate, pe 
tnadmisibilitatea dobindirii de teritorii prin

forță, in nici un fel de împrejurări, și pe dreptul 
inalienabil al fiecărui popor de a-și hotări liber 
propria soartă, fără amestec, constringere sau 
presiuni din afară,

Reafirmind că toate statele, fără excepție, au 
dreptul și îndatorirea de a lua parte la soluțio
narea problemelor internaționale, in special a 
acelora care le privesc direct,

Hotărite să sporească contribuția celor două 
țâri la cauza păcii și securității internaționale, 
precum și la dezvoltarea cooperării intre toate 
statele,

Subliniind însemnătatea fundamentală a întă
ririi legalității internaționale, necesitatea res
pectării sincere și efective a principiilor și nor
melor dreptului internațional,

Afirmind hotârirca lor fermă dc a-și spori 
contribuția la lupta pentru lichidarea finală și 
totală a colonialismului și neocolohialismului 
sub orice formă, precum și pentru eliminarea 
politicii de apartheid și a oricărei alte forme dc 
discriminare rasială,

Dorind să-și sporească sprijinul politic, ma
terial și moral pentru țările care și-au dobindit 
suveranitatea națională și iși dezvoltă Indepen
dența economică, precum și pentru mișcările de

Pentru
Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii

eliberare națională din țările aflate incă sub do
minația colonială,

Reafirmind, ca țări in curs de dezvoltare, 
dreptul suveran al fiecărui stat de a folosi bogă
țiile șl resursele naționale in interesul său pro
priu, precum și necesitatea sporirii eforturilor 
atit pe pian național cit și internațional spre a 
asigura un progres mai rapid al economiilor tu
turor țărilor in curs de dezvoltare, indiferent de 
sistemul lor social și de așezarea geografică, în 
scopul reducerii și, in final, al eliminării deca
lajelor care le separă de țările dezvoltate,

Afirmind dreptul tuturor statelor la dezvolta
rea economică, socială și culturală liberă, pre
cum și dreptul de a participa la colaborarea in
ternațională și de a avea acces nestingherit la 
cuceririle științei și tehnologiei moderne,

Hotărite ferm să-și aducă deplina contribuție 
la promovarea și întărirea spiritului de înțele
gere și cooperare in întreaga lume și să parti
cipe activ la viața Internațională, pentru a im
prima politicii mondiale un nou curs menit să 
înlăture din relațiile internaționale folosirea for
ței sau amenințarea cu forța, precum și politica 
de dominație, agresiune și dictat,
(Continuare in pag. a III-a)

Pentru
Republica Araba Siriană,

HAFEZ EL-ASSAD
Președintele Republicii

tiv al Comitetului Central al parti
dului, in care sint exprimate gindu- 
rile și sentimentele comune ale în
tregului nostru Comitet Central, ale 
întregului nostru partid.

înminindu-i acest mesaj, il felicit 
In numele Comitetului nostru Cen
tral, al partidului nostru.

Așa cum se menționează, de alt
fel, și in scrisoare, noi toți dăm o 
apreciere deosebită muncii și acti
vității pe care a desfășurat-o incă 
din timpul studenției in cadrul ti
neretului, in condiții grele, pentru 
idealurile partidului, pentru elibe
rarea întregului nostru popor de sub 
jugul exploatării și asupririi. Au 
fost ani grei care au cerut din par
tea fiecărui activist, fiecărui militant 
al partidului, activitate intensă, e- 
forturi, sacrificii, devotament față 
de cauza socialismului, față de in
teresele clasei muncitoare, ale în
tregului nostru popor.

Au urmat anii construcției socia-

liste în care, sub conducerea parti 
dulul nostru, clasa muncitoare, po 
porul român, toți oamenii munci 
au desfășurat o activitate susținut, 
pentru înfăptuirea programului d< 
construcție socialistă. Și in anii con
strucției socialiste tovarășul Radu
lescu a îndeplinit diferite munci : 
de o vreme îndelungată este mem
bru al conducerii partidului, și, îm
preună cu noi toți, aduce o contri
buție activă și importantă la înfăp
tuirea programului de făurire & so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

In muncile încredințate de partid, 
tovarășul Rădulescu a acționat și 
acționează pentru realizarea in bu
ne condiții a sarcinilor care i >-au 
încredințat.

Nu aș dori să vorbesc acum pe 
larg de politica generală a partidu
lui pe plan internațional, politică ce
(Continuare în pag. a V-a)

Trei decenii de Ia victoria revoluției socialiste 
în Bulgaria vecină și prietenă
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A XXVI-a aniversare a creării
Republicii Populare Democrate Coreene

IN PAGINA A IV-A

Ziua națională a Maltei
IN PAGINA A VI-A’

A 1500-A LOCOMOTIVĂ DIESEL ELECTRICĂ
CRAIOVA (Prin telefon de la 

Nicolae Băbălău). — După cum 
ne anunță conducerea fabricii 
de locomotive a uzinelor „Elec- 
troputere" Craiova, In aceste 
zile au părăsit porțile întreprin
derii locomotiva Diesel electri

că de 2 100 C.P. cu nr. 1 500 și 
locomotiva electrică de 5 100 kV 
cu nr. 233. Din cele 1 500 loco
motive Diesel fabricate aici in- 
cepind din anul 1960, peste 500 
au fost livrate R. P. Polone, 
R. P. Bulgaria și R. P. Chineze.
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PREGĂTIRILE PENTRU CONGRES
- in spiritul responsabilități comuniste

Ședințe plenare cu activul 
ale comitetelor județene de partid

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială in Republica Socialistă România 

a secretarului general al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe Siriene, general Hafez El Assad

Adevărata că’ăuzâ Jn acțiune ?i 
puternic factor de accelerare a pro- 
eresului patriei noastre, proiectele 
de Program si de Directive — 
se subliniază In telegrama adre
sat â de participanții la plenara Co
mitetului județean Iași al P.C.R. — 
se caracterizează printr-o profundă 
rigurozitate științifică. rod nl cu
noașterii și al aplicării creatoare a 
materialismului dialectic și istoric 
la particularitățile societății româ
nești. al sintetizării si valorificării 
realiste atit a concluziilor ce se 
desprind din propria experiență a 
construcției socialiste In România, 
cit și a experienței dobindite în 
construcția socialistă in întreaga 
lume.

Manifeslindu-și deplina aprobare 
și cea mai înaltă apreciere față de 
aceste documente programatice 
puse In aceste zile în dezbaterea 
tuturor comuniștilor, a întregii na
țiuni, oamenii muncii din județul 
Iași. în frunte cu comuniștii, depun 
eforturi stărui
toare pentru a 
răspunde prin 
fapte gri iii De 
care nartidul le-o 
poartă. îmbogă
țesc zi de zi 
bilanțul întrecerii 
socialiste pentru 
devansarea înde
plinirii actualu
lui cincinal.

Sintem hotărlți 
să nu precupe
țim nici un efort pentru a pune 
în valoare resursele materiale și 
umane de care dispunem, astfel in
cit să realizăm in condiții exem
plare atit sarcinile de producție pe 
acest an, cit și cele ce ne revin in 
anul 1975, pentru a contribui, ală
turi de întregul popor român, la 
asigurarea unei temelii trainice 
pentru înfăptuirea mărețului Pro
gram ce va fi adoptat de cel de-al 
Xl-lea Congres al partidului. Pro
gram ce se va materializa in edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămintul scump 
al României.

Plenara Comitetului județean 
Brașov al P.C.R. a aprobat cu în
suflețire prevederile proiectului de 
Program și ale Directivelor privind 
dezvoltarea economică și socială a 
țării și a stabilit modul in care a- 
cestea se vor reflecta in județul 
Brașov, precum și răspunderile 
principale ce revin organelor și or
ganizațiilor de partid pentru pre
gătirea condițiilor necesare înfăp
tuirii lor.

Clasa muncitoare brașoveanâ, toți 
locuitorii județului iși exprimă 
adeziunea față de faptul că pro
iectele de Frogram și Directive pun 
in centrul întregii orientări pentru 
perioada viitoare dezvoltarea in 
continuare intr-un ritm susținut a 
industriei și in primul rind a celei 
constructoare de mașini, ceea ce 
asigură realizarea progresului rapid 
și neîntrerupt al societății noastre, 
sporirea bunăstării poporului, ridi
carea României la nivelul țărilor 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic.

Plenara apreciază că Programul 
partidului cuprinde teze de impor
tanță istorică cu profunde implica
ții politice și sbciale, constituind o 
călăuză sigură pentru toți comuniș
tii, pentru întregul popor, in edi
ficarea cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate și tre
cerea la construcția comunismului

Imoglne din secția montol a întreprinderii „Automatica" din Copitolâ

Realizări remarcabile ale metalurgiștilor
Zilnic, no! fapte de muncă 

vin sâ întregească bilanțul bo
gat al succeselor cu care side- 
rurgiștii din întreaga țară in- 
timpină „Ziua metalurgistului" 
și al Xl-lea Congres al P.C.R. 
Potrivit datelor furnizate de 
ministerul de resort. exceden
tul înregistrat de la Începutul 
anului și pină acum față de 
prevederile planului reprezintă 
mai mult de 70 000 tone f'-nta. 
Acest rezultat indică, totodată, 
faptul că oamenii temperaturi
lor înalte și-au îndeplinit inte

— etapă pc care o definește cu 
deosebită claritate și rigurozitate 
științifică.

Comitetul județean Brașov nsl- 
gură conducerea partidului, pe to
varășul Nice lac Ceaușescu, că orga
nizația județeană de partid Brașov, 
comuniștii, toți oamenii muncii — 
români, maghiari și germani — vor 
pune întreaga lor energie și capaci
tate creatoare in slujba înfăptuirii 
neabătute a politicii interne și ex
terne marxist-leniniste a partidu
lui. că iși vor înzeci forțele pentru 
a intîmpina cel de-al Xl-lea Con
gres al partidului cu noi și Însem
nate realizări, că vor face totul 
pentru a-și aduce cît mai deplin 
contribuția la vasta operă a poporu
lui nostru. închinată înălțării edi
ficiului luminos al socialismului și 
comunismului pe pămintul Româ
niei.

Plenara Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R., luind in dezbatere 

Telegrame adresate C.C. alP.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

proiectul de Program al partidului 
și proiectul Directivelor Congresu
lui al Xl-lea al Partidului Comu
nist Român, in numele comuniști
lor, al tuturor cetățenilor județului 
iși exprimă totala adeziune față 
de conținutul acestor documente 
fundamentale.

Documente de inegalabilă valoa
re, elaborate pe baza concepției 
științifice, materialist-dialectice și 
istorice, ele conturează cu o deose
bită claritate drumul patriei noas
tre spre cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației, ale îm
plinirii personalității umane. în 
obiectivele grandioase prevăzute 
în proiectele de Program și Direc
tive. în nivelurile cantitative si ca
litative superioare, recunoaștem cu 
toții realismul și spiritul științific, 
marxist-leninisl. al politicii partidu
lui, hotărirea sa fermă și neabătută 
în lupta și munca pentru prosperi
tatea și fericirea poporului, pentru 
triumful comunismului. Exprimîn- 
du-ne încă o dată deplina adeziune 
și asentimentul nostru față de con
ținutul acestor documente de o ex
cepțională însemnătate pentru vii
torul României, participanții la ple
nară, toți comuniștii și oamenii 
muncii de pe acest strămoșesc colț 
al tării ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru a con
tribui la traducerea lor in viață. Ne 
vom integra cu toată capacitatea 
și puterea noastră de muncă în 
eforturile națiunii române pentru 
îndeplinirea exemplară a tuturor 
obiectivelor și sarcinilor, pentru 
edificarea socialismului și comunis
mului in scumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă România.

Conștienți că viitorul, la dimen
siunile stabilite în Program și Di
rective, se construiește pe temeliile 
solide ale prezentului — se arată 
în telegrama adresată de plenara 
Comitetului județean zlrgeș al 
P.C.R. — înțelegem marea impor

gral, pină la această dată, an
gajamentele luate in intrecerea 
socialistă la producția de fontă, 
llvrind in plus oțelăriilor mai 
mult de 11 000 tone metal. A- 
cest succes a fost obținut pe 
seama sporirii indicilor de utili
zare a agregatelor. Rezultate 
meritorii au înregistrat furnaliș- 
tii de la Galați și Hunedoara. 
Siderurgiș'.ii hunedoreni. de 
exemplu, au înscris la capitolul 
economii la prețul de cost peste 
26 milioane de lei. 

tanță a îndeplinirii Ei de zi, lună 
de lună, a planului și angajamen
telor pe acest an, a realizării Îna
inte de termen a actualului cinci
nal și sintem ferm hotăriți să ne 
mobilizăm toate forțele și energiile 
creatoare, sâ muncim cu elan și 
abnegație pentru a obține rezultate 
superioare tn industrie, agricultură, 
investiții, în toate domeniile de 
activitate.

în aceste timpuri, cind patriA 
noastră se avlntă către noi Înăl
țimi, organizația județeană de 
partid Argeș vă asigură, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. de 
ferma sa hotărire de a-și face 
exemplar datoria, de a participa 
cu toată dăruirea, cu înaltă respon
sabilitate și exigență comunistă la 
înfăptuirea mărețelor prevederi ce 
se vor stabili prin documentele 
Congresului al Xl-lea al partidu
lui. Adeziunii noastre nestrămu
tate la politica internă și externă a 
partidului, recunoștinței noastre 

fierbinți fată de 
partid le vom da 
cea mai elocven
tă expresie oe 
marele front al 
muncii creatoare. 
Prin gindire si 
acțiune avintată 
si responsabilă, 
avind drept că
lăuză permanentă 
Programul și Di
rectivele. prin 
muncă, comuniștii 

Si toți cetățenii Argeșului vor parti
cipa plenar la înfăptuirea grandioa
sei opere proiectate de partid, vor 
contribui la continua Înflorire a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

în numele comuniștilor, al între
gii populații a județului — se 
subliniază in telegrama adresată 
de plenara Comitetului județean 
Brăila al P.C.R. - ne exprimăm 
convingerea că documentele pe 
care le-am dezbătut sint înteme
iate pe concepția științifică despre 
lume — materialismul dialectic și 
istoric — aplicată creator la reali
tățile și particularitățile concrete 
ale României, sintetizează in mod 
strălucit experiența anilor de con
strucție socialistă, dind o orientare 
clară pentru întreaga activitate 
pe plan național și internațional a 
partidului și poporului nostru. Ele 
stabilesc, linia generală de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de - înaintare pe calea 
comunismului, de participare ac
tivă a țării noastre la viața inter
națională. pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune. Prin în
tregul lor conținut, documentele se 
înscriu ca un nou și valoros aport 
al Partidului Comunist Român la 
îmbogățirea teoriei și practicii re
voluționare mondiale.

în consens cu atmosfera de avint 
politic și însuflețire in muncă ce 
domină întreaga națiune română, 
comuniștii, toți muncitorii, lucrăto
rii ogoarelor, intelectualii, toți oa
menii muncii brăilenl se angajează, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să inlimpine Congresul al Xl-lea al 
partidului cu noi și însemnate suc
cese în muncă, să facă totul pentru 
a asigura înfăptuirea politicii 
partidului, în interesul înfloririi 
României socialiste, al cauzei so
cialismului și comunismului.

în vederea sporirii in conti
nuare a producției de metal a 
țârii, in prezent, la Combinatul 
siderurgic din Galati se află 
in faze înaintate de lucru un 
nou furnal de 1 700 mc, precum 
și citcva baterii de cocsificare. 
Conform proiectului de Direc
tive, in viitorul cincinal va în
cepe construirea noului centru 
siderurgic de la Călărași care 
va dispune de furnale de foarte 
mare capacitate.

(Agerpres)

La invitația secretarului general ol 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. șl o tovară
șei Elena Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez El-Assad. a efectuat. 
Împreună cu soția. Anissâ El-Assad. 
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Socialistă România, in frun
tea unei delegații de partid șl de stat, 
In intervalul 2—7 septembrie 1974.

în 1 impui șederii In Republica So
cialistă România, inalții oaspeți si
rieni au vizitat obiective economi
ce și social-culturale din București 
și din județele Prahova și Brașov.

Distinșilor oaspeți sirieni li s-a 
rezervat pretutindeni o primire deo
sebit de călduroasă, simbol al rela
țiilor de prietenie existente intre 
România și Siria, al sentimentelor 
de stimă și prețuire reciprocă sta
tornicite Intre cele două popoare. În
tărite de aspirațiile și lupta lor Îm
potriva dominației străine. pentru 
libertate șl independență națională.

Cu prilejul vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hafez El-Assad au avut convorbiri 
oficiale, la care au participat :

— din partea română : Ștefan Voi- 
tec. vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Manea Mănescu, prim-mlnis- 
tru al guvernului, Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Dumitru Popescu. se
cretar al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Gheorghe Oprea, vi
ceprim-ministru al guvernului. Geor
ge Macovescu, ministrul «afacerilor 
externe. Constantin Băbălău, minis
trul energiei electrice, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior si Coope
rării Economice Internaționale. Va- 
sile Pungan, consilier al președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Emilian Manclur. ambasadorul Re
publicii Socialiste România in Siria ;

— din partea siriană : Abdoul Ha
lim Khaddam. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul a- 
facerilor externe. Mouhammad Hay- 
dar, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri pentru probleme economi
ce. Baqer Yassin, membru al Direc
țiunii naționale a Partidului Baas 
Arab Socialist, ing. Soubhi Kahale, 
ministrul barajului c^e pe Eufrat, 
Fawzi Al-Kayali. ministrul culturii 
și orientării naționale, dr. Mouham
mad Al-Imadi. ministrul economiei și 
comerțului exterior, Chteoui Seifo, 
ministrul industriei. Ahmad Iskan- 
dar Ahmad, ministrul informațiilor, 

^dr. Adlb Daoudy. .consilier al pre
ședintelui pentru problemele politice, 
.Muhsen Sayadi, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Siriei la București.

i:i cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o caldă atmosferă de 
prietenie, cordialitate și înțelegere 
reciprocă, cei doi conducători de 
partid și de stat au analizat stadiul 
actual șl perspectivele de extindere 
și intensificare a raporturilor bila
terale și au făcut un larg schimb de 
păreri cu privire la probleme Inter
nationale de interes reciproc.

Plecind de la dorința de pace și 
Înțelegere a popoarelor român și 
sirian, de la raporturile prietenești 
dintre cele două țări și popoare, in 
interesul cauzei păcii și al colaborării 
internaționale, pentru a lărgi și a- 
profunda in continuare relațiile e- 
xistente intre cele două state, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. și președin
tele Republicii Arabe Siriene. Hafez 
El-Assad, au semnat o Declarație 
solemnă comună.

Președintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez El-Assad, a exprimat 
cea mai înaltă apreciere pentru re
marcabilele succese obținute de Re
publica Socialistă România pe calea 
progresului economic, social-politic 
și cultural-stiintlfic al tării. Pre
ședintele Hafez El-Assad a elogiat 
politica externă principială și di
namică promovată de Republica So
cialistă România, personal de către 
președintele Nicolae Ceausescu. in 
interesul păcii, al înțelegerii si co
operării internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. a ex
primat cea mai înaltă apreciere pen
tru remarcabilele realizări obținute 
de Republica Arabă Siriană, sub con
ducerea Înțeleaptă si dinamică a 
președintelui Hafez El-Assad. in toa
te domeniile și iu special pe planul 
dezvoltării sociale și economice și 
al reconstrucției țării. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a elogiat efortu
rile încununate de succes făcute de 
Republica Arabă Siriană pentru în
tărirea suveranității naționale, inte
grității teritoriale și a capacității 
sale de apărare.

Cei doi președinți au constatat cu 
adîncă satisfacție progresul continuu 
al relațiilor româno-siriene. legătu
rile de sinceră prietenie și strinsă 
colaborare statornicite intre Parti
dul Comunist Român si Partidul 
Baas Arab Socialist, exprimînd con
vingerea lor că acestea servesc in
teresului reciproc al celor două țări 
și popoare, cauzei păcii șl cooperă
rii internaționale. Ei au evidențiat 
existența in continuare a unor largi 
posibilități pentru extinderea si di
versificarea colaborării româno-si
riene in toate domeniile.

în sfera raporturilor economice, 
ambii președinți au fost deosebit de 
bucuroși să releve modul pozitiv in 
care se Îndeplinesc acordurile și în
țelegerile semnate anterior. îndeo
sebi cele convenite cu ocazia vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Republica Arabă Siriană in luna 
februarie 1974, privind obiective in 
domeniile Industrial, tehnic și agri
col. El și-au «xnrlmat, de asemenea, 
satisfacția față de acordul de coope
rare in domeniul turismului, semnat 
In iulie 1974.

Cei doi președinți au reafirmai 
hotărirea ambelor guverne de a pro
mova dezvoltarea cooperării econo
mice $1 industriale intre cele două 
țări, de a spori șl diversifica schim
burile comerciale intre ele. de a am
plifica relațiile in domeniul trans
porturilor și schimburilor turistice.

Apreciind drept utilă $1 fructuoasă 
experiența acumulată pină acum, cei 
doi președinți au căzut de acord să 
extindă raporturile economice, mai
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alea In ceea ce privește obiectivei® 
de cooperate. Ca expresie Q dorin
ței reciproce de dezvoltare multila
terală a relațiilor de prietenie sl co
laborare romăno-slrlene, in cursul 
vizitei nu fost semnate următoarele 
acorduri și aranjamente de coope
rare : Acord intre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Arabe Siriene privind 
transporturile rutiere Internaționa
le de călători și mărfuri ; A- 
cord privind exploalare.a ui uti
lizarea gazelor din zăcămintele 
petrolifere ; Aide-memoire privind 
cooperarea in domeniul agriculturii ; 
Protocol privind proiectele indus
triale care urmează a fi realizate de 
către partea română în Siria ; Con
tract privind construirea de către 
partea română a rafinăriei Banyas : 
Contract privind lucrări de explorare 
și exploatare in domeniul petrolier.

Pentru a asigura realizarea intr-un 
ritm accelerat a acordurilor de 
cooperare economică, tehnică și ști
ințifică, cei doi președinți au hotărit 
ca reprezentanții autorităților com
petente din cele două țări și. in spe
cial, Comisia mixtă româno-siriană de 
cooperare economică și tehnico-Știin- 
țifică să se intilnească cel puțin o da
tă pe an și ori de cite ori este nevoie.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez EI-Assad, au exprimat satis
facția lor pentru evoluția favorabilă 
a relațiilor care se desfășoară in ca
drul Acordului cultural, în domeniul 
culturii, științei și învățămlntului. 
Ambii președinți au apreciat că 
Acordul de cooperare in domeniul 
informațiilor dintre guvernul român 
și guvernul sirian, încheiat la 24 au
gust 1974, constituie o contribuție la 
stringerea legăturilor dintre cele 
două țări și popoare, la o mai bună 
cunoaștere reciprocă.

Cei doi președinți și-au exprimat 
hotărirea de a incuraja In continuare 
schimburile de informații culturale 
și științifice Intre cele două țări, ca 
mijloc pentru o mai bună cunoaștere 
reciprocă și ca aport la patrimoniul 
civilizației mondiale. S-a hotărit, de 
asemenea, ca forurile competente din 
cele două țări să colaboreze strins 
în urmărirea și accelerarea in conti
nuare a îndeplinirii acordurilor și 
înțelegerilor economice, tehnice, ști
ințifice și culturale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul gene
ral al Partidului Baas Arab Socialist 
au constatat cu satisfacție dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
partide, care contribuie la consoli
darea prieteniei dintre cele două țări 
și popoare. Exprimindu-și hotărire«a 
de a adinei in continuare aceste re
lații, ei au subliniat însemnătatea în
făptuirii programului de cooperare 
pe anii 1974—1975 între Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist, încheiat recent la 
București De asemenea, ei au foșt 
de'acord să se ia măsuri pentru in
tensificarea in continuare a contac
telor și schimburilor de vizite între 
organiz«ațiile sindicale, de tineret, 
studenți și femei și alte organizații 
obștești și de masă din ambele țări.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
in favoarea creării de asociații de 
prietenie româno-siriană și, respec
tiv, siriano-română în ambele țări, 
menite sâ întărească relațiile priete
nești existente intre cele două țări 
și popoare.

Cei doi președinți au procedat la 
un cuprinzător și util schimb de 
vederi asupra problemelor interna
ționale actuale de interes comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele H«ifez El-Assad au apre
ciat că in relațiile internaționale se 
evidențiază tot mai mult voința tu
turor țărilor. Indiferent de sistemul 
lor social-politic, de mărime și po
tențial, de a participa direct și ac
tiv la examinarea și soluționarea tu
turor problemelor care privesc pacea 
și civilizația omenirii. Ei au 6cos in 
evidență rolul și contribuția țărilor 
mici și mijlocii la democratizarea 
relațiilor internaționale, instaurarea 
unui climat de pace, justiție și secu
ritate in lume și la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare intre 
toate națiunile, la creșterea influen
ței forțelor socialismului, democrației 
și păcii. Cei doi președinți s-au pro
nunțat pentru promovarea unui curs 
nou in viața internațională, care să 
așeze raporturile interstatale pe res
pectarea și aplicarea strictă a nor
melor universal valabile ale dreptu
lui internațional, cum sint : inde
pendența și suveranitatea națională, 
egalitatea in drepturi și avantajul 
reciproc, neamestecul in treburile 
interne ale altor state, integritatea 
teritorială, inadmisibilitatea dobindi- 
rii de teritorii prin forță și inviola
bilitatea frontierelor, reglementarea 
pașnică a diferendelor internaționale, 
fără a impieta asupra dreptului ine
rent al fiecărui stat la autoapărare, 
dreptul tuturor popoarelor la auto
determinare.

Pornind de la rezultatele obținute 
in efortul general de îmbunătățire a 
climatului politic Internațional, cei 
doi președinți au apreciat câ actualul 
curs spre destindere și colaborare a 
avut influențe pozitive in întărirea 
mișcărilor de eliberare, favorlzînd suc
cesul luptei popoarelor împotriva poli
ticii Imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste de dominație, dictat și a- 
suprire, pentru pace, libertate, inde
pendență națională și o viață mai bună.

Partea română a reafirmat solida
ritatea militantă cu luota popoarelor 
arabe pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru integritate 
teritorială, dezvoltare economică și 
progres social, subliniind deosebita 
contribuție pe care aceste popoare o 
aduc la cauza păcii și colaborării in
ternaționale.

Avind in vedere principiile men
ționate, cei doi președinți au exami
nat problema Orientului Mijlociu, 
exorimîndu-și profunda preocupare 
față de persistența unei stări grave 
in regiune. El au subliniat că men
ținerea sub ocupație militară a terito
riilor arabe ocupate in 1967. de către 
israel prin folosirea forței, constituie 
o sursă de permanentă încordare, 
purtind pericolul de reluare a ostili
tăților militare. Prelungirea unei 
astfel de încordări ar periclita actua
lele eforturi de pace și ar amenința 
pacea și securitatea mondială.

Cei doi președinți au fost de 
acord că realizarea unei păci juste 
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șl durabile in Orientul Apropiat ne
cesită retragerea grabnică a trupe
lor israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate In timpul războiului 
din 1967, precum șl restabilirea de
plină a drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinian, in special 
dreptul său la autodeterminare.

în același timp, cei doi președinți 
și-au exprimat convingerea că o 
pace justă și durabilă în Orientul 
Apropiat trebuie să se bazeze pe 
stricta aplicare a rezoluțiilor perti
nente ale Adunării Generale șl Con
siliului de Securitate ale O.N.U.

Cei doi președinți au reafirmat că 
Organizația pentru Eliberarea Palesti
nei este singurul reprezentant legi
tim al poporului palestinean.

Ei au apreciat că acordurile de 
dezangajare in Sinai și Golan con
stituie un prim pas in direcția unei 
păci juste și durabile tn regiune, in 
conformitate cu rezoluția Consiliului 
de Securitate al O.N.U. nr. 338 din 
22 octombrie 1973.

Cei doi președinți au examinat 
situația de după Încheierea acordu
lui de dezangajare pe frontul sirian. 
Ei au exprimat o mare îngrijorare 
față de repetatele atacuri militare 
efectuate In ultimele luni de către 
forțele «armate israeliene împotri
va populației civile și lagărelor de 
refugiați palestineni din sudul Li
banului, precum si alte activități, 
inclusiv cele întreprinse In teri
toriile ocupate, in special activi
tățile contrare convenției de la Ge
nova privind proiecția persoanelor 
civile în timp de război din 12 au
gust 1949, care sint contrare spiritu
lui de construire a păcii, prevalent 
imediat dupâ incheierea acordului de 
dezangajare. Ei au fost de acord cu 
necesitatea descurajării unor astfel 
de acțiuni care sint de natură să 
împiedice eforturile îndreptate spre 
instaurarea unei păci juste și trai
nice in Orientul Mijlociu.

Cei doi președinți au fost de acord 
asupra necesității începerii tratative
lor in cadrul Conferinței de la Ge
neva privind Orientul Mijlociu, de 
către toate părțile interesate, in cel 
mai scurt timp, in conformitate cu 
rezoluția Consiliului de Securitate al 
O.N.U. nr. 338,1973. în scopul Înde
plinirii acesteia și al altor rezoluții 
pertinente ale O.N.U. El au evocat 
posibilitatea ca alte țâri iubitoare de 
pace și interesate să poată participa 
la conferința de la Geneva pentru 
a-și aduce contribuția constructivă la 
procesul realizării păcii in regiune.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
dat o înaltă apreciere eforturilor de
puse de președintele Hafez El-Assad 
in vederea obținerii unei păci drepte 
și durabile in Orientul Mijlociu, pen
tru modul perseverent in care a ac
ționat pentru asigurarea de rezultate 
pozitive.

Președintele Hafez El-Assad a dat 
o inaltâ apreciere • activității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
a se ajunge la o pace dreaptă și du
rabilă in Orientul Mijlociu, poziției 
juste promovate de România in a- 
ce«astă problemă.

Exprimindu-și hotărirea de a ac
ționa in continuare cu fermitate in 
această direcție, cei doi președinți au 
hotărit sâ mențină contacte perma
nente și să procedeze la consultări 
bilaterale ori de cite ori este nevoie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez El-Assad au con
siderat că lichidarea definitivă a co
lonialismului și neocolonialismului 
reprezintă unul dintre obiectivele 
fundamentale ale contemporaneității. 
Ei au evidențiat imperativul aplicării 
prevederilor Declarației O.N.U. cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale și a 
rezoluțiilor referitoare la decoloni
zare, suprimarea și eliminarea 
apartheidului și au afirmat hotări
rea lor comună de a acorda in con
tinuare sprijin politic, material și mo
ral mișcărilor de eliberare din Nami
bia. Zimbabwe și Africa de Sud, po
poarelor care luptă împotriva colo
nialismului. a apartheidului si a altor 
forme de discriminare rasială, pentru 
cucerirea independenței lor naționale.

Ei au evidențiat succesele obținute 
de Partidul African al Independenței 
din Guineea-BLssau și Insulele Capu
lui Verde, in special prin proclamarea 
Republicii Guineea-Bissau ca stat in
dependent si obținerea unei largi re
cunoașteri internaționale a acestuia.

în acest sens, ei au salutat cu sa
tisfacție acordul recent încheiat la 
Alger intre reprezentanții P.A.I.G.C. 
și ai guvernului portughez prevăzind 
recunoașterea de către Portugalia a 
acestui nou stat independent.

Cei doi președinți și-au exprimat 
speranța că schimbările înnoitoare 
din Portugalia vor contribui substan
țial la accelerarea procesului de li
chidare definitivă a rămășițelor co
lonialismului in Africa.

Cei doi șefi de stat au subliniat că 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Siriană, ca țâri in curs 
de dezvoltare, consideră că diminua
rea și. in ultimă instanță, lichidarea 
decalajului dintre țările dezvoltate și 
țările in curs de dezvoltare repre
zintă un factor de extremă impor
tanță pentru cauza păcii, progresului, 
justiției și colaborării internaționale. 
Cei doi președinți consideră că, in 
virtutea dreptului Inalienabil al ță
rilor și popoarelor asupra resurselor 
lor naturale, pe care sint îndreptă
țite a le utiliza potrivit propriilor 
interese naționale, pe baza dreptului 
legitim al țărilor în curs de dezvol
tare de a beneficia de cuceririle ști
inței și tehnologiei moderne, proble
mele energiei, ale materiilor prime 
și ale dezvoltării trebuie să-și gă
sească soluții juste și eficiente.

Ei au subliniat că depășirea situa
ției actuale necesită eforturi susținute 
din partea fiecărui 6tat, pentru va
lorificarea deplină a resurselor lor 
naturale șl umane, pentru eliminarea 
practicilor discriminatorii și barie
relor artificiale in relațiile economice 
dintre state, pentru stabilirea unor 
raporturi echitabile intre prețurile 
materiilor prime și ale produselor 
manufacturate, precum șl pen
tru creșterea eficacității acțiuni
lor O.N.U. de sprijinire a statelor 
in cur3 de dezvoltare. Toate aceste 
acțiuni vor trebui să ducă la instau
rarea unei noi ordini economice in 
lume, bazată pe echitate și justiție 
internațională.

Evidențiind importanța celei de-a 
șasea sesiuni speciale a Adunării Ge

nerale a O.N.U., privind materiile 
prime și dezvoltarea, cel doi pre
ședinți au apreciat că statornicire.» 
unei noi ordini economice In lum» 
ar fi realizată prin îndeplinirea cu 
bună credință de către toate statele 
a rezoluțiilor și hotărirllor adoptat» 
de această sesiune specială a Adună
rii Generale a O.N.U.

Cei doi președinți au efectuat un 
larg schimb de păreri in legătură cu 
flltuațla actuală din Europa și «nu re
cunoscut importanța Conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare, care trebuie să conducă 
la stabilirea unei colaborări egale 
Intre toate națiunile continentului 
și să garanteze fiecărei națiuni eu
ropene dreptul la dezvoltare liberă. 
El au fost de acord că securitatea 
europeană prezintă un Interes deo
sebit nu numai pentru țările acestui 
continent, ci și pentru alte țări. Rea
lizarea acestui deziderat va exercita 
o puternică influență asupra dezvol
tării întregii vieți internaționale 
contemporane. Ei au scos in evidență 
legătura existentă între realizarea 
securității in Europa și în zona Mă
rii Mediterane, in special în regiu
nea Orientului Apropiat, subliniind 
necesitatea accelerării eforturilor 
pentru realizarea securității în Me- 
dlterana. pentru ca aceasta să de
vină o mare a păcii șl un factor de 
stabilitate politică internațională. în 
aceeași ordine de Idei, el au relie
fat importanța deosebită a transfor
mării Balcanilor Jntr-o zonă a păcii 
și bunei înțelegeri.

Cei doi președinți și-au exprimat 
serioasa lor îngrijorare față de si
tuația în deteriorare încă existentă 
în Cipru. Ei au evidențiat interesul 
lor in a se pune capăt periculoasei 
stări de tensiune din insulă, In spe
cial avind in vedere faptul că țări
le lor pot fi afectate de către re
percusiunile ce ar putea decurge din 
această situație.

Ei au fost de acord că soluționa
rea problemei Ciprului trebuie să se 
bazeze pe menținerea independenței, 
suveranității și integrității teritoriale 
a Republicii Cipru, pe eliminarea 
tuturor bazelor străine și retragerea 
tuturor trupelor străine din insulă, 
întrucit aceste baze și trupe repre
zintă o permanentă îursă de încor
dare și crize In Insulă și In întreaga 
regiune.

în legătură cu situația din Asia de 
aud-est. cei doi șefi de stat, salutind 
încheierea acordului cu privire la în
cetarea războiului si restabilirea pă
cii in Vietnam, a acordului privind 
restabilirea păcii sl realizarea recon
cilierii naționale in Laos, au subli
niat necesitatea stringentă a respec
tării stricte si aplicării in practică 
a acestor acorduri. Cei doi președinți 
au reafirmat sprijinul lor consecvent 
acordat Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. singurul reprezentant legitim 
al poporului din această tară, pre
cum si Frontului Unit Național din 
Cambodgia si Guvernului Regal de 
Uniune Națională a Cambodgiel în 
lupta lor pentru dezvoltarea inde
pendentă a poporului cambodgian. F.i 
si-au exprimat speranța că vor fi 
create condițiile necesare pentru o 
pace durabilă în această regiune, 
astfel incit popoarele din Indochina 
să-și hotărască liber soarta fără a- 
mestec din afară.

Președintele Nicolae Ceaușescu ti 
președintele Hafez El-Assad au sub
liniat importanta ne care țările lor 
o acordă rolului Organizației Națiu
nilor Unite in rezolvarea probleme
lor internaționale în interesul po
poarelor. pentru apărarea principii
lor dreptului international si crearea 
unui climat de pace și securitate Jn 
lume. Ei au subliniat cu fermitate câ 
ar fi in interesul profund al tuturor 
popoarelor ca Organizația Națiunilor 
Unite, celelalte organizații si orga
nisme internaționale să acționeze cu 
mai multă eficacitate pentru promo
varea colaborării și înțelegerii intre 
națiuni ; ei au exprimat hotărire«e 
tarilor lor de a acționa, unindu-și 
eforturile cu cele ale altor state. In 
vederea întăririi rolului O.N.U.. po
trivit prevederilor rezoluției 2 925. a- 
doptată la a XXVH-a sesiune a Adu
nării Generale a acestei organizații.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
pentru asigurarea unei păci si secu
rități trainice in lume sint imperios 
necesare încetarea cursei înarmări
lor. lichidarea bazelor militare de pe 
teritoriile altor state. înfăptuirea 
dezarmării, avindu-se în vedere In 
primul rind dezarmarea nucleară, 
sub un control internațional eficace 
și crearea de zone denuclearizate. în 
acest sens, ei au apreciat că este ne
cesar sâ fie Intensificate negocierile 
pentru dezarmare, cu participarea 
tuturor statelor interesate, pentru a 
se alunge la încheierea unor acor
duri internaționale cît mai eficiente. 
Avind in vedere resursele materiale 
și umane angajate in cursa înarmă
rilor. cei doi șefi de stat au subli
niat. totodată, avantajele pe care 
le-ar reprezenta pentru întreaga o- 
menire dirilarea in scopuri pașnice. 
Îndeosebi in folosul țărilor In curs 
de dezvoltare, a resurselor folosite 
astăzi în cursa înarmărilor.

Cei doi șefi de stat au reliefat Im
portanța intensificării schimbului de 
vizite la diferite niveluri ?i In dife
rite domenii dintre cele două țări și 
au evidențiat cu satisfacție că vizita 
in Republica Socialistă România a 
președintelui Republicii Arabe Sirie
ne. continuarea rodnică a dialogului 
direct la nivel înalt început în fe
bruarie 1974 au constituit o contribu
ție de seamă la Întărirea si adîncirea 
relațiilor de prietenie si a cooperării 
multilaterale dintre România si Siria.

Cu acest prilej s-a hotărit ca cel 
doi președinți să se Intilnească cel 
puțin o dată ne an. Aceeași decizie 
a fost luată în legătură cu intilnirile 
dintre miniștrii de externe ai celor 
două țări.

Președintele Hafez El-Assad și so
ția. ceilalți oaspeți sirieni au expri- 
mat viile lor mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru ospitalitatea cald«ă a- 
cordată in timpul vizitei in România.

Președintele Hafez El-Assad și 
doamna Anissă El-Assad au transmis 
președintelui Nicolae Ceausescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu invitația 
cordială de a vizita Republica Arabă 
Siriană. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmind a fi sta
bilită ulterior.
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țări și popoare, pentru întărirea con
tinuă a bunelor lor raporturi, pentru 
transpunerea in viată a acordurilor 
și înțelegerilor convenite.

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntul președintelui 
Hafez El-Assad

Stimate domnule președinte. 
Stimați prieteni și tovarăși.
Aș dori încă o dată să exprim sa- 

tisfacția mea. a conducerii de partid 
și de stat, pentru desfășurarea cu 
succes a vizitei dumneavoastră prie
tenești In România si pentru cursul 
ascendent al relațiilor dintre popoa
rele noastre.

In aceste zile am avut un larg 
schimb de păreri asupra dezvoltării 
relațiilor bilaterale și asupra unor 
probleme internaționale. S-a ajuns 
la semnarea unor acorduri și înțe
legeri de mare importantă in dome
niul colaborării economice, tehnice 
și științifice. Toate acestea așazâ 
relațiile de cooperare dintre Româ
nia și Siria pe o bază trainică. Do
resc să vâ asigur că vom Tace totul 
pentru ca toate aceste acorduri si 
Înțelegeri să fie realizate in cele 
mai bune condiții.

Prin declarația și comunicatul pe 
care le-am semnat imoreună. cu 
citeya minute mai înainte, dăm ex
presie voinței partidelor și popoa
relor noastre de a conlucra strins. 
fi’.it pentru dezvoltarea economico- 
sociaiă independentă a țărilor noas
tre, cit și pentru afirmarea in rela
țiile reciproce, precum și în lume a 
principiilor de egalitate, de respect 
al independenței și suveranității, de 
neamestec în treburile interne, de 
avantaj reciproc.

Fără îndoială că soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții inter

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Părăsind teritoriul țării dumneavoastră frumoase, după vizita noastră, 
în timpul căreia am reînnoit contactele personale directe dintre noi. sintem 
deosebit de fericiți de a ne fi bucurat de ospitalitatea ponorului dum
neavoastră prieten. Sint fericit să exprim in numele meu, al soției mele 
și al delegației arabe siriene cele mai calde mulțumiri, dumneavoastră per
sonal și doamnei Elena Ceaușescu. tuturor colaboratorilor dumneavoastră, 
pentru toată căldura, generozitatea și ospitalitatea cu care am fost înconju
rați in timpul șederii noastre in țara dumneavoastră.

întilnirile numeroase cu masele populare de la orașe și sate, cu oa
menii muncii din uzine și alte unități economice importante, căldura pri
mirii. toate acestea au reafirmat profunzimea prieteniei dintre popoarele 
noastre.

In plus, tot ce am văzut în timpul vizitei noastre ne-a confirmat tot 
ce știam dinainte despre progresul măreț pe care l-a înregistrat orinduirea 
socialistă în domeniile industriei, agriculturii și alte sectoare. Noi ne bucu
răm de toate aceste succese.

Vă doresc, dumneavoastră și doamnei Elena Ceaușescu, multă sănătate, 
f'ricire și bunăstare, iar nobilului popor romăn urări de progres continuu 
fi prosperitate.

HAFEZ EL-ASSAD
Secretar general 

al Partidului Baas Arab Socialist
Președintele

Republicii Arabe Siriene

La solemnitate au asistat Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Manea Mănescu, prim-mi- 
nistru al guvernului, membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., 

naționale. inclusiv cele din Orientul 
Mijlociu, sau cele privind securita
tea europeană, cer colaborarea tot 
mai strinsă intre popoarele noastre, 
Intre toate popoarele care se pro
nunță pentru o politică nouă inter
națională.

As dori să-mi exprim satisfacția 
pentru semnarea acestor documen
te care sint o expresie a înțelegeri
lor pe care le-am realizat împreună 
în aceste zile. Vizita dumneavoastră 
a constituit — ca să spun așa — o 
prelungire a vizitei pe care delega
ția română a efectuat-o in lama a- 
cestui an în Siria.

Doresc să exprim încă o dată ho- 
tărirea fermă a poporului român, a 
partidului și a guvernului de a ac
ționa neabătut pentru dezvoltarea 
relațiilor multilaterale dintre po
poarele și partidele noastre.

Peste puțin timp veți nleca spre 
patria dumneavoastră. Vă rog să 
duceți cu dumneavoastră cele mai 
sincere sentimente de prietenie ale 
poporului român, dorința sa de a 
dezvolta colaborarea cu poporul prie
ten sirian, urarea de a se aiunge cit 
mai curind la realizarea unei păci 
dreote și juste, precum și urarea de 
multă prosperitate si fericire pentru 
poporul prieten sirian.

Iar dumneavoastră vă dorim mul
tă sănătate și succes in întreaga ac
tivitate închinată cauzei progresu
lui și fericirii Doporului dumneavoas
tră 1 (Aplauze). 

ministrul afacerilor externe fi alți 
membri ai guvernului.

Au fost de față Abdoul Halim 
Kbaddam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul afacerilor 
externe al Siriei, Mouhammad Hay-

Stimate dragă prietene Ceaușescu, 
Dragi stimati tovarăși români.
încheiem astăzi vizita în tara dum

neavoastră și doresc să reafirm că 
noi ne simțim deosebit de satisfăcut» 
pentru rezultatele acestei vizite.

Semnarea de către noi. astăzi, e 
unor documente este incă un exem
plu al dorinței de adincire a cola
borării. a înțelegerii comune dintre 
noi. dintre tarile și popoarele noas
tre. Ceea ce am semnat astăzi con
firmă. incă o dată, credința noastră 
comună in dreptul popoarelor de a-și 
construi de sine stătător, în mod in
dependent. viitorul pe care îl doresc, 
de a se apăra pe ele însele împotriva 
tuturor acelor elemente care vor să 
frineze progresul lor. Prin ceea ce 
am semnat se confirmă încă o dată 
credința noastră in necesitatea ex
tinderii colaborării internaționale, 
necesitatea de a crea o bază puter
nică acestei colaborări, fie că aceasta 
se referă la rezolvarea problemelor 
generale care privesc viitorul nos
tru sau la solutionarea acelor pro
bleme care in momentul de fată pri
vesc soarta omenirii.

In timpul vizitei in frumoasa dum
neavoastră tară am avut posibilitatea 
să cunoaștem, aflindu-ne In mijlocul 
acestui popor, aprecierile sale deose
bite pentru poporul nostru arab. Am 
simțit pretutindeni sentimentele sale 
călduroase. Am văzut poporul dum
neavoastră — bărbați sau femei — in
ti mpinîndu-ne cu căldură si dragos
te. in sate sau orașe, pc ogoare sau 
in uzine.

Doresc să reafirm că pentru toate 
acestea răminem cu profunde senti
mente. cu convingerea că colabora

SEMNAREA UNOR ACORDURI ROMÂNO SIRIENE
Sîmbătă dimineața a avut loc la 

București semnarea unor acorduri, 
protocoale și contracte economice 
româno-siriene.

Acordul intre guvernul României 
și guvernul Siriei privind transpor
turile rutiere și internaționale de că
lători și mărfuri a fost semnat de 
Ion Pățan, viceprim-ministru, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice Internaționale, și 
Mouhammad Al-Imadi, ministrul e- 
conomiei și comerțului exterior : mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, Bujor Almășan, și ministrul 
Mouhammad Al-Imadi au semnat A- 
cordul privind exploatarea și utili
zarea gazelor din zăcămintele petro
lifere : ministrul agriculturii in
dustriei alimentare și apelor. Angelo 
Miculescu, ministrul Barajului de pe 
Eufrat, Soubi Kahale, și adjunc
tul ministrului agriculturii si

dar, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri pentru problemele economi
ce, și alte persoane oficiale care 
l-au însoțit pe președintele sirian in 
vizita sa in țara noastră.

(Agerpres)

rea și prietenia noastră se vor dez
volta in viitor. Ceea ce am desprins 
din âcesje sentimente de cordialitate, 
din modul călduros cum am fost in- 
tîmpinați, va rămîne permanent în 
inimile noastre si nu vom putea 
niciodată să uităm.

La rindul său. poporul nostru din 
Republica Arabă Siriană a manifes
tat aceleași sentimente de apreciere 
și cordialitate pentru președintele 
Ceaușescu, pentru poporul român 
prieten.

Tin să exprim aprecierea pentru 
întrevederile de deosebită cordialitate 
pe care le-am avut cu președintele 
Ceaușescu, întrevederi care aii fost 
permanent marcdte de sentimentul 
frăției, și în cadrul cărora s-a rea
lizat înțelegerea asupra tuturor pro
blemelor ce au făcut subiectul dis
cuțiilor. Impresiile sint numeroase ; 
tot ce ne-a înconjurat în cursul vi
zitei ne-a Impresionat profund.

încă o dată tin să relev că toate 
acestea vor influenta foarte mult, 
foarte profund, dezvoltarea relațiilor 
noastre viitoare.

Mulțumesc președintelui Ceaușescu. 
doamnei Elena Ceaușescu pentru tot 
ceea ce am văzut, pentru ceea ce 
am simțit in cursul vizitei noastre. 
Mulțumesc tuturor conducătorilor ro
mâni și adresez in numele meu, al 
soției mele. înainte de toate in nu
mele poporului arab din Siria, cele 
mal sincere urări si aprecieri po
porului român prieten, fiecărui ce
tățean al României prietene.

Vă reafirm că dorim o colaborare 
largă, intelegere. si că aceasta se va 
realiza intre noi și In viitor.

Mulțumesc foarte mult prietenului 
meu Ceaușescu. (Aplauze).

rian. Michel Abdallah, au semnat un 
,,Aide-mdmolre“ privind cooperarea 
in domeniul agriculturii ; ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele. loan Avram, și ministrul in
dustriei. Chteoui Seifo. au semnat 
Protocolul privind proiectele indus
triale care urmează a fi realizate de 
către partea română In Siria.

Contractul privind lucrări de forare 
șl exploatare in domeniul petrolier 
a fost semnat de miniștrii Bujor 
Almâșan si Mouhammad Al-Imadi, 
iar Ion Pățan. viceprim-ministru al 
guvernului, și vicepremierul sirian 
pentru probleme economice, Mou
hammad Haydar, au semnat contrac
tul privind construirea de către par
tea română a Rafinăriei Banyas din 
Siria, cu o capacitate de 6 milioane 
tone anual.

(Agerpres)
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L DECLARA VOINȚA SI HOTARIRF.A 
LOR COMUNĂ J

1. De n lărgi șl adinei relațiile lor de prietenie șl 
colaborare in domeniile politic, economic, științific, 
tehnologic, cultural, artistic, turistic șl uman ;

2. Dc a promova, po baza avantajului reciproc, coo
perarea economică po multiple planuri, a extinde 
schimburile comerciale, perfccțlonind mijloacele de 
realizare a acestui țel și a lărgi cooperarcn Industrială 
în vederea valorificării cu maximum de eficiență a 
resurselor lor naturale :

3. Dc a facilita creșterea schimburilor și lărgirea 
cooperării in domeniile Invățărnintului, științei, cultu
rii, arici și sportului, promovind astfel prietenia șl 
buna înțelegere intre popoarele celor două state.
II. DECLARA VOINȚA LOR COMUNA DE A BAZA 

RELAȚIILE LOR RECIPROCE. PRECUM 
Șl RELAȚIILE I.OR CU CELELALTE STATE 

PE URMĂTOARELE PRINCIPII :
1. Necesitatea dc a da fiecărui popor posibilitatea 

de a exercita drepturi naționale egale și dreptul la 
autodeterminare ;

2. Dreptul inalienabil al popoarelor dc a-și alege 
liber sistemul lor politic, economic și social, conform 
voinței și intereselor lor proprii, fără nici un ames
tec din afară ;

3. Dreptul tuturor națiunilor la existență, Indepen
dență, libertate, suveranitate națională și pace și 
dreptul lor dc a întreține relații de prietenie și bună 
înțelegere cu celelalte state ;

1. Dreptul suveran r! fiecărui «lat dc a hotărî ei 
insuși asupra folosirii propriilor sale resurse natura
le in conformitate cu interesele sale naționale, fără 
nici o constringerc sau presiune din afară :

5. Deplina egalitate in drepturi a tuturor statelor, 
indiferent de mărime, potențial, nivel de dezvoltare 
sau sistem politic, economic și social și respectarea 
drepturilor inerente suveranității depline ;

G. Dreptul inalienabil și îndatorirea fiecărui stat dc 
a participa, in condiții dc egalitate, la examinarea și 
soluționarea problemelor internaționale de interes co
mun :

7. Asigurarea avantajului reciproc în cooperarea 
dintre state in toate domeniile vieții internaționale ;

8. Dreptul și îndatorirea statelor. Indiferent de sis
temul lor social și politic, dc a coopera in diferitele 
domenii ale relațiilor internaționale, in scopul menți
nerii păcii și securității in lume și al promovării pro
gresului economic și social al tuturor națiunilor. Drep
tul incontestabil al tuturor statelor do a participa la 
cooperarea internațională, de a avea acces ncslinghc- 
rit la cuceririle științei și tehnologiei moderne ;

9. Neamestecul in treburile Interne sau externe ale 
altui stat in nici o formă șl sub nici un pretext ;

10. Respectarea inadmisibilitâții dobîndirii dc teri
torii prin forță in nici o împrejurare, inviolabilității 
frontierelor șl a Integrității teritoriale a statelor și, 
in consecință, recunoașterea faptului că orice Încer

care din partea unul stat de a încălca sanctitatea uni
tății naționale sau a știrbi integritatea teritorială a 
altul stat prejudiciază intr-un înalt grad pacea și 
securitatea Internațională ;

11. Obligația statelor dc a se abține in relațiile lor 
internaționale dc la amenințarea cu forța sau tolosl- 
rea forței împotriva altui stat. Soluționarea tuturor 
diferendelor intre state se va realiza prin mijloace 
pașnice. Această îndatorire nu va impieta în nici o 
împrejurare și sub nici o formă asupra dreptului 
inalienabil al fiecărui stat la autoapărare individuală 
sau colectivă, precum și asupra dreptului de a-și eli
bera teritoriile ocupate :

12. îndatorirea fiecărui stat dc a-și îndeplini com
plet și cu bună credință angajamentele internaționale 
și a trăi in pace cu celelalte state conform principiilor 
și țelurilor Cartel Națiunilor Unite.

în interpretarea și aplicarea lor, aceste principii 
fundamentale ale dreptului internațional sint legate 
intre ele și fiecare principiu trebuie interpretat in 
contextul general al celorlalte principii.

Ele trebuie să fie riguros respectate de către toate 
statele in relațiile lor reciproce.

III. DECLARA HOTARIREA LOR COMUNA i
1. De a dezvolta relații de prietenie șl colaborare 

cu toate statele pe baza principiilor sus-menționate, a 
acționa pentru adoptarea de măsuri efective menite 
să promoveze pacea, destinderea și cooperarea în în
treaga lume, astfel ca politica internațională să ca
pete un nou curs ;

2. De a colabora între ele și cu celelalte state pen
tru întărirea rolului Națiunilor Unite în apărarea in
dependenței și suveranității tuturor națiunilor și _ a 
dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî 
liber soarta, in consolidarea păcii și securității Inter
naționale și stimularea colaborării internaționale con
form principiului dreptului internațional, pentru res
pectarea și aplicarea rezoluțiilor O.N.U. ;

.3. Dc a participa activ la examinarea șl rezolvarea 
tuturor problemelor internaționale în interesul păcii 
și securității internaționale și al cooperării intre na
țiuni :

4. De a acționa împreună pentru lichidarea finală 
a colonialismului și ncocolonialismului, a ocupației și 
dominației străine, precum și a discriminării rasiale 
și a politicii de apartheid, a tinde spre sporirea spri
jinului politic, diplomatic, material și moral pentru 
mișcările de eliberare națională :

5. De a acționa in comun, ori de cîte ori apare in
dicat. pentru promovarea progresului economic și so
cial al tuturor țărilor, in special al celor in curs de 
dezvoltare, in scopul eliminării decalajului dintre ele 
și țările dezvoltate.

IV. în vederea examinării problemelor privind adu
cerea la îndeplinire a prezentei declarații. Republica 
Socialistă România și Republica Arabă Siriană vor 
avea largi consultări la toate nivelurile prin folosirea 
căilor diplomatice obișnuite și prin schimb de vizite 
și intilniri periodice intre reprezentanții lor.

întocmită la București, la 7 septembrie 1971, în două 
exemplare originale, in limbile română și arabă, am
bele texte avînd valoare egală.

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I) 

plină față de rezultatele deosebit de 
fructuoase ale acestui al doilea 
dialog la nivel înalt româno-sirian. 
Sentimentele cu care poporul român 
a salutat această vizită exprimă. In 
același timp, adeziunea sa profundă 
la politica externă a partidului și 
statului nostru, indreptatâ spre În
făptuirea aspirațiilor de pace. înțe
legere și colaborare Intre națiuni.

In ziua plecării inalților oaspeți, 
aeroportul Otopeni era împodobit 
sărbătorește cu portretele celor doi 
șefi de stat, cu drapele românești și 
siriene, cu urări in limbile română și 
arabă. „Să se dezvolte continuu rela
țiile de prietenie, colaborare și soli
daritate dintre Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Siriană în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii $1 înțelegerii Interna
ționale !". „Trăiască pacea, priete
nia frățească și colaborarea între 
popoare" — scria pe marile pancar
te din fața salonului oficial al ae
roportului.

De la reședința oficială, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au condus pe pre
ședintele Hafez El-Assad și doamna 
Anisse El-Assad pină la aeroport, 
unde au fost întimpina‘1 de ovațiile 
entuziaste ale numeroșilor bucu- 
reșteni prezenți, care au scandat în
delung numele celor doi președinți, 
aclamind pentru prietenia româno- 
siriană.

Solemnitatea plecării a început 
prin prezentarea onorului de către 
garda militară. S-au intonat imnu
rile de stat ale Siriei și României, 
in ti mo ce răsunau 21 de salve de 
tun. Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez El-Assad au trecut apoi în 
revistă garda de onoare.

In continuare, lnalții oaspeți și-au 
luat rămas bun de la șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești. de la personalitățile oficiale 
române prezente — membri al Comi
tetului Executiv și membri suple
ant» ai Comitetului Executiv, secre
tari ai C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe, alți membri ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale .$1 organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori.

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez El-Assad, tovară

șei Elena Ceaușescu și doamnei 
Anisse El-Assad.

Oaspeții și-au luat apoi rămas bun 
de la tovarășii Ștefan Voitec. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au urat un călduros drum 
bun inalților oaspeți sirieni și per
soanelor oficiale care i-au însoțit. 
Cei doi șefi de stat s-au îmbrățișat 
cu căldură, stringindu-și miinile în
delung.

„Vă mulțumim din nou — a spus 

președintele sirian — și vă așteptăm 
la noi acasă. Plecăm cu sentimente 
de dragoste și prietenie. I'âră îndo
ială că vom avea prilejul să ne in- 
tilntm și in viitor. Vă asigurăm că 
vom face totul pentru binele po
poarelor noastre".

Râspunzind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Vă asigurăm ci 
și noi vom face la fel".

Cu aceeași cordialitate și-au luat 
rămas bun tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Anisse El-Assad.

Nava prezidențială a decolat la ora 
13,30, escortată de avioane ale forțe
lor noastre armate.

MAREA ÎNTRECERE

SOCIALISTĂ ÎN CINSTEA

CONGRESULUI

PARTIDULUI
Pe întreg cuprinsul Urii — în unîtitile Industriale, pe șantierele de 

Investiții si pe ogoare — întrecerea socialistă pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen devine tot mai bogat* in realizări, se desfă
șoară sub semnul unul puternic si insuflețltor avlnt. Apropierea eveni
mentului de semnificație istorică pentru întregul popor — Congresul al 
XI-lea al partidului — este marcată prin noi $1 noi fapte de muncă, 
prin rezultate importante In Îndeplinirea si depășirea planului pe acest 
an. Id ultimele zile, alte zeci de colective de muncă au raportat cu 
mindrie îndeplinirea Integrală a angajamentelor pe acest an. sl-au su
plimentat substantial aceste angajamente, acționlnd energic pentru de
pășirea presederllor de plan la producția fizică, creșterea productivi
tății muncii, modernizarea șl ridicarea calității produselor. Prezentăm 
in grupajul de astăzi noi si remarcabile rezultate dobindite de diferite 
colective in marea întrecere socialistă.

V_____________________ ____ ______________________

Au realizat planul pe 4 ani ai cincinalului
BAIA MARE (Corespondentul 

„Scinteii". Gh. Susa). — Un nou suc
ces de prestigiu, repurtat in ampla 
întrecere patriotică ce se desfășoară 
sub semnul hotărirli colectivelor de 
întreprinderi de a îndeplini mal 
devreme ‘sarcinile actualului cinci
nal, a fost înregistrat sîmbătă, 7 
septembrie, in industria județului 
Maramureș — este vorba de reali
zarea planului pe patru ani ai cin
cinalului. Minerii, metalurgiștii, 
chimiștii, constructorii de mașini șl 
de mobilă, toți oamenii muncii din 
județ dedică acest remarcabil suc
ces apropiatului congres al parti
dului. Un calcul preliminar arată 
că, pină la sfirșitul anului, unită
țile industriale ale județului vor 
realiza suplimentar o producție In 
valoare de 2,3 miliarde lei, expri
mată cu deosebire In produse nece
sare economiei, printre care 5 140 
tone plumb, 2 711 tone cupru de 
convertizor, 3 590 tone acid sulfuric, 
13 600 mc prefabricate din beton, 

75 006 mc cherestea, mobilă în va
loare de 110 milioane lei, precum 
fi 1 milion de tricotaje. Față de 
anul trecut. In 1974 producția in
dustrială a județului înregistrează 
o creștere de 17 la sută.

• Un număr de 16 mari între
prinderi din județul Timiș au a- 
nunțat pină acum indeplinirea pla
nului pe 4 ani ai cincinalului. 
Pină la finele lui 1974, aceste uni
tăți vor putea livra suplimentar 
mașini de ridicat și transportat, 
motoare electrice. materiale de 
construcții, mase plastice, țesături, 
laminate și alte produse in va
loare de peste 650 milioane lei.

• Unitățile economice din mu
nicipiul Satu-Mare. care realizea
ză peste 70 la sută din producția 
industrială a județului, și-au În
deplinit de pe acum sarcinile de 
plan pe patru ani al cincinalului. 
Producția suplimentară realizată 
in perioada care a trecut de la în

ceputul cincinalului se cifrează la 
peste 1,2 miliarde lei.

(Agerpres)
• DROBETA TR. SEVERIN (Co

respondentul „Scinteii". Virgil Tâ- 
taru). — Mecanizatorii din jude
țul Mehedinți intimpină cel de-al 
Xl-a Congres al partidului cu re
marcabile realizări in activitatea 
de producție. Bilanțul încheiat pe 
perioada care a trecut din acest an 
a consemnat, zilele acestea, un 
succes de prestigiu : la nivelul 
trustului județean pentru mecani
zarea agriculturii sarcinile de plan 
pe cel 4 ani al cincinalului au fost 
realizate integral. In perioada care 
a mai rămas pină la finele anului 
se va realiza, peste prevederi, un 
volum de lucrări de peste 25 mi
lioane lei. Mecanizatorii sint hotă- 
rîți să efectueze în timpul optim 
și In condiții agrotehnice superi
oare toate lucrările din actuala 
campanie agricolă de toamnă, ast
fel Incit să asigure o bază cît mal 

trainică recoltei din ultimul an al 
cincinalului.

® SLATINA (Corespondentul 
„Scinteii". Emilian Rouă). — In 
cadrul marii întreceri care se des
fășoară in intimpinarea Congresu
lui al XI-lea al partidului, nume
roase colective industriale din ju
dețul Olt anunță noi și importan
te succese in muncă. Notăm, de 
această dată, realizările întreprin
derii de vagoane din Caracal, care 
a îndeplinit planul pe 4 ani al cin
cinalului. Este a 6-a unitate din 
județ care raportează un aseme
nea rezultat. Față de sarcinile „la 
zi", muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la moderna întreprindere 
din Caracal au livrat, peste plan. 
90 vagoane marfă, depășind tot
odată toți Indicatorii eficientei e- 
conomice.

© BRAȘOV (Corespondentul 
„Scinteii". Nicolae Mocanu). — La 
numai citeva zile după publicarea 
In presă a știrii că harnicul co

lectiv al întreprinderii de tractoa
re din Brașov și-a îndeplinit pla
nul pe 4 ani ai cincinalului la ex
port, lată că același prestigios co
lectiv raportează un nou succes j 
realizarea sarcinii de plan la pro
ducția globală pe 4 ani ai cinci
nalului. Acest fapt creează condiții 
pentru înfăptuirea prevederilor 
cincinalului in 4 ani și jumătate, 
ceea ce va însemna fabricarea in 
plus a peste 20 000 tractoare. Ca
racteristice pentru activitatea între
prinderii din Brașov in actualul 
cincinal sint ritmurile superioara 
realizate. Dacă in cincinalul 1966— 
1970 întreprinderea a produs lunar 
un număr mediu de 1 857 tractoare, 
în actualul cincinal, de pe benzile do 
montaj, au coborit in medie 3 028 
tractoare într-o lună. De subliniat 
că, în cei 3 ani și 8 luni care s-au 
scurs din actualul cincinal, con
structorii de tractoare au repurta» 
succese de seamă și pe linia di
versificării și modernizării fabri
cației. în acest interval au fost 
Însușite în fabricație noi tipuri, 
printre care noua familie de trac
toare de 80 CP. tractorul de 150 
CP și. mai recent, au fost omolo
gate prototipurile tractoarelor de 
180 CP.
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DIVERS
70 de
tablouri la
70 de ani

Deși trecut de 70 de ani, Ghițfi 
Mltrăchiță. din comuna Birca, 
județul Dolj, și-a descoperit vo
cația dc... pictor. Pentru fiecare 
din cei 70 dc ani ai săi a creat 
cite un tablou. Și toate cele 70 
de tablouri le-a reunit 
expoziție 
„Cromatic* 
înfățișează ___ 
luționari români $1 mari ....
monte din Istoria patriei. în 
ciuda virstei sale, G.M. 
petrece cite 10—12 ore 
zi in fața șevaletului. Ni 
pare grăitoare remarca 
la deschiderea expoziției : „Tot 
ce am învățat în cei 70 dc ani 
dc pină acum voi așterne pe 
pinzâ in următorii... 70 de ani".

personală în 
din Craiova, 
figuri de

intr-o

revo- 
mo-

Iși 
pe 
se 

sa.

Norocos, 
fără să știe

ieșite ciști- 
___  . ........ tragere la 

sorți pentru trimestrul 11/1974, 
se află și cel cu nr. 759-1-170 319. 
Deși posesorul acestuia și-a li
chidat libretul la 22 iulie, el 
avea dreptul, potrivit reglemen
tărilor C.E.C., să-și primească 
imediat ciștigul. intrucit depu
nerile de pe libret au fost păs
trate in tot cursul trimestrului 
respectiv. întrucit libretul ciș- 
tișător cu numărul de mai sus 
este un libret „la purtător, cu 
parolă*. C.E.C.-ul n-are de un
de să cunoască nici numele, 
nici adresa... norocosului, spre 
a-l anunța să-și ridice cîștigul. 
Și nu e vorba de un ciștig oa
recare. ci de un autoturism 
„Dacia-1300“. care se află și 
acum la filiala C.E.C.. sectorul 
6 București. Unde ești, noro- 
cosule 7

Printre libretele 
gătoare la ultima

Universul
din laborator

Laboratorul de geografie al 
Liceului nr. 2 din Satu-Mare a 
devenit un punct de mare a- 
tractie pentru profesorii de 
specialitate din județ șt nu nu
mai din județ. Prin strădania 
și ingeniozitatea inimosului pro
fesor Augustin Budai, sprijinit 
geniros de elevii de la seral, 
in cea mai mare parte tineri 
muncitori, laboratorul dispune 
de un planetariu și o structură 
internă a pâmintului pe un 
imens ecran policrom. Tot aici, 
a fost întocmită o hartă geolo
gică in greutate de... 900 kilo
grame și o hartă fizică a 
României cu 1 000 de beculețe 
multicolore, ambele conectate la 
un „dispecerat electrodidactic". 
In același laborator se află și 
trei aparate de proiecție, mese 
cu planșe schematice și cile și 
mai cite. De prisos să mai spu
nem că orele de geografie sint 
pentru elevi o adevărată des
fătare, iar „nouarii'^ și 
rii“ Sv 
ei acasă. Fiind vorba de 
grafie, poate 
mirenilor va 
alte județe.

____  i“ și „deca- 
se simt in cataloage ca la 

'__ *____’ ' geo-
săt- 
prin

cd inițiativa 
„călători'' și

Asa,» * da!
„Urmare a faptului divers 

«Dulciuri amețitoare-, in care 
erau criticate unitățile noastre 
pentru că desfăceau și alte pro
duse decit cele pentru care erau 
profilate, vă comunicăm că am 
luat imediat măsuri să se re
tragă toate băuturile alcoolice 
din cofetăriile „Violeta*. „Moc- 
ca“. „Ghiocelul'*, „Carmen**. 
„Crizantema**. „Măgura Cisnă- 
die“ și „Rodica*. Totodată, vă 
informăm că în urma acestor 
măsuri, in unitățile respective 
s-a creat o atmosferă mai plă
cută și vinzarea de dulciuri a 
crescut considerabil".

Am redat textual un pasaj 
din adresa semnată de loan 
Bran, directorul întreprinderii 
comerciale de stat alimentația 
publică Sibiu, care ne asigură, 
in încheiere, că sesizarea din 
faptul divers „a fost prelucrată 
cu toti lucrătorii, pentru ca a- 
semenea practici să nu se mai 
repete".

„Urmare a

I 
I 
I

Al cui e 
porumbelul 
călător ?

Intr-o scrisoare primită ieri 
la redacție, Gheorghe Buzea, din I 
comuna Lazuri, județul Satu- I 
Mare, ne scrie că in pragul ca- I 
sei sale a poposit un porumbel . 
rănit, „l-am oblojit de îndată I 
rana, cum m-am priceput, i-am | 
dat să mănince că era tare flă- 
mind și. încet-incet, porumbe- 1 
Iul a început să se Inzdrăve- I 
nească. Cum am o țiră de timp I 
liber, cum mă ocup de el. Si i 
e un porumbel tare frumos, I 
blind ți prietenos. Poartă un | 
inel de aluminiu, cu inscripția : 
„R.S.R.-1967-nr. 362“. După cum I 
vedeți, porumbelul a tot voia- I 
jat — cine știe pe unde — de • 
7 ani de zile. Și tot de atunci, i 
poate, stăpinul îl așteaptă. Pen- I 
tru că mi-e teamă să nu i se | 
intimple iarăși ceva, îl poftesc 
să vină să și-l ia". |

Rubrlcâ redactata de .
Petre POPA
țl corespondenții „ScinteH"

Media de vlrstfi a multor 
ool'sctive de întreprinderi 
este foarte tinărft. Tocmai 
de - ca o constantă
a grijii partidului tată de 
noile generații de munci
tori — «urnele alocate con
struiri) de cămine pentru 
tineret sint. an de an. mal 
mari In prezent. peste 
300 000 de tineri muncitori 
locuiesc in cămine. In 
planul de stat ne anul in 
curs este prevAzutft con
struirea altor cămine, cu 
aproape 50 000 dc locuri, 
dintre care aproape 40 000 
din fonduri centralizate, iar 
celelalte din fondurile în
treprinderilor. In ce stad'u 
se află aceste construcții, 
de a căror finaJiz&rc de
pinde randamentul muncii 
a zeci de mii de tineri, 
îmbunătățirea condițiilor 
lor de viată 7

Ca punct de pornire al 
investigației noastre. am 
luat stadiul construcției 
căminelor La 31 iulie. Din 
datele puse la dispoziție de 
factorii de resort de la 
C.C. al U.T.C.. rezultă că. 
la această dată, peste 100 
de cămine, cuprlnzind a- 
proapc 26 000 de locuri, au 
fost date in folosință tine
rilor muncitori din mal 
toate orașele. înseamnă, 
in procente, că s-a realizat 
88,8 la sută din planul pe 
șapte luni șl 50,1 la sută 
din planul anual. Ce re
zultă din aceste cifre ? Mai 
intii că. in comparație cu 
anul trecut, lucrurile stau 
mai bine, deși volumul lu
crărilor este mult «porii. 
In acest an, ma; mult dc- 
cit In cci preredenti. uri- 
tătile constructoare si "Ele 
beneficiare au urmărit mai 
atent evoluția lucrârUor la 
căminele pentru nefanii- 
liști. La rindul lor. orga
nele locale au analizat cu 
mai multă stăruință, la 
sfirșitul fiecărei perioade, 
mersul lucrărilor pe aceste 
șantiere, luînd, la timpul 
potrivii, măsurile ce se 
impuneau pentru ca ter
menele de dare în func
țiune să fie respectate. 
Așa se explică faptul că. 
in multe județe, ritmul 
construcției a fost cel pre
văzut. cheile căminelor* 
fiind predate la termen. 
Conform planului. în Ca
pitală s-au dat in folosin
ță 29 de cămine, cu 5593 
de locuri ; in județul Con
stanta — 7 cămine, cu 
1425 locuri ; Dolj — 8 că
mine cu aproape o mie de 
locuri : Bistrița-Năsăud — 
4 cămine cu 1050 de locuri.

etc. Șl In județele Praho- 
va. Bacău. Harghita. Bu
zău. Galați. Ialomița nu
mărul si caoacUatea că
minelor predate, oină la 1 
August, concordă cu cel 
prevăzut in plan. Judelui 
Brașov ar merita, poate, 
«ă fie menționat In mod 
soccial : s-au dat in func
țiune 15 cămine, cu peste 
4 000 de locuri, cu trei cft- 
mbne peste prevederile 
planului.

dintre căminele re trebuie 
terminate in aocst an nici 
nu au fost începute. (Din
tre acestea amintim pe 
rele destinate întreprinde
rilor „Elcctronparataj"- 
Bucurcști. ..Electrocontact**- 
Boloșani, întreprinderea 
de strunguri-Arad. între
prinderea de utilaje șl 
piese de schlmb-Reghin. 
Combinatul de lianți șl az- 
bociment-Birscstl. unor in-

E toamnă, 
să numărăm... 
căminele
Tur de orizont pe șantierele 

construcțiilor pentru tineret

Cum era și firesc. Lt ri
dicarea acestor construcții 
au contribuit, prin muncă 
patriotică. înșiși tinerii. In 
aceste șapte luni. ti
nerii. constituit! în echipe 
si brigăzi, au fost prezent! 
pe șantiere — la ora ac
tuală există 11 șantiere ale 
tineretului înființate toc
mai pentru construirea de 
cămine — dind o prețioa
să mină de ajutor con
structorilor. prun efectua
rea unui important volum 
de lucrări.

Dar. așa cum rezultă din 
procentul de 88,8 la sula 
citat mai sus. sint șl că
mine care, conform grafi
celor de lucru, trebuiau să 
fie la această dată locuite, 
și nu sint încă. în aceas
tă situație se află că
mine din județele Dîmbo
vița, Mehedinți, Sibiu, Ti
miș etc. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că 16

cinema
• Cazul Astrid : FESTIVAL — 9; 
11; 13: 15; 17: 19; 21, la grădină
— 19.45.
• Riul Roșu : PATRIA — 9; 12; 
15: 18; 21, BUCUREȘTI - 8,45; 
11.30; 14,30; 17,30; 20,15, la grădină
— 19,30, GRADINA DINAMO —
19.30.
• Piele de măgar : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19,30.
• Stejar — extremă urgență :
VICTORIA — 9,15; 11.30; 13,45;
16; 18,15: 20,30, FAVORIT — 9.15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15: 20.30, ME
LODIA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 19,30.
• Poliția sub acuzare : SCALA
— 8.30: 11,00 13,30; 16: 18,30; 21,
GRADINA LUCEAFĂRUL — 19.30.
• Hoțul de piersici : C/\SA FIL
MULUI — 10; 12,30; 15,45; 18",
20,15.
• Planeta sălbatică : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• In 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; 18.15; 20,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,45.
e Doamna și vagabondul : DOI
NA — 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Joe Limonada : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Represalii la Roma : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
A Capcana : LIRA — 15,30; 18,
la grădină — 20.
• 36 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 : UNI
REA — 15,30; 17,30, la grădină —
19.30.
• Tunurile din Navarone : BU- 
CEGI — 16; 19,30, la grădină —
19.30. COTROCENI — 13,30; 16,30;
19.30.
• Roman vesel : CIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
• Apartamentul : BUZEȘTI — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, la grădină — 
19,30.
• Cronica verii fierbinți : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 19.
e 50 000 de dolari recompensă : 
FERENTARI — 14; 16; 18; 20.
• Cleopatra : TOMIS — 8,30; 12; 
15,45, la grădină — 19,30.
• De bună voie șl nesilit de ni
meni : PACEA — 16; 18; 20.

treprinderi din industria 
ușoară etc.).

Cum se explică întârzie
rile ? Am repetat această 
Întrebare in fata mai 
multor factori direct răs
punzători. In general, ex
plicațiile primite au fost 
următoarele : ministerele
și întreprinderile benefi
ciare spun că lucrările tre
nează, deoarece construc
torii nu dau importanța 
cuvenită căminelor pentru 
tineret ; întreprinderile 
constructoare Invocă in- 
tirzierile cu care au fost 
deschise finanțările si s-au 
fixat amplasamentele. Un 
exemplu concludent in a- 
cest sens: la „Automeca- 
nica“ Moreni urma să se 
dea în folosință un cămin 
cu 396 locuri. Dar nu e 
gata. De ce ? ..Beneficia
rul nu a asigurat condi
țiile necesare începerii lu
crărilor, deși a fost trecut 
in plan încă din 1973. Do
cumentația a fost predată

cu Intirzlcre" — ne expli
că tovarășul Gheorghe Ze- 
cheru. vicepreședinte nl 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular jude
țean Dîmbovița. Cei de la 
„Automecanica* afirmă 
însă că documentația pen
tru nccst cămin a fost pre
dată la 18 aprilie, iar fi
nanțarea s-a deschis la 8 
mai... 1972 I

Șirul exemplelor poate 
continua. Căminele unor 
întreprinderi din Industria 
ușoară (Moldova-Botoșani ; 
Industria linii-Timisoara ; 
Fabrica de postav-Buhuși ; 
Filatura Ghimbav : Fa
brica de tricotaje Agnita) 
au fost Începute încă din 
anul trecut. Deci, intir- 
zborea predării lor In anul 
acesta nu mal poate fi 
..explicată" printr-o pre
tinsă intlrziere a finan
țării 1 La Buzău, organele 
locale — după ce au de- 
monst'-at necesitatea abor
dării fondurilor nen’ru 
construirea unul cămin 
destinat muncitorilor de la 
noua filatură — acum, 
cînd lucrarea a fost inclu
să in plan, aceleași foruri 
demonstrează necesitatea... 
aminâril acestui obiectiv.

Ceea ce trebuie re
ținut. din analiza sta
diului actual al lucrărilor 
pe șantierale căminelor 
pentru nefamilisti. este 
fantul dovedit că acolo 
unde există Interes din 
partea organelor locale 6C 
face mal puțin uz de ex
plicații și de argumente 
care să scuze nerealizările 
și se iau măsuri. Și orga
nizațiile de tineret ar tre
bui să aibă un rol mult 
mal activ în întreținerea 
unul ritm alert de muncă 
pe aceste șantiere. Ne aflăm 
in plin sezon de constric
ții, incit, în locul „justifi
cărilor", se cere gă
sirea unor soluții practice, 
care să permită recupera
rea întârzierilor, acolo unde 
este cazul, și Intrarea în 
ritmul normal dc lucru, 
astfel ca. la sfirșitul anu
lui. bilanțul lucrărilor pe 
aceste șantiere să fie in
tegral pozitiv. Aceasta, cu 
atît mai mult cu cit. în 
1975. din indicația condu
cerii partidului, numărul 
locurilor in căminele pen
tru nefamiliști va trece de 
dublul ceuor planificate in 
acest an. ajungind Dină la 
106 000 locuri.

Rodica ȘERBAN

Cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări 
a creării Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene 

Tovarășului KIM IR
Premierul Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii So
cialista România, al întregului popor român si al nostru 
personal adresăm Comitetului Central al Partidului Mun
cii din Corcea, Comitetului Popular Central și Consiliului 
Administrativ ale Republicii Populare Democrate Coreene, 
poporului frate coreean si dumneavoastră personal un 
fierbinte salut tovărășesc si cele mai cordiale felicitări cu 
prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene.

întruchipare a aspirațiilor do libertate si progres ale 
poporului coreean, crearea Republicii Populare Democrate 
Coreene reprezintă o victorie strălucită a îndelungatei 
lupte eroice duse de oamenii muncii, sub conducerea Par
tidului Muncii din Coreea, pentru eliberare națională șl 
socială si făurirea unui stat liber și independent, un eve
niment de profundă semnificație in istoria poporului co- 
rCDupă crearea republicii, oamenii muncii din Coreea 
populară au obtinut victorii si succese remarcabile in 
opera complexă de construire a socialismului, in apărarea 
cuceririlor sale revoluționare, a libertății si independentei 
patriei. Comuniștii. Întregul popor român se bucură din 
toată inima de realizările poporului coreean si urmăresc 
cu profund interes si simpatie activitatea pe care o des
fășoară pentru înfăptuirea hotărlrilor celui de-al V-lea

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român,
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAME

PHENIAN

Congres al Partidului Muncii din Coreea, lupta neobosită 
și eforturile consecvente ale Republicii Populare Demo
crate Coreene pentru realizarea unificării pașnice si in
dependente a patriei de către coreenii înșiși șl fără nici un 
amestec din afară și Isi reafirmă si cu acest prilei spri
jinul deplin si solidaritatea internaționalistă cu lupta 
dreaptă a poporului coreean.

Acordăm o înaltă prețuire prieteniei frățești, solidarității 
militante $1 colaborării multilaterale dintre partidele, po
poarele si țările noastre. Întemeiate pe principiile mar- 
xism-leninismului si internaționalismului socialist si ne 
exprimăm ferma convingere că ele se vor dezvolta necon
tenit in spiritul convorbirilor și Înțelegerilor realizate cu 
prilejul vizitei în Republica Populară Democrată Co
reeană a delegației de partid și guvernamentale române, 
în interesul popoarelor român si coreean, al unității ță
rilor socialiste si mișcării comuniste și muncitorești Inter
naționale, al cauzei păcii si progresului în lume.

De ziua marii sărbători, vă adresăm, dragi tovarăși, 
dumneavoastră si poporului frate coreean urări de noi si 
mari succese in înfăptuirea amplului program al parti
dului de construcție socialistă, pentru înflorirea și prospe
ritatea patriei. In lupta dreaptă, plină de abnegație, pentru 
Înfăptuirea aspirației fundamentale de unitate naționali.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

• Vandana: FLOREASCA —15,30; 
19, MIORIȚA — 9: 12,30: 16; 19,30. 
e Fluturii : PROGRESUL — 16; 
13: 20.
• 12 oameni furioși : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Țara lui Sannikov : CRINGAȘI
— 16; 18,15.
• Fără un adio : FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA AURORA — 19,30.
q Frații Jderi : MOȘILOR — 16; 
19, la grădină — 19,15.
• Cintecul 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-mă : ARTA — 15; 
17,15; 19,30, la grădină — 19,45.
e Ce drum să alegi : RAHOVA
— 15,30: 18; 20,15.
• Căluțul roib: ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15.30; 18; 20,15.
• Copiii căpitanului Grant : CLU
BUL UZINELOR REPUBLICA.

vremea

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mft- 
gureanu) : Chițimia — 19,30, (sa
la din str. Alex. Sabia) : Elisa- 
beta I — 19,30, (la Muzeul Curtea 
Veche) : Timpul și piatra — spec
tacol de sunet șl lumină — 20.
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmlglu) : Amintirea 
scriitorilor — spectacol dc sunet 
și lumină — 20.
• Teatrul „Ion Creangă* (la Tea
trul de vară din parcul Herăs
trău) : Scufița cu trei... iezi — 
11,00, Nota zero la purtare — 
19,30.
• Teatrul evreiesc dc stat : Au 
fost odată un băiat și o fată — 
11, O seară veselă — 19,30.
• Teatrul Ciulești : Copacii mor 
in picioare — 19,30, (in parcul 
Herăstrău, lingă Expoflora): Nopți 
de vară. Spectacol de sunet și lu
mină — 20.
© Teatrul „Țăndărică'* (sala din 
str. Academiei) : Tigrlșorul Petre 
— 11, (la Școala generală nr. 174 
din cartierul Militari) : Sînziana 
și Pepelea — 19.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu** : Școala blrfell- 
lor — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase** (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19.30, (gră
dina Boema) : Un băiat de za
hăr... ars I — 20.
• Circul de stat (în cartierul Ti
tan) : Circul Busch (R.D.G.) — 
16; 20.

Ieri In țară : Vremea n fost în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil, 
exceptind Dobrogea, unde au căzut 
averse de ploaie Însoțite de descărcări 
electrice. Izolat, Jn zona subcarpatică 
din Muntenia și In Munții Bucegi s-au 
mal semnalat averse de ploaie. La 
mqnțe s-a produs ceață. Vlntul a pre
zentat intensificări în vestul târli. Tem
peratura aerului, la ora 14, oscila între 
15 grade la Cimpulung și 2G de grade 
la Gurahonț. In București : Vremea a 
fost frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul 
a suflat slab, pină la potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
și 11 septembrie. In țară : Vremea se 
va încălzi ușor. Cerul va fi variabil. 
Innorftrl mal accentuate se vor sem
nala în nordul țării, precum șl în zona 
de deal și de munte, unde vor cădea 
averse locale de ploaie. In rest, averse 
Izolate. Vlntul va sufla potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 8 șl 18 grade, Izolat mal coborlte 
în depresiuni, iar cele maxime între 20 
șl 30 de grade. In București : Vreme 
în general frumoasă. Cer variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată la în
ceputul Intervalului.

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului. 
Gimnastica pentru toți.

8,10 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copil : 

„Daktari". Episodul „Permis 
de vînătoare" (I).

10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm șl ce nu știm des

pre...
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
15,00 Magazin sportiv * Rugbl : 

Dinamo — Steaua (Divizia 
A). Rezumat înregistrat de 
la Stadionul Dinamo * Ma
rele Premiu al orașului Roma 
la călărie — săritura peste 
obstacole. Transmisiune de 
la hipodromul Piazza dl 
Siena.

16.25 Avanpremieră.
16.30 Film artistic : „Bonanza".
17.25 Cîntec nou în țară nouă.

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socia
liste România, George Ma- 
covescu, a transmis vice- 
premierului Consiliului 
Administrativ, ministrul a- 
facerilor externe al Repu
blicii Populare Democrate 
Coreene, Hă Dam, o tele
gramă de felicitare cu pri
lejul celei de-a XXVI-a a- 
niversări a creării Republi
cii — Ziua națională a 
R. P. D. Coreene.

★
Cu prilejul celei de-a 

XXVI-a aniversări a creă
rii Republicii Populare De
mocrate Coreene, Consiliul 
Național al Frontului Uni-

Adunare
Cu prilejul celei de-a 

XXVI-a aniversări a creării 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, sîmbătă 
după-amiază a avut loc în 
comuna Făcăeni, județul 
Ialomița, o adunare festivă.

Au participat Ion Petre, 
secretar al Comitetului ju
dețean Ialomița al P.C.R., 
Vasile Martin, președintele 
Uniunii județene a coope
rativelor agricole de pro
ducție, activiști de partid 
și de stat, numeroși coope
ratori din localitate și din 
comunele vecine.

Au fost prezenți Pak 
Zung Guc. ambasadorul 
R.P.D. Coreene la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

Dind expresie caldelor 
sentimente de prietenie și 
solidaritate pe care poporul 
român le nutrește față de 
poporul coreean. Toma 
Dimache. președintele co
operativei agricole de pro
ducție „Prietenia româno- 
coreeană". a transmis co
muniștilor, tuturor oame
nilor muncii din țara prie
tenă un cordial salut to
vărășesc cu ocazia împlini
rii a 26 de ani de la 
crearea Republicii Populare

tății Socialiste, Consiliul 
Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din Româ
nia, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliul Național al 
Femeilor, Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii, 
Consiliul Național al Socie
tății de Cruce Roșie, Uni
unea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Produc
ție, Asociația de prietenie 
româno-coreeană, alte orga
nizații de masă și obștești 
au transmis telegrame de 
felicitare organizațiilor > si
milare din R. P. D. Co
reeană. (Agerprcs)

festivă
Democrate Coreene. Vorbi
torul a relevat prețuirea 
de care se bucură în 
tara noastră succesele do- 
bindite. sub conducerea 
Partidului Muncii din Co
reea, de oamenii muncii 
din această țară, in opera 
de construire a socialis
mului.

Mulțumind pentru caldele 
urări adresate poporului co
reean, ambasadorul R.P.D. 
Coreene, Pak Zung Guc. 
a evocat momente ale în
delungatei lupte pentru li
bertate națională, făurirea 
unui stat independent și 
edificarea socialismului. E- 
vidențiind realizările obți
nute in cei 26 de ani de 
viață liberă în toate dome
niile de activitate, vorbito
rul a subliniat, totodată, 
sprijinul activ, solidaritatea 
militantă manifestată de 
Partidul Comunist Român 
și poporul român față 
de lupta dreaptă a po
porului coreean. evoluția 
continuu ascendentă a rela
țiilor tradiționale de prie
tenie și colaborare multila
terală dintre partidele și 
popoarele noastre.

(Agerpres)

17,45 Drumuri în istorie. Progra
mele în Istoria mișcării mun
citorești din țara noastră.

18,05 Film serial pentru tineret : 
„Clreșarli". Episodul V : „Un 
meci de box".

18,50 Desene animate : »,Aventu
rile Iui Bobo"

19,00 Lumea copiilor. Gong ! Tea
trul „Ion Creangă" vă In
vită 1.

19.30 Telejurnal
20.10 Reportaj TV : București '74!
20.30 Film artistic : „Căsătorie în 

stil Italian". Coproducție 
franco-italiană. în rolul prin
cipal Sophia Loren. Regia : 
Vittorio de Sica.

22.10 Telejurnal

PR0GRA3IUL II

10,00—11,45 Matineu simfonic • 
Concert susținut de orches
tra simfonică a Radiotelevl- 
ziunii bulgare. Dirijori : Du
mitru Managov șl Alecsan- 
der Vladigherov. In pro
gram : P. I. Ccaikovaki — 
Concertul nr. 1 In si bemol 
minor — solist Alexis Wel- 
senberg ; Lucrări ale com
pozitorului bulgar Panclo

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România. în 
drum spre Sofia, pentru a oarticina la festivitățile din 
Republica Populară Bulgaria, vă transmitem dumnea
voastră și poporului frate român, care a sărbătorit re
cent a XXX-a aniversare a eliberării tării sale de sub 
dominația fascistă, un salut cordial șl urări de succese 
în opera de construire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

N. PODGORNll

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

în numele familiilor celor decedați In gravul accident 
de cale ferată de la Zagreb și al meu personal, mulțu
mesc călduros dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și poporului român pentru 
condoleanțele adresate.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale
Domnului WALLACE E. ROWLING

Prim-ministru al Noii Zeelande

WELLINGTON

în numele guvernului român, vă adresez. Excelență, 
cordiale felicitări cu ocazia desemnării dumneavoastră 
în funcția de prim-ministru al Noii Zeelande.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Vladigherov. Solist : Alexis 
Weisenberg a Arie din ope
ra „Boris Godunov" de Mus- 
sorgski — interpretează Ni
cola Ghiuzelev.

20,10 Un mare poet șl muzicienii 
săi. Versurile lui Tudor Ar- 
ghezl și muzica lui M. Jora, 
P. Constantlnescu, D. Ghe- 
ciu, F. Donceanu.

20,35 Film artistic : ,, Fata de pe 
muntele Diamant" — produc
ție a studiourilor cinemato
grafice din R.P.D. Coreeană.

LUNI, 9 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

15.30 Telejurnal.
16,00 Emisiune în limba ma

ghiară.
17.30 Seara televiziunii bulgare
19,20 1001 de seri : Micul scafan

dru.
19.30 Telejurnal • In dezbaterea 

întregului partid, a între
gului popor : Documentele 
pentru Congresul al XI-lea.

20,00 Revista lllcrar-artisticâ TV. 
20,40 Seara televiziunii bulgare.

Film artistic : „Afecțiune". 
Premieră TV. Film distins

cu Medalia de aur la cel 
de-al VIII-lea Festival In
ternațional al filmului de la 
Moscova — 1973. Regia : Lud- 
mii Stalkov.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL IX

17.30 Telex.
17,35 Avanpremieră.
17,40 Film artistic „Piticul vrăji

tor" — producție a studiou
rilor DEFA-Berlin. Regia : 
Christoph Engel.

18,50 De pe Argeș pe Muscele — 
cintece și jocuri populare.

19,20 1001 de seri : Micul scafan
dru.

19.30 Telejurnal « în dezbaterea 
întregului partid, a între
gului popor : Documentele 
pentru Congresul al XI-lea.

20,00 Film serial pentru copil : 
Daktari.

20,25 Viața economică a Capitalei.
20,45 Răsărit-a luna-n prag... Me

lodii populare.
21,10 Drumuri In Istorie.
21.30 Gala maeștrilor : loan Hvo- 

rov.
22,03 Meridiane literare.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

Campionatele europene de atletism
ROMA (prin telefon). In previziu

nea celor 12 „mari finale" progra
mate pentru azi, ultima zi a celei 
de-a Xl-a ediții a Campionatelor eu
ropene de atletism, întrecerile de ieri 
s-au limitat doar la desemnarea me- 
daliaților la cinci probe. Este vorba 
de aruncarea ciocanului, 100 metri 
obstacole femei, 3 000 metri obstacole 
bărbați, 50 km marș și decatlon (ul
tima, in curs de desfășurare la ora 
ci nd transmit). întrecerea arun
cătorilor cu ciocanul a reve
nit sovieticului Alexei Spirido
nov, cu 74,20 m, in timp ce record- 
menul mondial Reinhard Themer 
(R.D.G.) a trebuit să se mulțumeas
că doar cu locul trei, cu o aruncare 
de 71,62 m. Pe locul doi s-a clasat 
Jochen Sachse (R.D.G.) cu 74 m.

Pasionanta cursă de 100 metri gar
duri a consemnat, așa cum era de 
așteptat, victoria talentatei sportive 
Annelie Ehrhardt (R.D.G.), record- 
menă mondială și olimpică, cu timpul 
de 12”66/100. Pe locurile următoare 
s-au clasat Annerose Fiedler (R.D.G.) 
cu 12”89/100 și Teresa Novak (Po
lonia) cu 12”91/100. Reprezentanta 
noastră, Valeria Ștefănescu, dețină
toarea medaliei de argint la Olimpia
da de la MUnchen, n-a reușit să 
termine cursa decit pe locul 4, avlnd.

ca și în cursele preliminare, un start 
intirziat. Timpul ei : 13’’04/100.

O veritabilă surpriză s-a înregis
trat in proba de 3 000 m obstacole. 
După o dispută foarte spectaculoasă, 
polonezul Bronislaw Malinowski l-a 
întrecut pe marele favorit al probei, 
recordmenul european Anders Gaer- 
derud (Suedia). Învingătorul a reali
zat timpul de 8'15”, cu 5 zecimi de 
secundă mai bun decit alergătorul 
scandinav. Campionul nostru Gheor
ghe Cefan s-a clasat pe locul VI, cu 
8'26”2/10.

Cursa de 50 km marș a prilejuit 
victoria netă a lui Christoph Hohne 
(R.D.G.), cu un timp excepțional : 
3 h 59’5”6/10. La circa 3 minute de 
Hohne a intrat pe stadion sovieticul 
Otto Barch. De remarcat că vest-ger- 
manul Berud Kannenberg, campion 
olimpic la MUnchen, n-a reușit să 
termine cursa decit pe locul 9.

Pentru ultima zi a campionatelor 
așteptăm cu interes evoluția Virgi- 
niei loan la înălțime, a lui Carol 
Corbu la triplu salt, a ștafetei femi
nine de 4X400 metri, a lui Ilie Flo- 
roiu la 5 000 m. Ieri, ocupind in se
mifinale doar locul 5 (cu 13”91/100), 
atletul nostru la 110 m garduri, 
Erwin Sebeslien, a ratat caJificarea 
mai departe.

Radu BOGDAN

FOTBAL Ieri și azi, în divizia A
Meciul inaugural al etapei a Vl-a 

a diviziei A de fotbal a avut loc 
ieri — puțind fi urmărit in întregime 
și pe „micul ecran" — la Brașov, 
intre Steagul roșu și Steaua. Un joc 
in legătură cu care, amatorii fotba
lului, desigur nu doar suporterii res
pectivelor formații, au anticipat 
multe, au 6perat multe, dar — in 
special din punct de vedere al cali
tății fotbalului practicat — au, acum, 
destule regrete. Partida a avut, e 
adevărat, momentele ei pasionante, 
însă pentru ceea ce pretindem unor 
formații cu reputație a fost cam pu
țin. Prin comparație însă fotbaliștii 
brașoveni au jucat ceva mai bine,

Ei au deschis scorul în minutul 22, 
cu largul concurs al apărării adver
se : Sătmăreanu a trimis de aproape 
mingea la portar, dar șutul a fost, 
pare-se, cam tare (ori Moraru ne
atent !). în așa fel că mingea a re
venit, respinsă, în teren, și Pescaru 
a introdus-o în poartă. O precizare 
se cuvine totuși : tinărul portar al 
bucureștenilor avea să-și răscumpere 
mica greșeală de la primirea aces
tui gol intervenind decisiv, salvator 
am putea spune, la vreo două-trel 
situații extrem de critice pentru e- 
chipa sa. Fină la pauză, scorul devi
ne ti rămine egal. La o acțiune per-

so.nală (min. 36). Iordănescu șutează 
imparabil. din apropierea porții lui 
Adamache. Steagul roșu a luat din 
nou conducerea, după lunga perioa
dă de superioritate teritorială de 
după pauză, prin Mateescu (min. 74). 
Relaxarea de moment a brașoveni
lor i-a „stimulat" ne oaspeți la ofen
sivă. Minute in șir. întreaga forma
ție a gazdelor — mai puțin Gyorfi... 
— se retrăsese in propriul teren. Cu 
doar 3—4 minute înainte de final, 
brașovenii reușesc un contraatac 
nrintr-o minge trimisă mult înainte 
spre Gybrfi, care scapă absolut sin
gur. Acesta face o cursă foarte fru
moasă, il driblează și ne Moraru ce-i 
ieșise in intimpinare și centrează In 
fața porții goale. Lui Ghergheli nu 
i-a mai rămas decit să șuteze in pla
să. Deci 3—1 pentru Steagul roșu.

Celelalte opt partide ale etapei au 
loc astăzi de la ora 16, la București 
(Dinamo — F.C. Argeș, pe stadionul 
Dinamo). Rimnicu-Vilcea (Chimia — 
U.T.A.), Galați (F.C. Galați — A.S.A. 
Tg. Mureș). Satu-Mare (Olimpia — 
F.C. Constanta). Cluj (C.F.R. -
F.C.M. Reșița). Timișoara (Politeh
nica — Sportul studențesc), Iași (Po
litehnica — Universitatea Cluj) gi 
Petroșani (Jiul — Univ. Craiova).

I. D.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CAMPIONATELE MONDIALE 

MASCULINE DE CANOTAJ ACA
DEMIC au continuat, simbătă, la 
Lucerna, cu desfășurarea semifinale
lor, in care erau calificate și trei 
echipaje românești. Două dintre 
acestea (2 plus 1 și 2 fără cîrmaci) 
s-au clasat in primele trei locuri in 
semifinalele în care au concurat, ca- 
lificindu-se pentru finalele progra
mate astăzi. In proba de 4 plus 1 
rame, echipajul nostru a ratat ca
lificarea în finală.

BALCANIADA Dp, IAHTING. — 
La Constanța și Mamaia au conti
nuat întrecerile celei de-a 8-a ediții 
a Campionatelor balcanice de iah- 
ting. La clasa „Optimist", înaintea 
ultimei regate, conduce românul Ho- 
ria Ispas, urmat de grecul Hristu 
Zardalides. Echipajul Dușan Puh— 
Tevorin Miklovac (Iugoslavia) este 
lider la clasa „Olandezul zburător*. 
Cea de-a 4-a regată la clasa „Finn" 
a fost cîștlgată de românul Constan
tin Ivanovici. în clasamentul gene
ral conduce grecul Anastaslos Bu- 
duris.

DINAMOVIADA INTERNAȚIO
NALA DE HANDBAL. — Ieri, in 
penultima zi a competiției : Dinamo 
București, tot pe terenul Dinamo — 
Ruda Hvezda Prag* 24—13. Ujpest

Dozsa Budapesta — Spartak Levski 
Sofia 21—15, Gwardia Varșovi* — 
Dynamo Berlin 24—19. Astăzi, cu 
începere de la ora 9, sint programate 
ultimele partide : Gwardia — Ujpest 
Dozsa ; Spartak Levski — Ruda 
Hvezda, Dinamo București — Dyna
mo Berlin.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE 
MARATON, desfășurat ieri pe tra
seul Constanța — Mamaia — Năvo
dari — Constanța, a fost cîștigat de 
tinărul atlet Constantin Roșu. în 
virstă de 21 de ani, originar din Ro
man, membru al clubului sportiv 
Dinamo, Constantin Roșu participă 
pentru prima oară la această difi
cilă întrecere atletică. învingătorul 
a fost cronometrat pe clasica distan
ță (42,195 km) cu timpul de 2 h 
25’05” 4/10, fiind urmat de Vasile 
Toporan (Rapid) — 2 h 26’37”5/10.

UCECOM, prin clubul sportiv Vo
ința București, organizează luni 9 și 
marți 10 septembrie a.c. — pe sta
dionul „Voința", Sos. Pipera nr. 38 
— întrecerile finale ale celei de-a 
III-a ediții a competiției sportive 
a cooperatorilor invalizi. Se dispută 
întreceri la atletism (lungime, greu
tate, viteză, suliță la țintă), popice, 
tenis de masă. In prima zi, probe
le Încep dimineața, 1* ora 9,30.
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Tovarășul Gheorghe Radulescu a împlinit 60 de ani
Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cronica zilei

(Vrmare din pag. I)

sr bucuri de o apreciere cencralâ în 
lume, care a adus României mulți 
prieteni pe toate mcridinnclc și 
care are un rol important in Înfăp
tuirea programului de edificare n 
societăfii socialiste, a mersului îna
inte al tării noastre.

Tovarășul Râdulcscu are in acest 
cadru sarcini importante, fiind do 
mulți ani reprezentantul României 
In C.A.E.R.. unde acționează pentru 
înfăptuirea și afirmarea poziției 
partidului nostru de dezvoltare a 
colaborării pc asemenea baze, incit 
să se asigure înflorirea fiecărui stat 
socialist, progresul mai rapid al ță
rilor mai «lab dezvoltate, cum este 
și România. egalizarea nivelurilor 
de dezvoltare intre statele socialiste,

înfăptuind deci politica partidului 
de dezvoltare a colaborării cu țările 
C.A.E.R. și. totodată, acționlnd pen
tru a realiza o colaborare IocrA cu 
toate țările socialiste, deoarece nu
mai as.i vor ere.șlc forța șl prestigiul 
socialismului in lumr.

Am vorbit la aniversarea zilei do 
2.1 August despre politica partidu
lui și nu aș vrea să revin acum. 
Ceea ce aș vrea să mai menționez, 
tovarăși, este că tot coca ce am în
făptuit șl înfăptuim noi este rezul
tatul politicii ferme a partidului, al 
unității, nl disciplinei, ni faptului că 
fiecare activist de partid. Ia locul 
său do muncă, acționează pentru a-și 
îndeplini in cit mai hune condiții 
răspunderile încredințate de partid.

Aș dori să adresez tovarășului 
Gheorghe Radulescu, cu prilejul îm

plinirii acestor 60 dc ani de viață 
— din care mulți In rindurilc parti
dului, ale mișcării revoluționare din 
România — urări dc succese in în
treaga sa activitate viitoare, dc a 
acționa și in continuare pentru În
făptuirea neabătută a politicii parti
dului, pentru a contribui, împreună 
cu noi toți. Ia creșterea rolului con
ducător al partidului in toate do
meniile dc activitate.

Exprimind încă o dată felicitările 
noastre pentru această aniversare, 
dar mai cu scamă pentru activitatea 
sa, doresc să-i urez multă sănătate, 
putere de muncă șl succes in înde
plinirea sarcinilor încredințate dc 
partid : totodată, doresc să urez so
ției, familiei sale multă sănătate șl 
fericire.

Cuvintul tovarășului Gheorghe Radulescu
Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general

Partidului Comunist Român 
ș președinte al Republicii 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați tovarăși,

Emoția dc care sint cuprins in 
această zi. cind pășesc al 60-lea prag 
al anilor vieții, este cu atit mai pro
fundă cu cit însuși secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. m-a onorat cu urările 
sale, atit personale, cit și in numele 
conducerii partidului și statului. 
Intr-adevăr, ce răsplată poate fi mai 
prețioasă pentru un comunist decit 
aprecierea pozitivă a activității sale, 
venită din partea partidului ? Iar 
faptul că această apreciere nr-a 
fost transmisă prin glasul celui mai 
ilustru fiu al poporului nostru — 
conducătorul partidului și statului 
r 'mân — sporește emoția clipei și 
înnobilează amintirea cc o voi păstra 
zilei de azi.

Deși mă despart ani mulți, peste 
patruzeci, de virsta la care, cu în
credere și clan, am pășit pe drumul 
deschis de Partidul Comunist, de 
virsta la care mi-am angajat cauzei 
noastre drepte și conștiința și fapte
le. vă asigur că astăzi. înconjurat de 
■căldura și onoarea dumneavoastră, 
păstrez aceeași tinerețe sufletească, 
același crez și devotament pentru 
împlinirea idealurilor comunismului, 
idealurilor partidului nostru.

îmi amintesc de anii tinereții mele 
cind, proaspăt student, am căutat și 
am găsit calea către ideologia 
marxist-leninistă. către avangarda 
clasei muncitoare. Sentimentele mele, 
ele tuturor tinerilor progresiști s-au 
situat cu statornicie pe traiecto
ria luminoasă deschisă de partid, 
intr-o perioadă în care, mă refer la 
anii 1933—38. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. deși in fragedă tinerețe, 
era recunoscut ca un dirz. neînfricat 
ș; cutezător comunist, devenind in 
1939. datorită calităților sale de re
voluționar autentic, organizator și 
conducător al Uniunii Tineretului 
Comunist in ilegalitate.

După atitea decenii, evocarea ace
lei epoci se împletește cu prezentul

care înregistrează in cartea istorici 
confirmarea durabilității marxism- 
lcninismului, juslcțea și frumusețea 
luotei. cit și eroismul comuniștilor.

In ceea ce privește activitatea mea, 
Jn toate muncile ce mi-au fost încre
dințate m-am străduit sa îndeplinesc 
cu pasiune și cu eficacitate politica 
internă și externă a partidului.

No aflăm, tovarășe și tovarăși, la 
puțin timp de cind întregul nostru 
popor a sărbătorit cu maro entu
ziasm cea de-a 30-a aniversare a 
actului de la 23 August.

Momentul prezent este caracterizat 
de spiritul revoluționar ce domină 
toate conștiințele noastre în preajma 
apropiatului Congres al partidului.

Proiectul Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre 
comunism ; proiectul de Directive ale 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român cu privire la pla
nul cincinal 1976—1980 și liniile di
rectoare ale dezvoltării economico- 
sociale a României pentru perioada 
1981—1990, toate acestea sint docu
mente care, așa cum a arătat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, „prefigurează 
in mod minunat viitorul strălucit al 
patriei noastre, înarmează partidul 
și poporul cu un program dc acțiu
ne. în vederea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României pe calea edifică
rii comunismului".

Cel care vă vorbește se simte 
parte din unitatea monolitică a po
porului nostru și vă asigur, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— și prin dumneavoastră întregul 
partid — că mă voi strădui să înde
plinesc cu tot devotamentul îndato
ririle ce-mi revin in rîndul partidu
lui nostru.

în fruntea noastră a tuturor vă 
aflați dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, încercat și 
înțelept conducător al partidului, 
conducător al întregii noastre na
țiuni socialiste. Elanul tuturor — 
in care se însumează și elanul 
meu — cuprinde și recunoștința 
noastră fată de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. fiindcă 
dumneavoastră sinteți acela care, 
in fruntea partidului și statului, 
conduceți patria spre lumina si stră
lucirea viitorului și care ati adus a- 
portul esențial, profund creator, la 
fundamentarea teoretică si la elabo

rarea proiectului de Program, ați dat 
contribuția dumneavoastră hotăritoa- 
re la stabilirea liniei strategice și 
tactice a direcțiilor principale de ac
țiune in vederea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
construcției comunismului pe pâmin- 
tul României.

întreaga noastră politică externă 
de dezvoltare a colaborării cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu toate țările 
socialiste, cu toate statele lumii, re- 
flcctind înțeleaptă dumneavoastră 
gindire politică, v-a consacrat ca 
eminentă personalitate a vieții poli
tice internaționale. Direcțiile relații
lor noastre, astfel cum sint stabilite 
în toate documentele de partid si de 
stat, sint și ele de o importantă ho- 
târitoare prin reafirmarea tot mai 
puternică si consecventă a principii
lor noi, de egalitate, respect al inde
pendentei si suveranității naționale, 
neamestec in treburile interne, re
nunțare la forță si la amenințarea 
cu forta. principii care au stat și voi 
sta la baza relațiilor noastre cu toate 
statele.

Imboldul pentru activitatea mea și 
de azi înainte, îndemnul de a con
tribui cu experiența ce o am la în
făptuirea politicii partidului isi au 
sorgintea — ca in atitea si atitea rin- 
duri — in exemplul dat nouă tuturor 
de către tovarășul Nicolae Ceausescu, 
încercat călăuzitor, intelept conducă
tor si neobosit luptător.

în încheiere vă rog să-mi permi
teți să vă mulțumesc, din toată ini
ma. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru cuvintele ce mi 
le-ați adresat, cuvinte ce reprezintă 
pentru mine un stimulent creator in 
îndeplinirea îndatoririlor mele de co
munist.

Vreau să mulțumesc cu recunoștin
ță Comitetului Executiv pentru scri
soarea ce mi-a adresat-o. pe care o 
voi păstra, tot restul vieții mele, ca 
pe un document de cel mai mare 
preț.

încă o dată vreau să asigur pe se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Comitetul 
Executiv al Comitetului Central al 
partidului că si de azi înainte toate 
gindurile, sentimentele si faptele 
mele vor fi puse in .sluiba înfăptui
rii politicii marxist-leniniste a parti
dului.. in sluiba vrotlpicului si dem
nului nostru poDor. pentru ca Româ
nia socialistă să fie liberă, indepen
dentă. puternică si prosperă.

Ministrul afacerilor externe 
^1 Republicii Filipine a părăsit Capitala

Recepție cu prilejul 
Zilei naționale a Braziliei

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Filipine. general Carlos 
P. Romulo. care a efectuat o vizită 
oficială in tara noastră, la invitația 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Geor

ge Macovescu. a părăsit simbătă di
mineața Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de George Macovescu. 
de alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Lucrările Congresului internațional de studii 
sud-est europene

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Federative a Braziliei, în
sărcinatul cu afaceri al acestei țări, 
Frederico Carlos Carnauba, a ofe
rit, simbătă, o recepție in saloanele 
ambasadei.

Au participat Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Janos Fazekas, viceprim-ministru 
al guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, condu
cători ai unor instituții centrale.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați in România și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Dialogul științific internațional con
sacrat problematicii sud-estului euro
pean continuă să polarizeze, in aces
te zile, atenția savanților și specia
liștilor reuniți in capitala României.

Semnificativ pentru amploarea a- 
cestei dezbateri și largul interes pe 
care il suscită este numărul mare de 
rapoarte și comunicări prezentate — 
peste 300 — la care se adaugă nu
meroase luări de cuvint ale oame
nilor de știință din Albania, Anglia, 
Bulgaria, Franța, Grecia, R. D. Ger
mană, R. F. Germania. Italia. Iugo
slavia, România, S.U.A., Turcia, 
U.R.S.S. și din alte țâri. Ele aduc vi
ziuni de sinteză asupra problemelor 
majore ale trecutului și ale civiliza

țiilor balcanice, elemente inedite în 
variate domenii ale cunoașterii feno
menelor sociale, politice și culturale 
din această parte a lumii, sugestii 
interesante privind dezvoltarea cerce
tărilor pe baze metodologice și cu 
mijloace de investigație moderne. 
Lucrările ‘zilei de simbătă, desfășu
rate in 18 ședințe pe secții, au abor
dat, intre altele, probleme cu privire 
la trăsăturile comune ale dezvoltării 
economice și sociale ale popoarelor 
sud-est europene in secolele al V-lea 
— al XVII-lea.

Lucrările congresului vor fi reluate 
luni.

(Agerpres)
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Popas prin unitățile cooperației 
de consuni clujene

Tot mai numeroșii turiști ro
mâni și străini care vizitează 
frumoasele meleaguri clujene 
beneficiază, intre altele, și de 
serviciile unităților de ali
mentație publică ale coopera
ției de consum. încă la intra
rea in județ, dinspre Oradea, șl 
anume la Ciucea si la Huedin, 
pot fi intllnite bufete, birturi, 
restaurante, unde turiștii pot 
servi masa, diferite răcoritoare, 
produse de cofetărie. La Izvo
rul Crișului, intr-un cadru na
tural pitoresc, există un cam
ping cu căsuțe, un restaurant cu 
terasă, locuri de parcare pentru 
autovehicule. La clțiva kilo
metri de Cluj, la marginea u- 
nei păduri, se află o altă u- 
nitate a cooperației de con
sum. „Terasa Căpuș", unde se 
servesc mai multe meniuri și o 
bogată varietate de băuturi ră
coritoare. Și aici există condi
ții dintre cele mai bune de ca
zare. La fel de ospitalier este 
„Popasul Șaula“. din Gilău, iar 
amatorii de drumeții montane 
vor găsi, la cabana Călățele,

recent dată in folosință, exce
lente condiții de cazare și 
masă. .Urmind șoseaua naționala ce 
duce spre Capitala țârii. la 
ieșirea din Cluj, la Feleac, la 
Poiana și la Luna, unitățile co
operației de consum au fost 
bine aprovizionate pentru a 
face față cerințelor. Cea mai re
prezentativă unitate de alimen
tație publică a cooperației de 
consum clujene de pe acest 
traseu este „Hanul Pescari
lor". de la Luncani. amplasat pe 
malul riului Arieș. unde pot fi 
servite mincăruri din pește 
proaspăt Recent renovat, lo
calul corespunde cerințelor mo
derne, iar campingul asigură 
bune condiții de cazare. De a- 
semenea, și pe alte trasee — 
spre Bonțida, Gherla, Bobilna. 
Mihai Viteazul — cooperația de 
consum a amenajat unități bi
ne aprovizionate cu produse a- 
limentare și articole de sezon.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

I 
* 
I 
i 
i 
I 
I 
i 
i 
i 
I 
î 
I 
I 
i 
I 
i 
i 
i
I 
ț

i

Sosirea unui grup 
de activiști din R. P. Chineză

Simbătă după-amiază a sosit in 
Capitală un grup de activiști de par
tid. de stat și obștești din R. P. Chi
neză, condus de tovarășul Van 
Tzi-da, membru al Comitetului Per
manent al Comitetului Provincial 
Cijetzian al P. C. Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului Revoluționar 
al provinciei Cijetzian, prim-secrctar 
al Comitetului municipal Hancjou al 
P. C. Chinez, președintele Comitetu
lui Revoluționar al municipiului 
Hancjou, care va efectua o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întimpinați de tova
rășii Nicolae Matei, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., și Ștefan Enache, adjunct al 
ministrului turismului, de activiști 
de partid și de stat.

Au fost prezenti membri ai Amba
sadei R. P. Chineze la București.

La Academia „Ștefan Gheorghiu’* 
a avut loc simbătă festivitatea de 
închidere a cursului dc pregătire a 
pr. s 'dinților do cooperative agricole 
de producție.

La festivitate au participat to
varășii Leonte Răutu. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele consiliului de 
conducere și rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu". Aldea Mllitaru, 
ministru secretar de stat, președin
tele Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, cadre 
didactice.

Participanțil In festivitate au a- 
dresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, In 
care se spune :

Noi, absolvenții celei de-a treia 
scrii de președinți de C.A.P., ne 
afirmăm cu acest prilej adeziunea 
noastră deplină la politica Internă și 
externă a partidului nostru, politică 
In care îșl găsesc o strălucită întru
chipare cele mai nobile aspirații rle 
progres șl prosperitate ale poporului 
român și pe care ne angajăm să o 
aplicăm neabătut în viață în coope
rativele agricole și in comunele in 
care muncim și trăim.

întorși in unitățile pe care le con
ducem. sîntem hotărîți să nu ne pre
cupețim nici un efort pentru înfăp
tuirea exemplară a lucrărilor agricole 
din această toamnă, pentru a întim- 
pina cu realizări deosebite cel de-al 
XI-lea Congres al partidului.

★
Tovarășul Cornel Burtică, membru 

supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit 
po tovarășul Ioshindori Ioshioka, re
dactor șef-adjunct ai ziarului „Aka- 
hata" — organ al Partidului Comu
nist din Japonia — care, la invitația 
ziarului „Scînteia", a făcut o vizită 
de schimb de experiență in țara 
noastră,

în timpul șederii în România, zia
ristul japonez a participat la festivi
tățile prilejuite de sărbătorirea zilei 
de 23 August, a vizitat întreprinderi 
industriale și agricole din județele 
Bihor. Prahova, Brașov și Constanța, 
s-a intilnit cu activiști ai comitetelor 
județene de partid.

*
Simbătă dimineața a părăsit Ca

pitala Lamine Ba, secretar perma
nent al Uniunii Progresiste Senega- 
leze. care ne-a vizitat tara.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Nicolae 
Tâbircâ. membru al C.C. al P.C.R.. 
Constantin Vasiliu. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

★
Simbătă seara a sosit în Capitală 

dr. Leo Kaprio. directorul Biroului 
regional pentru Europa al O.M.S. La 
sosire, oaspetele a fost întimpinat de 
prof. dr. Th. Burghele, ministrul să
nătății.

Au fost de fată Sayed Abbas Che- 
did. directorul Centrului de informa
re al O.N.U. la București, alte per
soane oficiale.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea omologului său 
Qatarez. șeic Suheim Bin Hamad Al 
Thani, pentru felicitările adresate cu 
ocazia Zilei naționale a statului 
Qatar.

■k

Simbătă a sosit în Capitală o de
legație a comunei populare „Prie
tenia chino-română", Lu Go Geau, 
condusă de Iang Giung-sing. vice
președinte al comunei populare, 
care, la invitația Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. va face o vizită de docu
mentare in țara noastră.

La aeroportul Otopeni. oaspeții 
au fost Întimpinați de Titus Popes
cu. vicepreședinte al U.N.C.A.P., și 
de alte persoane oficiale. Au fost 
prezenti reprezentanți ai Ambasadei 
R. P. Chineze la București.

★
Simbătă s-a înapoiat în Capitală 

delegația Societății de Cruce Roșie 
din România, condusă de general-co
lonel Mihai Burcă, președintele Con
siliului Național, care, la invitația 
Crucii Roșii din Spania, a făcut o 
vizită in această tară intre 3 și 7 sep
tembrie.

★
Librăria ..Mihai Eminescu" din Ca

pitală găzduiește, incepind de sim
bătă. o expoziție de cărți științifice 
din Republica Populară Polonă. Or
ganizată de Editura Academiei Re
publicii Socialiste România, în cadrul 
convenției de colaborare cu Editura 
Științifică de stat din R. P. Polonă 
Si Editura Academiei poloneze de 
științe, expoziția reunește circa 500 
de lucrări din toate domeniile știin
ței.

★
Vineri dimineață s-au încheiat. în 

stațiunea Neptun. lucrările celui de-al 
XXX-lea Congres al Institutului In
ternațional de Finanțe Publice, la 
care au participat personalități din 
30 de țări.

(Agerpres)

Trei decenii de la victoria revoluției socialiste
in Bulgaria vecină și prietenă

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului dc Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului STANKO TODOROV 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Dragi tovarăși,
Cea dc-a XXX-a aniversare jubiliară a victoriei revoluți

ei socialiste in Bulgaria ne oferă plăcutul prilej ca, in nume
le Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat șl al Guvernului Republicii Socialiste 
România, al oamenilor muncii din România și al nostru 
personal, să vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Cen
tral nl Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat șl 
Consiliului dc Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, 
poporului frate bulgar cele mai sincere felicitări și un 
călduros salut tovărășesc.

în decursul celor trei decenii, poporul bulgar, sub con
ducerea partidului său comunist, printr-o muncă plină de 
avint și abnegație, a obținut succese remarcabile in 
construirea societății socialiste, in dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, in ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual, în lupta pentru pace și colaborare intre po
poare.

Oamenii muncii din România se bucură sincer de rea
lizările repurtate de poporul bulgar, prieten și vecin, și, 
la această dată jubiliară, ni se alătură in a vă exprima

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul Bulgariei prietene sărbă
torește jubileul de trei decenii de 
la victoria revoluției socialiste — 
eveniment de însemnătate crucială 
în istoria și destinele patriei sale, 
înscrisă cu litere de aur in cronica 
luptelor purtate de acest popor 
pentru idealurile eliberării națio
nale și sociale, data de 9. septem
brie 1944 a marcat momentul istoric 
în care, in condițiile ofensivei vic
torioase a Armatei sovietice in 
războiul antihitlerist, forțele revo
luționare și democratice. masele 
largi populare, ridicindu-se cu ho- 
tărire sub conducerea Partidului 
Comunist Bulgar, au zdrobit dicta
tura monarho-fascistă și au instau
rat puterea populară. Odată cu 
aceasta, în viața poporului bulgar 
a fost inaugurată o eră nouă — era 
unor mari prefaceri revoluționare, 
a progresului economic și social, a 
triumfului socialismului pe pămin- 
tul țării sale.

Anii care au trecut de atunci au 
demonstrat cu prisosință ce uriașe 
capacități creatoare poate desfășura 
un popor devenit stăpîn pe propria 
soartă, hotărit să-și făurească o 
viată nouă, un viitor prosper și fe
ricit. Ca rezultat al eforturilor pline 
de abnegație ale clasei muncitoare, 
țărănimii și intelectualității bul
gare, ale tuturor oamenilor mun
cii. Bulgaria — odinioară o țară cu 
economie înapoiată — s-a trans
format intr-un stat industrial- 
agrar înaintat, cu o economie na
țională dinamică și modernă, cu o 
cultură înfloritoare.

în prezent, oamenii muncii își

Adunare festiva
la Bacău

La Casa de cultură a municipiului 
Bacău a avut loc simbătă o adunare 
festivă consacrată celei de-a XXX-a 
aniversări a victoriei revoluției so
cialiste in Bulgaria.

Au participat Gheorghe Roșu, prim- 
secretar ai Comitetului județean Ba
cău al P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, activiști de 
partid și de stat, oameni de cultură 
și arta, numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile ora
șului.

Despre importanța actului revolu
ționar de la 9 septembrie 1944, des
pre succesele poporului prieten bul
gar in cele trei decenii care au tre
cut de la victoria revoluției socialiste 
au vorbit Bratu Pâun, secretar al 
Comitetului județean Bacău al P.C.R., 
si Ivan Stefanov Abagiev. ambasado
rul Republicii Populare Bulgaria la 
București.

(Agerpres)

ÎN EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT:

(sub egida Institutului de 
studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al 

P.C.R'.)
Solidaritatea mișcării 
muncitorești și denio- 
crctice din România cu 
mișcarea muncitoreas
că și democratică din 

Buigaria 
(Antologie de texte)

SOFIA 
deplina satisfacție și aprecierea noastră sinceră față de 
dezvoltarea social-economlcă a Bulgariei socialiste.

In anii socialismului, prietenia tradițională și colaborarea 
frățească dintre popoarele, țările și partidele noastre, 
Întemeiate pe comunitatea de orindulre, ideologie și țeluri, 
s-au dezvoltat continuu, materlalizindu-se in extinderea 
raporturilor reciproce in toate domeniile de activitate.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală se vor amplifica și adinei, pe 
baza principiilor marxlsm-leninismului și Internaționa
lismului socialist, in spiritul Tratatului de prietenie din 
19 noiembrie 1970, spre binele popoarelor român și bulgar, 
in interesul unității tuturor țărilor socialiste și al miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei 
socialismului, păcii și cooperării in Balcani șl în lume.

De ziua marii dumneavoastră sărbători naționale vă 
transmitem dumneavoastră șl Întregului popor frate bul
gar urările noastre cordiale de noi izbinzi In edificarea 
societății socialiste dezvoltate in Bulgaria, pentru înflorirea 
continuă a patriei dumneavoastră, pentru Întărirea prie
teniei și colaborării româno-bulgare.

MANEA MĂNESCU
Prizn-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

dedică cu însuflețire energiile șl 
talentele creatoare înfăptuirii sar
cinilor trasate de cel de-al X-lea 
Congres al P.C. Bulgar pentru con
struirea societății socialiste dezvol
tate in Bulgaria.

Cu profundă simpatie și cea mai 
vie satisfacție urmărește poporul 
român ampla activitate constructivă 
desfășurată de poporul frate bul
gar. marițe sale izbinzi în construc
ția socialistă, in dezvoltarea multi
laterală a tării pe calea progresului 
și civilizației. Cu aceleași senti
mente privește poporul bulgar 
realizările României socialiste, al 
căror bogat bilanț, prilejuit de re
centa sărbătorire a trei decenii de 
la eliberarea patriei noastre de 
sub dominația fascistă, a găsit un 
viu ecou în Bulgaria. Sint senti
mente firești Intre popoare unite 
prin legături cu adinei rădăcini în 
trecutul istoric de luptă comună 
pentru idealurile libertății și inde
pendenței — legături care in anii 
socialismului au căpătat noi dimen
siuni, o nouă strălucire. Potențate 
de comunitatea de orînduire. de 
ideologie și de țeluri. întemeiate pe 
principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, rela
țiile frățești româno-bulgare au cu
noscut o dezvoltare neîntreruptă. 
Succesele obținute de România și 
Bulgaria în dezvoltarea economiei, 
științei și tehnicii, a culturii au 
creat și creează mereu noi premise 
favorabile pentru conlucrarea rod
nică în cele mai variate domenii, 
în interesul accelerării construc

ției socialiste In cele două țări, 
al progresului material și spi
ritual al popoarelor lor. Pe a- 
ceastă cale, Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală 
semnat in 1970, document care con
tinuă și dezvoltă prevederile tra
tatului din 1948. a deschis per
spective și mai ample adincirii 
legăturilor de prietenie și coope
rare româno-bulgare, ridicării lor 
pe trepte superioare.

Un rol hotăritor în dezvoltarea 
raporturilor reciproce pe toate pla
nurile il au intensificarea legătu
rilor de colaborare dintre Partidul 
Comunist Român șl Partidul Comu
nist Bulgar, contactele directe din
tre conducerile de partid și de 6tat 
din cele două țări, in primul rind 
întîlnirile — devenite tradiționale 
— intre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Todor Jivkov. Fiecare dintre 
aceste întilniri a dat noi impulsuri 
relațiilor reciproce, a jalonat noi 
căi și modalități pentru amplifi
carea conlucrării frățești. pentru 
întărirea prieteniei, alianței și 
colaborării multilaterale dintre 
România și Bulgaria, spre binele 
ambelor popoare, in interesul 
unității țărilor socialiste, al cauzei 
generale a progresului și păcii.

De ziua marii sărbători a Bulga
riei socialiste. poporul românc„
trahsmite poporului Irate bulgar
cele mai calde felicitări. însoțite de 
urarea frățească de a-și spori și 
mai mult victoriile in munca de
dicată propășirii continue a patriei 
sale.

CUNUNA JUBILIARĂ
Anii socialismului au 

propulsat cu putere Bul
garia, ca și celelalte țări 
care făuresc noua orin- 
duire. pe drumul progre
sului economic și social.

O idee mai clară a dis
tanței parcurse in acest 
răstimp o oferă cifrele de 
bilanț cu care poporul 
muncitor al acestei țări se 
înfățișează de ziua marii 
sale sărbători. Iată citeva. 
în anii puterii populare, 
producția industrială globa
lă a sporit de 47 ori, pro
dusul social s-a mărit de 
12 ori, iar venitul național 
a crescut de 7 ori. Și a- 
ceasta n-a fost doar o creș
tere cantitativă, ci mal 
ales una calitativă, intrucit 
odată cu ritmul înalt 
înregistrat în domenii de 
mare însemnătate ale in
dustriei moderne (de pildă, 
producția de energie elec
trică a ajuns dc la 266 mi
lioane kWh in 1939, la a- 
proape 22 miliarde kWh în 
1973), au fost create și dez
voltate noi ramuri indus
triale. Astfel, s-au pus ba
zele unei adevărate indus
trii metalurgice, care asi
gură in prezent țării aproa
pe 3 milioane tone de oțel 
(producția pe anul în curs), 
sute de mii de tone, de cu
pru, plumb, zinc, a fost 
creată industria construc
toare de mașini, în uzinele 
căreia se fabrică strunguri 
și tractoare, electrocare și 
motocare, motoare electrice 
șl multe altele. Cindva țară 
înapoiată pe plan economic, 
Bulgaria zilelor noastre a 
devenit producătoare de 
mașini electronice de cal
cul sau de nave de mare 
tonaj. Deprinzînd tainele 
chimiei, poporul bulgar a 
înălțat mari întreprinderi 
in ramura respectivă. „Pri
mul examen" in acest sens 
a fost dat prin construirea 
combinatului chimic de la

Dimitrovgrad — și a orașu
lui din apropiere. Așa s-au 
produs primele tone dc în
grășăminte azotoase, iar 
mai tirziu, acidul sulfuric, 
soda calcinată, ingrășămin- 
tele minerale complexe, e- 
tilena și polietilena, cauciu
cul și fibrele chimice etc. 
— toate de .proveniență 
autohtonă.

Patrimoniul țării s-a Îm
bogățit cu un mare nu
măr de întreprinderi indus
triale, avînd capacități 
productive necunoscute in

treg teritoriul Bulgariei 
și, mai ales, in regiuni in 
care nu existase o tradi
ție industrială.

Realizărilor dobindite în 
industrializarea tării li se 
adaugă succesele repur
tate in dezvoltarea a- 
griculturii socialiste. în 
acest domeniu, „zestrea 
tehnică" cu care s-a pornit 
la drum îndată după eli
berare consta în 200 000 de 
pluguri, in cea mai mare 
parte din lemn... Astăzi, 
agricultura bulgară dis-

CORESPONDENȚA DIN SOFIA

trecut in economia bul
gară : Combinatul meta
lurgic de la Kremikovți, 
combinatele petrochimice 
de la Burgas și Plevna, 
marile uzine chimice 
de la Devnia, Sviștov, 
Vrața, Vidin, Iambol și 
Stara Zagora, noile uzine 
moderne din industria con
structoare de mașini, care 
au lărgit mult gama pro
duselor acestei importante 
ramuri a economiei și au 
permis o îmbunătățire ra
dicală a structurii pro
ducției industriale în an
samblu. Acest lucru a asi
gurat șl exportului bulgar 
o gamă largă de produse 
cu caracteristici tehnico- 
economice ridicate.

Astăzi, după 30 de ani de 
la victoria revoluției socia
liste. roadele activității 
oamenilor muncii, ale po
liticii de industrializare 
promovate de partidul co
munist și guvernul bul
gar se întilnesc la tot pa
sul : țara a căpătat un 
„profil industrial" pronun
țat, punctat de mari o- 
biectlve productive pe in-

pune de un impresionant 
parc de tractoare și ma
șini agricole modeme, me
canizarea proceselor de 
producție și eforturile de 
sporire a productivității 
solului desfășurindu-se in
tr-om ritm tot mai-susținut. 
Este suficient a arăta, de 
pildă, că peste 20 la sută 
din suprafața arabilă a 
țării este irigată sau că 
numai in cursul anului 
trecut agricultura bulgară 
a primit peste 600 000 tone 
îngrășăminte chimice in 
substanță activă. Tot
odată, complexele agrar- 
industriale — o formă nouă 
de organizare economică și 
socială a satului, adecvată 
condițiilor specifice ale 
țării — sporesc ș| mai mult 
premisele valorificării pe 
scară largă a avantajelor 
socialismului in agricultură. 
Ca urmare a tuturor aces
tor procese, producția agri
colă a Bulgariei a fost încă 
în 1973 de 2,3 ori mai mare 
decit in 1939.

Dezvoltarea economiei 
naționale este însoțită de 
permanente mutații pozi

tive în standardul de viață 
al maselor. Sporirea sta
tornică a veniturilor oa
menilor muncii, construc
țiile de locuințe care 
schimbă fața orașelor, 
miile de așezăminte so- 
cial-culturale ridicate in 
anii socialismului, amploa
rea crescîndă a rețelei de 
invățămint, ca și a celei 
sanitare — sint tot atitea 
realități care reflectă grija 
pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al poporu
lui.

Mobilizați dc politica 
partidului, oamenii muncii 
din Bulgaria au întimpinat 
cu noi și mari succese a 
30-a aniversare a victoriei 
revoluției socialiste. „Flo
rile" de metal, beton și 
sticlă înălțate în ajunul 
sărbătoririi la Kozlodui — 
unde primul reactor ato
mic a intrat în funcțiune, 
la Burgas — unde noi in
stalații de mare capaci
tate au întărit și mai mult 
capacitatea de prelucrare 
a combinatului petrochimic, 
Ia Devnia — unde uzina 
de sodă calcinată și com
binatul de îngrășăminte 
minerale complexe au spo
rit numărul marilor unități 
ale economiei naționale, 
la Sofia — unde 30 de noi 
obiective economice, cul
turale și sociale au lărgit 
zestrea capitalei bulgare, 
ca și realizările din toate 
celelalte orașe și județe ale 
tării, unde sute de alte 
construcții și obiective au 
fost date în folosință In 
cinstea zilei de 9 Septem
brie, asigură marii sărbă
tori o bogată cunună ju
biliară a izbinzilor in opera 
de construire a societății 
socialiste dezvoltate pe 
pămîntul Bulgariei vecine 
și prietene.

C. AMARIȚEI

PLECAREA ÎN R. P. BULGARIA A DELEGAȚIILOR 
UNOR COMITETE JUDEȚENE DE PARTID

La invitația unor organizații de 
partid din Republica Populară Bul
garia au plecat, pentru a participa 
la manifestările prilejuite de a 
XXX-a aniversare a victoriei revo
luției socialiste in țara vecină, de
legații ale Comitetului municipal 
București al P.C.R. — la Sofia: Comi
tetului județean Dolj al P.C.R. — 
la Vrața ; Comitetului județean Il
fov al P.C.R. — la Ruse ; Comite
tului județean Constanța al P.C.R. 
— la Tolbuhin ; Comitetului jude

țean Teleorman al P.C.R. — la Tir- 
novo ; Comitetului județean Ialomi
ța al P.C.R. — la Silistra ; Comite
tului județean Olt al P.C.R. — la 
Mihailovgrad ; Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R. — la Vidin ; 
Comitetului județean Brăila al 
P.C.R. — la Plovdiv ; Comitetului 
municipal Ploiești al P.C.R. — la 
Botevgrad ; Comitetului de partid 
din comuna Scorniceșli, județul Olt 
— in comuna Praveț.

(Agerpres)

TELEGRAME
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a trimis o telegramă 
de felicitare președintelui Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, Vladimir 
Bonev, cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a victoriei revoluției so
cialiste in Bulgaria.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare Bul
garia, Petăr Mladenov, cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversări a vic
toriei revoluției socialiste in Bulga
ria.

Cu ocazia celei de-a XXX-a ani
versări a victoriei revoluției socia
liste in Bulgaria, Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste, Con
siliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, Comi
tetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Consiliul Național al Fe
meilor, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Consiliul Național al 
Societății de Cruce Roșie, Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, alte organizații de masă 
și obștești șl instituții centrale au 
transmis telegrame de felicitare or
ganizațiilor și instituțiilor similar» 
din R. P. Bulgaria.
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O VICTORIE ISTORICĂ A LUPTEI

ÎMPOTRIVA COLONIALISMULUI

Semnarea Acordului privind 
transferarea puterii către poporul 

din Mozambic
• Independența deplina - la 25 iunie 1975 • Săpfă- 
mîna viitoare intră în funcțiune un guvern de tranzi
ție avind un prim-ministru desemnat de FRELIMO • A 
intrat in vigoare încetarea focului • Declarația tova

rășului Samora Machel

LUSAKA 7 (Agerpres). — Sîmb&U. la Lusaka a fost semnat acor
dul privind transferarea puterii cairo poporul din Mozambic st fixarea 
datei la care Portugalia va proclama in mod oficial independenta sta
tului mozambican. Documentul a fost semnat, din partea FRF.1.1A1O, 
de Samora Machel. președintele mișcării, iar din partea guvernului 
portughez de Melo Antunes, ministru de stat.

în baza acordului. Moz.ambicul iși 
va dobindi independenta deplină la 
25 iunie 1975. proclamată in mod 
solemn de către Portugalia. Fină la 
această dată, tara va fi condusă de 
un guvern provizoriu ce va fi for
mat sâPtămina viitoare, urmind să-si 
preia imediat atribuțiile. Din acest 
guvern vor face parte reprezentanții 
FRELIMO si ai forțelor armate por
tugheze din Mozambic. In document 
se precizează că in fruntea guver
nului de tranziție va fi numit un 
prim-ministru desemnat de FRELIMO. 
restul portofoliilor ministeriale fiind 
repartizate în proporție de două 
treimi forțelor patriotice de elibera
re si o treime reprezentanților ar
matei portugheze dc ne teritoriul 
mozambican. Guvernul provizoriu va 
dispune — potrivit clauzelor acordu
lui — de prerogative legislative si 
executive.

S-a stabilit, totodată, ca la 7 sep
tembrie. ora 24.00. să intre in vigoa
re prevederile de încetare a focului 
pe întregul teritoriu al Mozambicu- 
lui. în prevederile referitoare la me
canismul „transferării progresive a 
puterii0 către FRELIMO se men

ționează că Portugalia va numi un 
comisar suprem și că va fi creată 
o comisie militară mixtă. însărcina
tă cu supravegherea realizării acor
dului de Încetare a focului.

într-o declarație făcută Imediat 
după semnarea acordului. Samora 
Machel a subliniat că acest docu
ment reprezintă o victorie atit pen
tru poporul din Mozambic, cît și 
pentru poporul portughez. ..După a- 
proape cinci secole de opresiune și 
10 ani de lupte armate — a spus el 
— FRELIMO a reușit sâ-și impună 
drepturile. Portugalia și-a recunoscut 
obligația de a transfera puterea in 
Mozambic către FRELIMO. adevăra
tul reprezentant al întregului popor 
mozambican".

După cum s-a informat anterior, 
acordul dintre FRELIMO și Portu
galia a fost realizat in urma a trei 
zile de negocieri efective intre cele 
două delegații, conduse de Samora 
Machel. președintele FRELIMO. și 
Mario Soares, ministrul portughez de 
externe, și care s-au desfășurat în 
incinta Palatului prezidențial din ca
pitala za mb ian ă.

Marți, la Lisabona va avea loc

Ceremonia recunoașterii de jure 
a independenței Republicii Guineea Bissau

LISABONA 7 (Agerpres). — Cere
monia consacrată recunoașterii de 
jure a independenței Republicii Gui- 
neea-Bissau de către Portugalia va 
avea loc marți, la Palatul Belem din 
Lisabona, precizează un comunicat al 
Ministerului de Externe portughez.

La ceremonie vor lua parte președin
tele Portugaliei, generalul Antonio de 
Spinola. și o delegație a P.A.I.G.C. 
Vor asista, de asemenea, membri ai 
guvernului portughez și funcționari 
superiori.

Tarile membre ale O.S.A. vor examina ridicarea 
blocadei instituite împotriva Cubei

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Reprezentanții celor 23 de țări mem
bre ale Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.) urmează să se reuneas
că luni intr-o sesiune extraordinară, 
pentru a examina cererea formală 
privind ridicarea blocadei economice 
și comerciale instituită împotriva 
Cubei în urmă cu zece ani. Cererea 
pentru convocarea acestei reuniuni a 
fost înaintată de guvernele Republi

cii Costa Rica, Columbiei și Vene- 
zuelei. prin reprezentanții lor la 
O.S.A., într-o notă oficială transmisă 
președintelui in exercițiu al Consi
liului permanent al organizației, Na
der Pitty Femandez. urmind ca hotă- 
rirea să fie adoptată la sesiunea mi
niștrilor relațiilor externe ai țărilor 
membre, programată să se desfășoare 
la 11 noiembrie, la Quito.

BRUXELLES :

Evoluția problemei cipriote
• Prevederile acordului privind schimbul de prizo
nieri • Apelul secretarului general al O.N.U. • Mesajul 

președintelui Iugoslaviei, I. B. Tito

NICOSIA 7 (Agerpres). — Repre
zentanți ai comunităților greacă șl 
turcă din Cipru au trecut la elabo
rarea listelor do prizonieri luați in 
cursul ciocnirilor care au avut loc in 
Insulă, in vederea punerii in aplicare 
a acordului privind realizarea schim
bului de prizonieri, semnat vineri de 
președintele interimar Glafcos Cleri- 
d< s șl vicepreședintele Rauf Denktaș. 
Se arc în vedere, de asemenea, al
cătuirea unor liste do persoane 
dispărute. Schimbul do prizonieri 
intre cole două părți se va efectua 
avind in vedere, in primul rind. bol
navii și răniții. tinerii sub 13 ani și 
persoanele de peste 50 de ani. în ve
derea acestor schimburi sc va recurge 
la bunele oficii ale Crucii Roșii In
ternaționale.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a lansat un nou apel in
ternațional in vederea sprijinirii

eforturilor do ajutorare a populației 
cipriote care are de suferit de pe 
urma recentelor ostilități militare. 
Subliniind că aproximativ o treime 
din populația insulei (peste 225 000 de 
persoane) a rămas fără adăpost in 
zilele conflictului, Waldheim a in
format că pentru ameliorarea situa
ției refugiat Hor va fi necesar, pină 
la sfirsitul anului, un ajutor in va
loare de 22 milioane dolari.

BELGRAD 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Iosip Broz Tito a trimis 
un mesaj tn legătură cu situația din 
Cipru șefilor de state și guverne 
dintr-un mare număr de țări neali
niate. cu care a mai avut schimburi 
de păreri în situații similare — anun
ță agenția Taniug. Mesajul a fost 
trimis, de asemenea, șefilor de state 
si guverne al țărilor membre per
manente ale Consiliului de Secu
ri late, precum si secretarului gene
ral al O.N.U.. Kurt Waldheim.

La Tirgul international 
de la Plovdiv

Produse românești 
distinse cu medalii 

de aur
SOFIA 7 — Corespondentul Agcr- 

pres, C. Amarlțci. transmite : In 
cadrul Tirgului internațional de la 
Plovdiv ou avut loc slmbătă festi
vitățile de decernare a medaliilor de 
aur celor mai bune exponate, care 
prin performanțele lor se situează la 
nivelul tehnicii mondiale. Două din
tre produsele construcțiilor de ma
șini din România, expuse In cadrul 
pavilionului țării noastre, au întrunit 
adeziunea comisiei pentru decernarea 
medaliilor dc nur : autoturismul de 
teren „ARO-240", executat de Uzina 
mecanică Cimpulunp Muscel, și loco
motiva Diesel hidraulică de 1 250 CP 
realizată la întreprinderea „23 Au
gust" din București.

ZIUA NAȚIONALĂ A MALTEI
Excelenței Sale

Domnului ANTHONY MAMO
Guvernator general al Maltei

LA VALLETTA

Cu prilejul sărbătorii naționale a Maltei, doresc să vă transmit, Exce
lență, iu numele poporului român și nl meu personal, călduroase felicitări 
și cele mai bune urări de prosperitate și fericire poporului maltez.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre țările noastre se 
vor dezvolta in continuare, in interesul popoarelor român și maltez, al 
cauzei păcii și înțelegerii in Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului DOM MINTOFF.

Primul ministru al Maltei
LA VALLETTA

CONFERINȚA DE PRESĂ A MINISTRULUI 
DE EXTERNE AL GRECIEI

PARIS 7 (Agerpres). — Gheorghios 
Mavros, vicepremier și ministru de 
externe al Greciei, care a efectuat o 
vizită oficială de 48 de ore la Paris, 
in timpul căreia a conferit cu pre
ședintele Franței, Valery Giscard 
d'Estaing, cu primul ministru, 
Jacques Chirac, si cu alte oficialități, 
a organizat, vineri după-amiază. o 
conferință de presă.

Refcrindu-se la situația politică din 
Cipru. Mavros a declarat : ..Dacă cele 
două comunități cipriote — greacă și 
turcă — se înțeleg, noi nu le putem 
impune voința noastră în privința 
regimului din insulă, oricare ar fi 
el“. în acest sens. Mavros a exclus 
împărțirea insulei pe baze geogra
fice. Este de neconceput acest lucru, 
a adăugat el. Nimeni nu o vrea, 
intrucit o asemenea împărțire încalcă 
independenta unui stat membru al 
O.N.U.

în altă ordine de idei, ministrul 
de externe grec a anuntat că gu
vernul de la Atena este gata să an
gajeze imediat negocieri cu „cei 
nouă'* în vederea aderării Greciei Ia 
Piața comună, ca membru cu drepturi

depline. Grecia are. după cum se 
știe, statut de asociere la Piața co
mună din anul 1962.

întrebat asupra situației bazelor 
americane din Grecia. Mavros a re
levat că se pun probleme tehnice și 
juridice, care sînt studiate in pre
zent de Ministerul Apărării.

în încheiere, răspunzind la o altă 
întrebare. Mavros a subliniat că este 
normal să-1 intilneascâ pe Makarios, 
care rămine președintele legitim al 
Ciprului și este recunoscut ca atare 
de președintele interimar Clerides. 
După cum s-a anunțat la Atena din 
sursă autorizată, întîlnirea dintre 
Makarios și Mavros urmează să aibă 
loc duminică, la Geneva.

ATENA 7 (Agerpres). — Membrii 
Consiliului de stat și ai Curții de 
casație — cele două curți supreme 
ale Greciei —. îndepărtați in urma 
loviturii de stat din 21 aprilie 1967. 
au fost repuși in funcțiile lor în 
urma unei hotăriri a Consiliului de 
Miniștri al Greciei, reunit. vineri, 
sub președinția premierului Cara- 
manlis.

SESIUNEA CONSILIULUI 
UNCTAD

GENEVA 7 (Agerpres). — Tn ca
drul celei de-a XlV-a sesiuni a Con
siliului UNCTAD continuă lucrările 
Comitetului sesional pentru relațiile 
economice intre țări cu sisteme 
6ocial-economice diferite.

Numeroase delegații au scos in 
evidență progresele înregistrate în 
promovarea schimburilor și a coope
rării economice, in special cu țările 
în curs de dezvoltare. Mai 
multe delegații ale acestor țări, 
printre care Peru și Sri Lanka, au 
apreciat pozitiv relațiile economice 
pe care le au cu țara noastră, men- 
ționînd rezultatele încurajatoare ob
ținute in domeniul cooperării indus
triale si tehnice.

în cadrul discuțiilor, delegatul ro
mân a subliniat importanța pe care 
țara noastră o acordă dezvoltării re
lațiilor politice și economice cu ce
lelalte țări in curs de dezvoltare,

Promovarea relațiilor bilaterale, a 
arătat în continuare delegatul român, 
nu exclude interesul României pen
tru dezvoltarea formelor multilaterale 
ale schimburilor și cooperării econo
mice cu celelalte țări in curs de dez
voltare, ca expresie a unificării pro
priilor eforturi in vederea eliminării 
decalajelor care le separă de țările 
dezvoltate.

Ziua națională a 
cerc felicitări, împreună cu cele mal 
porului maltez.

Maltei îmi oferă plăcutul prilej dc a vă adresa șin- 
bune urări de fericire și bunăstare po-

Cu ocazia Zilei naționale a Maltei, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis o telegramă de

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

felicitare ministrului Commo” 
wealth-ulul și ministru al afacerii r 
externe maltez. Dom Mintoff.

(Agerpres)
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agențiile de presă transmit:
Decorarea orașului No- 

VOTOSSiisk» Sîmbâtă a avut loc 
festivitatea inminării Ordinului Lenin 
și a medaliei „Steaua de aur“ ora
șului Novorossiisk. căruia i s-a con
ferit titlul de ..oraș erou". La adu
narea festivă, organizată cu acest 
prilej la Novorossiisk. a luat cuvin- 
tul L. I. Brejnev, secretar general 
al C.C, al P.C.U.S.

Toate țările membre ale 
Pieței comune au râspuns ta- 
vorabil invitației președintelui Fran
ței, Valery Giscard d'Estaing, adre
sată șefilor de guvern din țările 
C.E.E. de a se reuni la Paris, la 
14 septembrie. în vederea examină
rii in comun a ..stării actuale a pro
blemelor comunitare", a declarat 
purtătorul de cuvint al Palatului 
Elysee.

La Phenian au avut loc con_ 
vorbiri intre o delegație a Partidului 
Muncii din Coreea, condusă de Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
partidului, și o delegație a Parti
dului Socialist din Japonia condusă 
de Tomomi Narita, președintele Co
mitetului Executiv Central al P.S.J.

Comitetul de coordonare 
al forțelor armate etiopiene 
a anunțat încetarea funcționării Fon
dului I-Iaile Selassie, care, pe lingă 
activitatea filantropică, era destinat 
și unei ample activități comerciale. 
Capitalurile fondului au fost puse la 
dispoziția Ministerului Finanțelor. 
La rîndul său, guvernul Etiopiei a 
adoptat hotărîrea ca fostele palate 
imperiale, recent naționalizate, să 
fie folosite ca centre de învățămint 
și cultură.

Vicepremierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
Den Siao-pin, s-a întîlnit cu Helmut 
Kohl, președintele Partidului Uniu
nea Crcștin-Democratâ din R. F. Ger
mania, care se află in vizită la Pekin, 
anunță agenția China Nouă.

La Alexandria au ince»ul' 
sîmbătă, convorbirile oficiale dintre 
Salem Robaya Aii, președintele Re
publicii Democratice Populare a 
Yemenului, și președintele țării 
gazdă, Anwar Sadat — informează 
agenția M.E.N. După cum s-a preci
zat la încheierea acestei întrevederi, 
desfășurate cu ușile închise, părțile 
au procedat la un larg schimb de 
idei cu privire la actuala situație in
ternațională, la ultimele mutații în
registrate in Orientul Apropiat, pre
cum și la modalitățile concrete de 
promovare a relațiilor bilaterale in 
diverse domenii de activitate.

■ de LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Simbolul furcii cu trei coarne
Frămîntări în rîndurile țărănimii din

Consiliul miniștrilor 
agriculturii din. țările 
Pieței comune, care 
s-a reunit la Bruxelles 
la 3 septembrie, cu 
două sâptămini mai 
devreme de cum pre
vedea calendarul acti
vităților C.E.E.. s-a 
încheiat fără o con
cluzie practică. Ziarele 
din capitala belgiană 
scriau a doua zi că. la 
sfirsitul reuniunii, cei 
nouă miniștri s-au 
mulțumit să adopte o 
rezoluție in care con
stată criza prin care 
trec agricultorii din 
Piața comună si afir
mă consensul de a se 
lua intr-un termen 
scurt decizii ..in ma
terie de preturi".

Că producătorii a- 
gricoli din cele nouă 
țări traversează o pe
rioadă de grave difi
cultăți este o realitate 
mai mult decît evi
dentă. Criza energeti
că si inflația au ridi
cat noi probleme, care 
s-au adăugat la cele 
existente, cu caracter 
cronic, in cadrul a ceea 
ce se cheamă „Euro
pa verde". Ingrăsă- 
mintele agricole si 
produsele insectofun- 
gicide se achiziționea
ză la preturi din ce in 
ce mai ridicate. S-au 
scumpit carburanții si 
energia electrică. Al
tele sint de la o zi la 
alta, prețurile la fura
je. Au crescut impozi
tele si alte felurite 
taxe pe circulația măr
furilor. în schimb, 
preturile la desfacerea 
produselor țăranului 
au rămas. în genere, 
aceleași. In atari con
diții. gospodăria agri
colă țărănească. in 
apecial cea mijlocie si

mică, nu numai că 
stagnează, dar se și 
ruinează rapid.

Pentru a atrage a- 
tenția atit guvernelor, 
cit și opiniei publice 
asupra gravelor stări 
de lucruri din agricul
tură, in Belgia, in 
Franța, in Oianda, in 
R.F. Germania, in ce
lelalte țări ale C.E.E. 
țăranii au întreprins 
in ultimele săptămini 
intense acțiuni de
monstrative. Tractoa
rele au perturbat cir
culația pe drumurile 
publice, inclusiv in o- 
rașe ; iar furca de 
fier cu trei coarne, 
trasă cu var pe asfal
tul străzilor, pe ziduri, 
pe pajiști, a devenit 
simbolul, pretutindeni 
prezent, al unei efer
vescențe țărănești con
tinue — semn al unei 
adinei neliniști in lu
mea rurală.

In intenția de a 
tempera ceea ce presa 
occidentală numește de 
la o vreme „furia ță
rănească". unele gu
verne (Belgia. Fran
ța) au adoptat — prin 
ocolirea regulamente
lor Pieței comune, 
(care prevăd obligati
vitatea coordonării tu
turor acțiunilor de in
tervenție în sprijinul 
agriculturii) — măsuri 
unilaterale vizînd ri
dicarea prețurilor de 
vinzare la anumite ca
tegorii de produse a- 
gricole, precum și a- 
cordarea unor facili
tăți financiare pentru 
agricultori

In „nemulțumirea" 
țărănească isi are 
sursa și precipitata 
reuniune de marți de 
la Bruxelles. Un ele-

Piata comuna

ment semnificativ în 
acest sens : in vreme 
ce la etajul șapte 
al palatului unde se 
întrunesc consiliile 
ministeriale respon
sabilii cu agricultu
ra deliberau asupra 
propunerii de sporire 
in medie cu 4 la sută 
a prețurilor produse
lor agricole — jos. in 
stradă, ținuți la dis
tanță de polițiști echi
pați ca de campanie, 
țărani veniți din pro
vinciile Belgiei, ca și 
din Olanda, agitau 
drapele albe purtind 
inscripții revendicative 
și furci cu trei coarne.

Eșecul intîlnirii de 
marți a fost pus, for
mal, pe seama unor 
aspecte de procedură ; 
s-a susținut anume că 
propunerea Comisiei 
C.E.E., de majorare cu 
4 la sută a prețurilor 
La produsele agricole 
nu ar fi trecut, in pre
alabil. prin sita parla
mentului Pieței comu
ne. Toți observatorii 
avizați sint insă de 
părere că impasul 
trebuie căutat in as
pectele de fond ale 
problemelor agricole. 
De altfel, încă la în
ceputul lucrărilor reu
niunii, ministrul fran
cez al agriculturii, 
care este in același 
timp președintele in 
exercițiu al Consiliu
lui ministerial, a pus 
punctul pe 1, cerind 
partenerilor săi să 
facă un efort de a în
țelege că problema nu 
este numai agricolă, ci, 
totodată, politică. De 
multă vreme, in pofi
da unor afirmații op
timiste conținute în 
documente oficiale și 
în cuvintări, armoni

zarea intereselor dife
ritelor țări participan
te la „Europa verde** 
rămine mai curind de 
domeniul deziderate
lor decit al realității. 
O dovadă, intre altele, 
sint și punctele de 
vedere divergente care 
se manifestă in legă
tură cu problema ma
jorării prețurilor — 
problemă abordată in 
mod diferit de țările

care sînt exportatoare 
de produse agricole și 
de cele care sint im
portatoare.

Marți, la Bruxelles, 
miniștrii agriculturii 
au decis să se reintil- 
nească pentru a discu
ta asupra acelorași 
probleme la 17 sep
tembrie. Miercuri, la 
Paris, reprezentanții a 
14 organizații sindicale

agricole din Piața co
mună. reuniți in mod 
excepțional, au luat 
hotărîrea ca ziua de 
16 septembrie să fie 
decretată, în toate cele 
nouă țări, ca zi a ma
nifestărilor naționale 
în sprijinul revendică
rilor țărănimii.

N. Popescu- 
BOGDĂNEȘTI

Ministrul de externe al 
CllbSÎ Raul Roa’ “ÎCheiat vi
zita oficială la Budapesta, în cadrul 
căreia a avut convorbiri cu omologul 
său ungar, Frigys Puja.

Corul Madrigal din Bucu-
ICȘti 3 prezentat simbătă la Stock
holm. in cadrul turneului pe care îl 
întreprinde in Suedia, un spectacol 
deosebit de apreciat de publicul 
spectator, acesta aplaudind la scenă 
deschisă pe reprezentanții artei ro
mânești.

CAIRO :

Probleme prioritare ale 

actualității politice interne

Guvernul italian a aprobal 
majorarea prețurilor de vinzare la 
pastele făinoase — principalul ali
ment de consum în Italia. Ministrul 
industriei, Ciriaco de Mita, a preci
zat. că prețurile vor crește cu 23 la 
sută per kilogram.

Noi măsuri în domeniul
energetic au fost anunțate la Pa

ris. în scopul menținerii consumului 
in anii 1974 și 1975 la nivelul anului 
1973. Acest lucru va avea ca efect

Malta aniversează 
astăzi un deceniu de 
la dobindirea indepen
denței naționale. In 
balanța istoriei. a- 
ceastă cifră se opune 
multor secole de aser
vire Succesivă diferi
telor puteri, atrase de 
poziția strategică fa
vorabila a arhipelagu
lui maltez, situat in 
Mediterana, la între
tăierea drumurilor 
maritime ce unesc trei 
continente.

De la scuturarea do
minației coloniale bri
tanice. care a durat 
peste 150 de ani. Mal
ta — stat format din 
patru insule cu o su
prafață de 316 kmp si 
cu o populație de

330 000 locuitori — în
scrie noi pagini in is
toria sa. Dreptul la 
autodeterminare și-a 
găsit oglindire într-o 
serie de măsuri luate 
de guvernul laburist 
după venirea sa la 
putere, in 1971. în di
recția dezvoltării eco
nomice și progresului 
social, a desființării 
bazelor militare de pe 
teritoriul țării. Pla
nul economic în curs 
prevede crearea unor 
noi ramuri industria
le, modernizarea si 
extinderea celor exis
tente.

între România șl 
Malta s-au statornicit 
legături de prietenie 
și colaborare, care au

cunoscut o evoluție 
ascendentă, marcată 
de stabilirea, in 1968, 
a relațiilor diplomati
ce. Vizita efectuată in 
țara noastră, în 1971, 
de primul ministru al 
Maltei, Dom Mintoff, 
convorbirile purtate 
cu acest prilej cu 
președintele Nicolae 
Ceaușescu au eviden
țiat perspectivele e- 
xislente in vederea 
intensificării în conti
nuare a relațiilor bi
laterale, in folosul 
ambelor state, al pro
movării idealurilor de 
pace și colaborare ale 
omenirii.

M. CARACIOV

Ambasadorul României 
în Republica Mali 

și-a prezentat 
scrisorile de acreditare 
BAMAKO 7 (Agerpres). — Amba

sadorul Republicii Socialiste Româ
nia in Republica Mali, Valeriu Geor
gescu, a prezentat scrisorile de acre
ditare președintelui Republicii Mali, 
colonelul Moussa Traore.

Ambasadorul român a transmis* șe
fului statului xnăliăn, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
călduroase salutări și urări de sănă-, 
tate, fericire personală, precum și 
prosperitate și progres poporului din 
Mali.

Președintele Moussa Traore a adre
sat, la rindul său, cele mai sincere 
și călduroase urări de sănă
tate și fericire președintelui Nicolae 
Ceaușescu și noi succese poporului 
român.

Cu acest prilej, între președintele 
Moussa Traore și ambasadorul ro
mân a avut loc o convorbire ami-» 
cală, in cadrul căreia s-a exprimat 
dorința de a dezvolta și in viitor 
relațiile dc colaborare și cooperare 
dintre cele două țări.

• CRIMA DE LA DAL
LAS IN FILM. Contribuție

Capitala egipteană 
cunoaște o perioadă 
de intensă și bogată 
activitate politică. La 
numai două sâptămini 
după ce președintele 
Anwar Sadat a anun
țat intrarea in acțiune 
a unui plan economic 
de tranziție pină la 
sfirșitui anului 1975 și 
a definit sarcinile pla
nului cincinal (1976— 
1980), presa din ca
pitala egipteană a pu
blicat conținutul unui 
nou și important do
cument de politică in
ternă elaborat de șeful 
statului și care preve
de un șir de măsuri in 
vederea perfecționării 
activității Uniunii So
cialiste Arabe.

U.S.A.. precizează 
documentul, este „o 
alianță a forțelor mun
citoare ale poporu
lui", chemată să joa
ce un rol impor
tant în mobilizarea e- 
nergiilor maselor in 
lupta pentru transfor
mări economice și so
ciale, pentru ridicarea 
Egiptului la nivelul ță
rilor avansate. Pentru 
aceasta „este necesar 
să aibă loc o reformă 
a structurii uniunii, 
acordindu-se prepon
derență bazei popu

lare a organizației. 
Trebuie lărgită adeziu
nea la organizație, ad- 
mițînd in cadrul ei, ca 
membri colectivi, coo
perativele, sindicatele, 
organizațiile de tine
ret etc., fără a se adu
ce atingere principiu
lui reprezentării în 
proporție dc 50 la sută 
a țăranilor și muncito
rilor**. „Revoluția na
țională — arăta pre
ședintele Sadat — nu-și 
va fi încheiat misiu
nea sa decit atunci 
cind va lichida sub
dezvoltarea și cauzele 
sale. Calea progresului 
și a dezvoltării care se 
deschide în fața țârii 
nu poate fi decit calea 
socialistă". Documentul 
acordă o atenție deo
sebită rolului U.S.A. în 
etapa actuală, etapă a 
reconstrucției șl a dez
voltării, a valorificării 
pe scară largă a tutu
ror resurselor țării.

Propunerile făcute 
de președintele Sadat 
formează obiectul unor 
largi dezbateri in toa
te sferele vieții politi
ce și sociale. Docu
mentul a fost discutat 
in cadrul guvernului, 
conferinței comune a 
secretariatului general

al U.S.A, și comisiei 
parlamentare perma
nente. al altor organe 
centrale și locale. 
Dezbaterile vor dura 
aproximativ două luni, 
urmind ca la sfirșitui 
lor, pe baza sugestiilor 
și propunerilor venite 
din mase, să se trea
că la modificarea co
respunzătoare a statu
tului U.S.A.

întreaga Dresă e- 
aipteană acordă spa
tii largi activității 
desfășurate pentru re
organizarea Uniunii 
Socialiste Arabe, sco- 
țind in evidență marea 
sa semnificație în via
ța politică a țării. 
„Prin sugestiile sale — 
arată ziarul „Al 
Akhbar** — documen
tul proiectează in pri
mul plan al atenției 
necesitatea unei dez
bateri aprofundate a 
celor mai importante 
probleme ale Egiptului, 
cu scopul de a dezvol
ta Uniunea Socialistă 
Arabă și a face din ea 
o organizație activă, 
care să poată juca ro
lul său adevărat în 
viața noastră politică, 
socială și economică"

Nicolae N. LUPU J

reducerea importurilor, pină în anul 
1985, cu aproximativ 27 miliarde 
franci (5.4 miliarde dolari). Intre al
tele, s-a hotărit limitarea tempera
turii maxime in locuințe, în cursul
iernii viitoare, la 20 grade Celsius.

Concluzii 
privind situația 

economiei S.U.A.

WASHINGTON 7 (Coresponden
ță de la C. Alexandroaie). — Cei 26 
de economiști americani — reprezen- 
tind principalele școli de gîndire în 
materie de economie și finanțe din 
S.U.A. — convocați într-o conferință 
la Casa Albă pentru a dezbate situa
ția in care se află economia țării și 
a recomanda măsuri pentru stabiliza
rea presiunilor inflaționiste, au ajuns 
la următoarele concluzii esențiale : 
economia S.U.A. nu este confruntată 
de o depresiune majoră. însă va 
continua să rămînă stagnantă pină la 
sfirșitui anului 1975, iar șomajul va 
crește.

Printre măsurile recomandate de 
experți se numără reducerea cheltu
ielilor federale și necesitatea echili
brării bugetului, revizuirea legilor și 
normelor care au ca efecte menține
rea prețurilor la un nivel ridicat.

Aceasta este prima conferință din 
seria de 12 întruniri preconizate de 
președintele Gerald Ford pentru pre
gătirea așa-numitei „Conferințe eco
nomice naționale la nivel înalt"

Ședințe
MOSCOVA 7 (Corespondență 

dc la L. Duță). — In zilele de 
4 și 5 septembrie a.c. a avut loc la 
Moscova cea de-a 44-a ședință (ex
traordinară) a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria chimică.

La ședință au participat reprezen
tanți ai conducerii organizației in
ternaționale de ramură pentru cola
borarea în domeniul industriei chi
mice de mic tonaj. „Interchim".

Comisia a adoptat măsuri cores
punzătoare îndreptate spre realiza
rea hotăririlor Sesiunii a XXVIII-a 
a Consiliului și Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie si depli
nă înțelegere reciprocă.★

Ministrul industriei chimice al Re
publicii Socialiste România, Mihail 
Florescu. a avut, la Moscova. între- 

1 vederi si convorbiri cu Leonid Kos- 
tandov. ministrul industriei chimice. 
Viktor Fiodorov. ministrul industriei 
de prelucrare a țițeiului și petrochi
mice. Piotr Gusenkov. ministrul in
dustriei medicale, precum și cu con
ducători ai Ministerului Construcției 
de Mașini pentru Industria Chimică

C. A. E. R.
și a Petrolului șl Direcției gene
rale pentru microbiologic de De lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

*
MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 5 

septembrie 1974, la Moscova a avut 
loc prima ședință a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborarea în do
meniul aprovizionării tehnico-mate- 
riale. creat de Sesiunea a XXVIII-a 
a Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. Delegația română a fost 
condusă de Maxim Berghianu, mi
nistrul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale și controlului gospodăririi 
fondurilor fixe.

Secretarul C.A.E.R.. N. Faddeev, a 
adresat un cuvînt de salut delega
țiilor.

Ședința a fost prezidată de repre
zentantul U.R.S.S., V. Dimșlț.

Au fost adoptate proiectul de re
gulament al Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborarea în domeniul a- 
provizionării tehnico-materiale și 
planul de activitate al acestuia pe 
perioada 1974—1975.

Ședința s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de prietenie si deplină în
țelegere reciprocă.

la elucidarea împrejurărilor in 
care a fost asasinat fostul pre
ședinte John Kennedy. filmul 
„EXECUTIVE ACTION" — rea
lizat de publiciștii Mark Lane 
și Donald Reed, scenaristul 
Dalton Trumbo și cineastul Da
vid Miller — vehiculează ipote
za că asasinatul a fost preme
ditat de un grup de complotiști 
sudiști, nemulțumiți de opțiunile 
președintelui in favoarea egali
tății rasiale in S.U.A. și proiec
tele de dezangajare in Vietnam. 
In această versiune, asasinul 
prezumat, Lee Oswald, nici n-ar 
fi participat la crimă ; după ce 
l-au ales țap ispășitor, complo
tiștii au pus de fapt in circula
ție. cu citeva zile înainte de 
vizita la Dallas. o persoană 
care ii semăna și care avea să 
rostească, față de martori, cu
vinte compromițătoare. Trei 
asasini plătiți, situați în puncte 
diferite, ar fi tras focurile de 
armă spre același punct. în 
film, unei serii de episoade 
fictive le urmează episoadele 
reale înregistrate de un cine- 
amator în timpul evenimentu
lui. „Totul se înlănțuie, și din 
continuitate se degajă o eviden
tă .care, în cele din urmă, con
vinge" — scrie „Le Figaro" intr-o 
cronică consacrată filmului și 
care se intitulează : „Cine, deci, 
l-a ucis pe Kennedy

• POPULAȚIA REPU
BLICII DEMOCRATE 
VIETNAM. Conform unor 
date statistice oficiale publicate 
in ziarul „Nhan Dan", populația 
R.D. Vietnam a atins, la 1 apri
lie 1974, cifra de 23 787 357 lo
cuitori. Patru cetățeni ai repu
blicii au implinit venerabila 
virstă de 140 de ani, iar 1 587 de 
persoane au depășit pragul unul 
secol...

• SOIUL „SPERAN- 
JA11 La Institutul internațional 
pentru cercetarea orezului din 
Manila (Filipine) a fost creată, 
pe calea încrucișărilor, o nouă 
specie de orez. Ea se distinge 
printr-un înalt conținut de pro
teine și prin faptul — deosebit 
de important — că. în condiții 
de inundații, poate atinge o înăl
țime de pină la 3,50 metri. Spe
ciile cultivate acum pe mari 
întinderi în Bangladesh, India, 
Tailanda, Indonezia și alte țări, 
neputînd atinge această înălțime, 
sint, deseori, distruse ca urmare 
a inundațiilor. Dacă se tine 
seama că pe planeta noastră 
aproximativ 2 miliarde de oa
meni au orezul ca hrană prin
cipală. este de înțeles de ce 
noul soi a căpătat denumirea : 
„speranța".

• RECOMPENSĂ DU
PĂ MERIT. Un talon de 
culoare bleu reprezintă o notă 
bună : unul galben, contrariul 
ei. La finele fiecărei mese ser
vite, clientli unor restaurante 
americane apreciază cu ajuto
rul cartonașelor colorate modul 
cum au fost serviți. Fiecare 
client, în funcție de felul cum 
a fost servit, înmînează chelne
rului. odată cu plata, duplicatul 
cartonului care i se cuvine. 
Cind chelnerul acumulează mul
te taloane bleu are dreptul la • 
recompensă...
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