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—Un eveniment de seamă— 
in viața politică a țării, 

un larg și reprezentativ forum 
al clasei muncitoare, 

al tuturor oamenilor muncii 
chemat să contribuie 

la mobilizarea potențialului 
creator al poporului 

in înfăptuirea Programului 
Partidului Comunist Român 

de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate 
și înaintare a României

— spre comunism —

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Deschiderea lucrărilor Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor îmi oferă prilejul de a vă adresa dumneavoastră, tuturor membrilor sindicatelor, clasei muncitoare, oamenilor muncii din întreaga țară, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, precum și al meu personal, un salut călduros și ce’e mai bune urări. (Aplauze puternice, prelungite).Congresul sindicatelor. — cea mai largă organizație a clasei muncitoare, clasa conducătoare a societății, a maselor de oameni ai muncii din România — reprezintă un eveniment de mare însemnătate în viața politică și socială a patriei noastre. Acest congres este chemat să facă bilanțul activității desfășurate de sindicate >n cincinalul trecut și să stabilească obiectivele, sarcinile și măsurile ce trebuie întreprinse în continuare pentru unirea forțelor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în vederea înfăptuirii în cele mai bune condiții a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, a prevederilor Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. (Aplauze îndelungate).Examinînd într-un spirit de înaltă exigență și răspundere comunistă modul în care au acționat pentru înfăptuirea directivelor partidului nostru, contribuția adu

să la activitatea generală de conducere a societății, trăgînd concluzii atît din realizări cît și din lipsurile și neajunsurile manifestate, congresul trebuie să determine ridicarea pe un plan superior a întregii munci a "sindicatelor, creșterea rolului lor în elaborarea și transpunerea cu succes în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, in ridicarea bunăstării materiale și spirituale a tuturor celor- ce muncesc, a întregului nostru popor. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor are loc la puțin timp după încheierea cu succes a cincinalului 1971—1975 și trecerea la înfăptuirea noului plan cincinal, a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului. Cincinalul pe care l-am termihat de curînd a marcat o perioadă de mărețe realizări și profunde transformări înnoitoare în întreaga viață economico-socială a țării. în decursul acestor ani am obținut progrese remarcabile în dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, în creșterea potențialului economic al țării, în sporirea avuției naționale. Dezvoltarea industriei într-un ritm de peste’ 13 la sută anual a avut drept urmare realizarea, în anul 1975, a unei producții globale egale cu cea creată în întreg deceniul 1951 — 1960. Față de anul 1970, producția industrială a țării noastre, a crescut, pe întregul cincinal, cu aproape 85 la sută, iar venitul național 

cu peste 70 la sută. A continuat procesul de dezvoltare intensivă a agriculturii — ramură de bază a economiei noastre naționale — care, în ciuda unor condiții climatice nefavorabile, a realizat o producție cu peste 25 la sută mai mare decît în perioada cincinalului precedent. Am înregistrat mari progrese în dezvoltarea învăță- mîntului, științei și culturii, în toate ramurile economiei naționale și vieții sociale.Au fost înfăptuite cu • succes prevederile cincinalului trecut în domeniul creșterii nivelului de trai, material și spiritual al poporului. Aplicarea noului sistem de retribuire și generalizarea majorării retribuțiilor au făcut ca la finele anului trecut retribuția medie să se ridice la 1975 lei. Pe ansamblu, veniturile reale totale ale populației au sporit, față de 1970, cu 46 la sută, respectiv cu 74 miliarde lei. A continuat să fie îmbunătățită aprovizionarea oamenilor 'muncii, volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist fiind în 1975 de 11 ori mai mare decît în 1950. în cursul cincinalului 1971—1975 populația a primit pentru consum cu aproape 1 300 000 tone carne mai mult decît în cincinalul anterior, cu 27 270 000 hectolitri de lapte, cu aproape 500 000 tone zahăr, cu circa 140 000 tone ulei, Cu peste 6 miliarde ouă, legume cu aproape 2 300 000 tone, încălțăminte cu 54 000 000 perechi, țesături cu 520 000 000 metri pă- trați; de asemenea, s-au vîndut, prin comerțul socialist, cu peste 500 000 mai multe televizoare, peste 300 000 frigidere, 425 000 bucăți 

aparate de radio și alte produse industriale. S-a dezvoltat în continuare construcția de locuințe, rea- lizîndu-se pe întregul cincinal, din fondurile și cu sprijinul statului, 512 000 apartamente și aproximativ 240 000 case în regie proprie din fondurile populației. S-a lărgit și îmbunătățit rețeaua instituțiilor social-culturale și de ocrotire a sănătății publice.S-a acționat, de asemenea, pe scară largă și în mod consecvent pentru perfecționarea relațiilor de producție și sociale, pentru adîn- cirea democrației socialiste și intensificarea participării masâlor populare la conducerea treburilor obștești, a statului, pentru aplicarea normelor și principiilor eticii și echității socialiste în întreaga viață a societății noastre. (Aplauze puternice, îndelungate).Marile victorii obținute în anii cincinalului 1971—1975 demonstrează, încă o dată, cu putere, realismul orientărilor partidului nostru în toate domeniile de activitate, capacitatea sa de a asigură progresul neîntrerupt al României pe calea luminoasă a socialismului și comunismului, a prosperității și fericirii întregului nostru popor. (Aplauze puternice). Aceste remarcabile succese confirmă încă’ o dată justețea politicii sale marxist-leniniste, care are la bază aplicarea creatoare la realitățile și în condițiile concrete ale României a legităților socialismului, a adevărurilor universal- valabile. preocuparea constantă pentru dezvoltarea în ritm înalt a economiei, pentru industrializarea intensă a țării, pentru înflorirea științei și culturii, pentru ridicarea 

gradului de civilizație a întregii noastre națiuni. Toate aceste mărețe înfăptuiri demonstrează capacitatea clasei muncitoare de a asigura ridicarea întregii națiuni pe o treaptă nouă de dezvoltare. Ele sînt rodul activității intense, a muncii pline de abnegație desfășurate de clasa muncitoare, de țărănime, intelectualitate, de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, care aplică neabătut politica partidului nostru comunist, al cărui țel suprem este slujirea intereselor întregului nostru popor, făurirea unei vieți demne și îmbelșugate, întărirea independenței și suveranității patri'ei noastre socialiste. (Aplauze puternice, îndelungate).De la tribuna acestui înalt forum al clasej muncitoare, al oamenilor muncii, adresez minunatei noastre clase muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor constructorilor socialismului din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, cele mai calde felicitări pentru succesele dobîndite în cincinalul trecut, pentru contribuția adusă la înflorirea patriei — și le urez noi și tot mai mari împliniri în activitatea consacrată progresului neîntrerupt și multilateral al României socialiste. (Aplauze puternice, îndelungate, urale. Se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").Fără îndoială că în tot ceea ce s-a realizat în acești . ani se cuprinde și aportul organizațiilor sindicale, al organelor de conducere ale sindicatelor. De aceea, urările și felicitările adresate oamenilor muncii sînt deopotrivă 

adresate organizațiilor sindicale, organelor lor de conducere, care și-au îndeplinit și își îndeplinesc cu cinste misiunea încredințată de , clasa muncitoare. Urez tuturor activiștilor sindicali să-și îndeplinească și în viitor, în cele mai bune condiții, îndatoririle față de clasa. noastră muncitoare, să facă întotdeauna totul pentru a sluji clasa muncitoare, poporul, cauza socialismului și comunismului în România. (Aplauze puternice, urale îndelungate. Se scandează : „Ceaușescu—P.C.R.“).Dragi tovarăși,în centrul dezbaterilor Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor vor sta, fără îndoială, problemele legate de ridicarea rolului și sarcinilor sindicatelor în unirea eforturilor oamenilor muncii pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, a planului cincinal 1976—1980, care marchează intrarea patriei noastre într-o etapă nouă, superioară de propășire economică și socială, etapă caracterizată prin accentuarea procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, în actualul cincinal vom continua politica de dezvoltare în ritm înalt a forțelor de producție, de modernizare a întregii economii.Producția globală a industriei va crește într-un ritm mediu anual de circa 11 la sută, urmînd să ajungă în 1980 la circa 1000 miliarde lei. Vor căpăta o extensiune puternică industria construc

toare de mașini — îndeosebi de mașini-unelte și utilaje tehnologice — industria metalurgică și industria chimică, precum și celelalte ramuri promotoare ale progresului tehnic în întreaga economie. De asemenea, se va acorda o atenție deosebită dezvoltării și modernizării industriei bunurilor de consum, industriei ușoare și alimentare, în vederea satisfacerii în condiții superioare a nevoilor de viață ale întregii populații.Cincinalul actual prevede, de asemenea, dezvoltarea intensivă a agriculturii și, ca urmare, creșterea cu circa 30 la sută a producției agricole față de perioada 1971—1975. Paralel cu sporirea culturilor vegetale, un accent special se va pune pe asigurarea progresului rapid al zootehniei. Se prevede înfăptuirea unui vast program de irigații și' amenajări funciare, care va permite gospodărirea cît mai rațională a fondului nostru funciar, precum și accelerarea procesului de mecanizare și chimizare a producției agricole.O importanță deosebită pentru accelerarea dezvoltării economice în perioada actualului cincinal are înfăptuirea planului de investiții, care însumează circa 1 000 miliarde lei ; aceasta va asigura creșterea puternică și repartizarea rațională pe tot cuprinsul țării a forțelor de producție, ridicarea economico-socială substanțială a tuturor județelor țării.Se va acționa pentru aplicarea programului național de sistema-(Coniînuare în pag. a Il-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)tizare a localităților urbane și rurale, realizîndu-se în acest cadru, ■. concomitent cu dezvoltarea în continuare a actualelor orașe, transformarea treptată în orășele agricole sau agroindustriale a unui număr de circa 120 de centre comunale. Acțiunea de sistematizare va contribui într-o măsură însemnată la apropierea condițiilor de muncă și de viață de la sate de cele de la orașe, la ridicarea gradului de civilizație a întregii noastre societăți.Vor cunoaște în continuare un puternic avînt știința, învățămîn- tul, cultura — factori de bază ai progresului societății noastre socialiste.Realizările obținute în activitatea economică în primul trimestru al acestui an — primul din cele douăzeci de trimestre ale cincinalului — îndeplinirea și chiar depășirea indicatorilor planului demonstrează că întregul nostru popor este hotărît să facă totul pentru a da viață hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, confirmă realismul obiectivelor noului cincinal, faptul că dispunem de tot ce este necesar pentru îndeplinirea cu succes a tuturor prevederilor sale, pentru asigurarea progresului neîntrerupt al patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice).Realizarea cu succes a prevederilor cincinalului în care am intrat va avea ca urmare o puternică creștere a potențialului economic al României, a bogăției noastre naționale, care urmează să se cifreze în 1980 la aproape 2 000 miliarde lei. Venitul național va spori, de asemenea, într-un ritm anual de peste 11 la sută.Pe baza dezvoltării în continuare în ritm înalt a economiei socialiste, a creșterii produsului social și a venitului național, în cincinalul 1976—1980 se va înfăptui un vast program de ridicare a nivelului de trai material și cultural al poporului, de sporire, a, gradului de civilizație și bunăstare a tuturor celor ce muncesc, în această perioadă veniturile totale reale ale oamenilor muncii vor crește cu circa 37 la sută. Retribuția reală va spori cu 18—20 la sută, iar veniturile reale ale țărănimii cu 20—25 la sută. Pe întreaga economie se vor crea încă 1 milion noi locuri de muncă. Totodată, se vor mări cu peste 50 la sută cheltuielile social-culturale ale statului, ajungînd în 1980 la circa 11 000 lei pe o familie, față de 7 400 lei în 1975. în această,perioadă se vor construi din fondurile statului 815 000 apartamente, estimîndu-se. totodată, că populația își va construi, în regie proprie, încă circa 300 000 locuințe noi. Se va asigura, de asemenea, lărgirea bazei materiale a învățămîntului, științei și culturii, a ocrotirii sănătății.

Ca rezultat al continuării ferme a politicii de industrializare, «1 dezvoltării puternice a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, în 1980 peste 70 la sută din forțh de muncă activă va lucra în sectoarele neagricole, iar, din aceasta, aproape 50 Ia sută în industrie și construcții. Aceasta va constitui o schimbare fundamentală' în structura forțelor de producție și socială a țării noastre, marcînd transformarea României într-o țară industrial-agrară, în care rolul preponderent îl va avea industria.Toate realizările de pînă acum, precum și prevederile privind dezvoltarea patriei în noua etapă demonstrează justețea politicii partidului nostru de repartizare a venitului național pentru fondul de consum și fondul de dezvoltare. Datorită acestei politici, a alocării unei treimi din venitul național pentru dezvoltare, am putut asigura progresul accelerat al economiei și, ca urmare, creșterea în ultimii 10 ani de circa 2,5 ori a venitului național. Pe această bază am putut spori venitul național pe locuitor de la circa 7 670 lei, cît era în 1965. la peste 17 000 lei în1975. Dacă am fi acordat, de exemplu, numai 25 la sută pentru dezvoltare, am fi realizat un ritm mai redus de creștere economică, iar venitul național ar fi fost mult mai mic, cel mult ar fi putut a- junge la circa 14 000 lei pe locuitor.în această situație, dacă am fi alocat pentru consum un procent de 75 la sută și pentru dezvoltare de 25 la sută, fondul de consum pe locuitor ar fi ajuns Ia circa 10 500 lei. Or, prin alocarea a 67 la sută pentru consum și a 33 la sută pentru dezvoltare am ajuns la creșterea arătată mai sus a producției materiale și a venitului național și la un fond de consum pe locuitor de circa 11 800 lei.în prezent, venitul național al României este de 3—4 ori mai mic. adică de circa 1 000 dolari pe locuitor — față de țările cu o dezvoltare medie. Dar. în 1960. această diferență era de 8—10 ori. Este evident că am realizat progrese însemnate, dar mai avem încă mult de făcut pentru a lichida ră- mînerea în urmă de la care am pornit. în această situație, chiar dacă am aloca pentru consum întregul venit național — ceea . ce, desigur, nu este posibil — consumul ar fi în România tot de cîtev.a ori mai mic decît în țările Ia care m-am referit anterior, care au un venit național mai mare. ;I®£ăo'.de: ce este:necesar să menținem o înaltă rată a acumulării, pentru a ajunge în 1990 la un venit național de circa 2 500—3 000 dolari pe locuitor. Pentru realizarea acestei creșteri este necesar ca și în continuare să consacrăm o parte însemnată din venitul național dezvoltării, deoarece numai astfel vom 

putea lichida rămînerea în urmă moștenită din trecut, vom putea asigura progresul mai rapid a) avuției naționale și creșterea, pe această bază, a bunăstării generale, asigurarea independenței și suveranității patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, îndelungate).feste un adevăr axiomatic că socialismul și comunismul nu se pot înfăptui fără o puternică bază materială, fără dezvoltarea în ritm intens și modernizarea continuă a forțelor de producție, desigur, aceasta în condițiile, realizării unui raport rațional între diferite categorii de venituri, ale aplicării ferme în viață a normelor și principiilor echității socialiste — caracteristică fundamentală, sine qua non, a noii orînduiri sociale. Apară de la sine înțeles că dacă n-am asigura în continuare un ritm înalt de creștere a forțelor de producție, dacă am schimba raportul între fondul de dezvoltare și cel de consum, am ajunge să batem pasul pe loc, ceea ce. în condițiile unei vertiginoase dezvoltări contemporane. ar avea drept consecință adineirea decalajului ce desparte România de țările avansate economic, condamnarea tării noastre la rămînere în urmă centru o lungă perioadă de timp. în aceste condiții s-ar diminua ritmul sporirii venitului național, deci șî al veniturilor oamenilor muncii, al nivelului lor de trai, s-ar afecta însăși cauza independenței noastre naționale, a afirmării tot mai puternice a României în marea competiție a progresului mondial. în întreaga viață internațională. Experiența din trecut a tării noastre, cînd s-a redus fondul de dezvoltare, cît și experiența altor țări sînt deosebit de grăitoare în această privință. Tată de ce realizarea unei rate înalte a acumulării este o problemă fundamentală pentru prezentul și viitorul patriei noastre. pentru participarea activă a României la schimbul de valori mondiale, la diviziunea internațională a muncii, o conditio pentru a putea tine pasul cu marile cuceriri ale revoluției tehnico-știintifice, pentru făurirea Societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintarea României spre comunism. (A- plîmze puternice).Trebuie să fim conștienți de faptul că istoria vă reține, iar generația noastră va fi judecată nu atît după cît s-a consumat la un moment dat în societate, ci mai ales după ce s-a făcut pentru a asigura progresul rapid și multilateral al .României, pentru a asigura uiî viitor fericit, cortitiriiăt, ■" Ifățiu- niî noastre. Nu trebuie să uităm nici un moment că pentru a făuri un destin luminos poporului nostru, pentru a întări independența țării, pentru a construi cu succes societatea socialistă multilateral dezvoltată și comunismul trebuie să asigurăm mijloacele necesare 

creșterii în ritm înalt a forțelor de producție, înflorirea întregii economii socialiste, sporirea avuției noastre naționale și ridicarea, pe această bază, a gradului de civilizație, a bunăstării materiale si spirituale a întregului nostru popor. (Aplauze îndelungate).Tocmai pornind de la această orientare principială a partidului nostru — expresie a' înaltei sale răspunderi față de soarta națiunii noastre socialiste — actualul cincinal prevede obiective de mare amploare. înfăptuirea cu succes a a- cestora impune să acționăm cu cea mai mare fermitate în toate domeniile producției materiale, în toate sferele și compartimentele societății. Aceasta cere o activitate intensă din partea clasei muncitoare, a întregului popor. Concomitent cu realizarea sarcinilor cantitative ale cincinalului trebuie să punem pe prim plan ridicarea calității producției, a nivelului tehnic și a performanțelor tuturor produselor pe care le realizăm 1 Să asigurăm promovarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne în toate ramurile economiei naționale, făcînd ca actualul cincinal să devină cincinalul afirmării plenare a revoluției tehnico- științifice în România în toate sectoarele de activitate. (Aplauze puternice, îndelungate).Este necesar, de asemenea, să acționăm cu cea mai mare hotărîre pentru gospodărirea cu maximum de randament a mijloacelor de care dispunem, pentru reducerea consumurilor de materiale și, în general, pentru diminuarea tuturor cheltuielilor de producție. Pe a- ceastă bază vom putea asigura creșterea continuă a eficienței e- conomice, sporirea venitului național. Pornind de la adevărul că forța hotărîtoare a realizării întregii dezvoltări materiale și spirituale este omul, va trebui să acordăm o atenție deosebită pregătirii cadrelor, ridicării continue a nivelului lor de calificare, a cunoștințelor tehnico-științifice și de specialitate ale tuturor oamenilor muncii, precum și perfecționării organizării muncii și producției în toate domeniile. Clasa muncitoare, oamenii muncii nu trebuie să uite nici o clipă înaltele îndatoriri ce le revin în dezvoltarea economică a țării, atît în calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de producție și de producători ai bunurilor materiale, cît și de beneficiari direcți a tot ceea ce se realizează în societatea noastră.Este de înțeles că vastul program de activitate prevăzut pentru următoarea etapă de cinci ani stabilește sarcini și răspunderi deosebit de mari și pentru sindicatele din țara noastră. Ele sînt chemate să pună în centrul întregii lor activități unirea eforturilor oamenilor 

muncii pentru realizarea cu succes a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XI-lea al partidului. Domeniul fundamental în care sindicatele sînt chemate să se manifeste cu o sporită forță și capacitate organizatorică este buna desfășurare a activității productive, realizarea tuturor prevederilor planurilor și programelor noastre economice. Sindicatele trebuie să militeze pentru dezvoltarea inițiativei și capacității creatoare a oamenilor muncii, pentru întărirea ordinii și disciplinei în producție, pentru cultivarea unui spirit de înaltă răspundere în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor cantitative și calitative ale planului de stat — punînd în centrul preocupărilor creșterea productivității muncii, diminuarea costurilor de producție, ridicarea continuă a calității și nivelului tehnic al producției. (Aplauze puternice).In același timp, sindicatele trebuie să acorde cea mai mare atenție problemelor sociale, modului cum se realizează în practică politica partidului nostru în domeniul îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii. Sindicatele sînt chemate să vegheze cu consecvență la aplicarea strictă a legislației muncitorești, a principiilor retribuției socialiste și stimulării materiale și morale a celor ce muncesc, la realizarea măsurilor de protecție a muncii, preocupîndu-se constant ca însemnatele fonduri alocate de statul nostru socialist în acest scop să fie folosite cu cele mai bune rezultate. O sarcină importantă a sindicatelor este și preocuparea pentru sănătatea celor ce muncesc, pentru organizarea în cele mai bune condiții a odihnei și recreerii, pentru dezvoltarea fizică și intelectuală a tuturor cetățenilor. Ele trebuie să afirme cu putere necesitatea realizării în cele mai bune condiții a politicii partidului — al cărei tel suprem este făurirea bunăstării și fericirii celor ce muncesc, ridicarea nivelului de civilizație al întregului popor, asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea liberă a omului, pentru manifestarea plenară a personalității sale, a capacităților și aptitudinilor lui în slujba progresului general al societății, al patriei. (Vii și puternice aplauze).Odată cu creșterea forțelor de producție, va avea loc perfecționarea continuă a relațiilor de producție și sociale. Ca urmare a schimbărilor economico-sociale o- biective și a aplicării politicii parti- dului ’și statului, va continua procesul de omogenizare a societății socialiste românești. Se va realiza apropierea tot mai accentuată dintre clasele și categoriile sociale ce compun societatea noastră, se vor întări unitatea și coeziunea întregului popor în jurul Partidului 

Comunist Român — forța politică conducătoare a întregii noastre societăți. (Aplauze puternice). Una <5in cele mai importante schimbări va fi creșterea în continuare a rîn- durilor clasei muncitoare, ridicarea nivelului său profesional, politic și ideologic, creșterea ponderii sale în dezvoltarea avuției naționale, întărirea poziției sale conducătoare în opera de făurire a noii orînduiri, în asigurarea progresului general al României. Va trebui să acționăm pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a rolului conducător al clasei muncitoare în societate și, totodată, pentru întărirea unității între muncitori, țărani și intelectuali, dintre toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, asigu- rind astfel forța socială capabilă să determine progresul neîntrerupt al României pe calea comunismului. (Aplauze, urale : se scandează ,,Ceaușescu-P.C..R.“).Pornind de la aceste realități, partidul și statul nostru vor acorda în continuare o atenție deosebită perfecționării cadrului organizatoric de participare a maselor muncitoare, a întregului popor la conducerea întreprinderilor, a întregii vieți economice și sociale. In acest sens vor fi dezvoltate și perfecționate formele de conducere colectivă din întreprinderi și instituții. va fi adîncită democrația muncitorească atît în sfera producției materiale, cît și în viata socială și de stat.Participînd în toate organele de conducere — inclusiv în guvern — sindicatele au largi posibilități de a-și spune cuvîntul, exprimind Interesele și aspirațiile maselor largi de oameni ai muncii la elaborarea și adoptarea deciziilor care privesc mersul înainte al națiunii noastre. Ele trebuie să folosească din plin aceste posibilități, asigurînd participarea activă a oamenilor muncii din întreprinderi și instituții la conducerea treburilor economice și sociale, la însăși guvernarea țării. Avînd răspunderea organizării adunărilor generale ale oamenilor muncii, sindicatele trebuie să militeze cu consecvență pentru creșterea rolului acestora în viața întreprinderilor și instituțiilor, în dezvoltarea democrației noastre economice, muncitorești, a democrației socialiste.Conducînd și 'organizînd eforturile întregii națiuni în marea ctitorie a poporului și civilizației moderne, partidul nostru asigură condițiile pentru dezvoltarea continuă a democrației socialiste în cadrul întregii societăți, pentru perfecționarea formelor organizatorice de participare nemijlocită a întregului popor la conducerea statului — considerînd că aceasta este o necesitate obiectivă a însăși înaintării pe calea socialismului și comunismului, un factor determi

nant al întăririi orînduirii noastre noi. (Aplauze puternice, îndelungate).O sarcină importantă a sindicatelor este aceea de a asigura participarea maselor muncitoare, în cadrul Frontului Unității Socialiste, la activitatea politică generală, cît și la efectuarea controlului obștesc de masă asupra diferitelor sectoare sociale legate de satisfacerea cerințelor oamenilor muncii, de rezolvarea propunerilor cetățenilor privind perfecționarea activității în aceste importante domenii. Controlul clasei muncitoare, al maselor populare este o parte componentă inseparabilă a conducerii democratice, a participării oamenilor muncii, a poporului, la guvernarea societății, a a- firmării democrației socialiste. (Aplauze puternice, îndelungate). La baza acestei orientări a partidului nostru stă concepția mar- xist-leninistă cu privire la rolul hotărîtor al maselor în făurirea istoriei, la faptul că edificarea o- rînduirii socialiste nu poate fi decît expresia voinței conștiente a maselor, că esența socialismului însăși este umanismul revoluționar — principiu care pune în centrul întregii activități sociale omul, demnitatea lui, egalitatea, dreptatea socială și națională, deplina egalitate în drepturi între toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, împlinirea idealurilor celor mai înalte ale creatorilor valorilor materiale și spirituale. (Aplauze puternice).Sindicatele au fost învestite cu atribuții și răspunderi însemnate în educarea comunistă a oamenilor muncii, în dezvoltarea conștiinței socialiste și cultivarea unei a- titudini noi, înaintate față de muncă și societate. Ele sînt chemate să aducă o contribuție tot mai activă la întreaga politică a partidului de formare a omului nou al societății noastre, la promovarea în viață a principiilor eticii și echității socialiste. Sindicatele au datoria să acționeze ferm pentru combaterea mentalităților retrograde, a tendințelor de nesocotire a intereselor generale ale societății. Să nu uităm că în mentalitatea unor oameni — desigur nu atît din rîndul clasei muncitoare — mai persistă rămășițe ale concepțiilor vechi, ale spiritului burghez și mic-burghez, că unii ar dori să dea cît mai puțin societății, dar în schimb să primească cît mai mult. Asemenea oameni, în numele principiilor socialismului, ar dori un sistem de cointeresare materială în care să fie stimulate și recompensate nu atît munca, cît chiulul, sustragerea de la îndatoririle sociale; după asemenea oameni și pentru a trîn- dăvi s-ar cere ceva „eforturi" — vă aduceți aminte de povestea cu leneșul care a preferat să fie dus la spînzurătoare decît să-și ia mîn-(Continuare în pag. a III-a)
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
au participat, luni dimineață, la șe
dința de deschidere a Congresului 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, eveniment de seamă in 
viața politică și socială a țării.

La sosirea în sala Palatului Repu
blicii, care găzduiește lucrările con
gresului, secretarul general al parti
dului, ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat au fost întîmpi- 
nați cu însuflețite aplauze, cu ovații 
și urale. Clipe în șir s-au scandat cu 
înflăcărare numele partidului și al 
secretarului general : ..Ceaușescu — 
P.C.R., Ceaușescu — P.C.R.“.

în aplauzele entuziaste ale partici- 
panților, în prezidiul de deschidere 
a lucrărilor congresului au luat loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovară
șul Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică. Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdet, 
Ștefan Andrei, Iosif Banc. Mihai Da- 
lea, Mihai Gere. Nicolae Giosan, Ion 
Ioniță. Ion Ursu.

îrf prezidiu iau Ioc, de asemenea, 
vicepreședinți și secretari ai Consi
liului Central al U.G.S.R., președinți 
ai uniunilor sindicatelor pe ramuri, 
ai consiliilor sindicale județene și 
orășenești, ai comitetelor sindicatelor 
din întreprinderi și instituții, mun
citori, maiștri, tehnicieni și cercetă
tori. oameni de știință și cultură, 
conducători de întreprinderi indus
triale și agricole.

Din prezidiu fac parte, totodată, 
reprezentanții organizațiilor sindica
le internaționale și ai organizațiilor 
sindicale de peste hotare care parti
cipă la lucrările congresului.

în sală se află, ca invitați, mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui. vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, activiști 
de partid și de stat, personalități ale 
vieții științifice, culturale și artis
tice.

Sint prezent! membrii delegațiilor 
sindicale de peste hotare.

La ședința de deschidere parti
cipă șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București.

Deschizînd lucrările congresului, 
tovarășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, a spus :

„în numele tuturor participanților, 
salutăm cu adine respect, cu pro
fundă dragoste și stimă prezența în 
mijlocul nostru a conducerii parti
dului și statului, în frunte cu cel 
mai iubit fiu al clasei muncitoare și 
al "întregului nostru popor, secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Prezența dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. la înaltul forum al mem
brilor sindicatelor din țara noastră 
constituie o deosebită cinste, o nouă 
și elocventă expresie a atenției pe 
care o acordă partidul, dumneavoas

tră personal, sindicatelor, a grijii cu 
care îndrumați permanent activita
tea noastră.

Definirea de către partid, de către 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, a rolului și 
atribuțiilor sindicatelor în viața eco
nomică și socială a patriei, in siste
mul democrației noastre socialiste a 
deschis un orizont larg și a conferit 
un program clar activității sindica
telor ca organizații profesionale ale 
oamenilor muncii, a determinat în
tărirea capacității politice și organi
zatorice, activizarea participării lor 
la realizarea marilor sarcini ale con
strucției socialiste a tării.

Ne folosim de acest prilej pentru 
a da glas încă o dată hotărîrii mi
lioanelor de membri ai sindicatelor 
de a munci neobosit, cu dăruire, sub 
conducerea și îndrumarea organelor 
și organizațiilor de parti^, pentru 
îndeplinirea exemplară a marilor 
sarcini trasate sindicatelor de către 
partid, pentru înfăptuirea neabătută 
a mărețului Program de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism".

în numele Consiliului Central al 
U.G.S.R., tovarășul Gheorghe Pană 
a adresat un călduros salut delega- 
ților și invitaților prezenți la con
gres și. prin ei, tuturor membrilor 
de sindicat din patria noastră.

Avem bucuria și satisfacția deose
bită — a continuat vorbitorul — de 
a saluta prezența celor 91 de dele
gații din 81 de țări și a 4 organizații 
internaționale care participă la lu
crările congresului.

Participarea a numeroși reprezen
tanți ai organizațiilor sindicale de pe 
toate continentele, ai organizațiilor 
internaționale sindicale este expre
sia prieteniei și solidarității munci
torești care leagă organizațiile noas
tre, a dorinței comune de lărgire și 
dezvoltare a colaborării, de întărire 
a unității de acțiune a tuturor for
țelor care luptă împotriva exploată
rii și asupririi, a inegalității sociale 
și naționale, pentru realizarea aspi
rațiilor popoarelor de libertate și 
progres, pentru făurirea unei noi or
dini economice și politice mondiale, 
a unei lumi a păcii și colaborării 
internaționale.

în continuare sînt alese organele 
de lucru ale congresului : prezidiul, 
comisia de validare, secretariatul, 
comisia de redactare a proiectelor 
de hotărîri și a rezoluției congre
sului.

A fost aprobată apoi. în unanimi
tate. următoarea ordine de zi a con
gresului :

1. Raportul Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
asupra activității desfășurate de la 
congresul precedent și sarcinile ce 
revin sindicatelor în înfăptuirea 
hotărîrilor celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

2. Raportul Comisiei centrale de 
cenzori.

3. Adoptarea unor completări și 
modificări la statutele organizațiilor 
sindicale.

4. Alegerea Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România și a Comisiei centrale de 
cenzori.

Adoptîndu-se regulamentul de des
fășurare a lucrărilor congresului, s-a 
hotărit ca lucrările să se desfășoare 

atît în ședințe plenare, cît și pe co
misii de lucru, pentru a da posibili
tatea unui număr cît mai mare de 
delegați să participe la dezbaterea 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi.

Congresul a aprobat constituirea 
celor 8 comisii de lucru și prezidiile" 
acestora.

Exprimînd dorința tuturor delega- 
ților și inv’itaților. a celor peste 6 
milioane de membri de sindicat din 
patria noastră, președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R. a rugat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să ia 
cuvîntul.
‘ întîmpinat cu îndelungi ovații și 
urale, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție, cu larg interes, a fost 
aprobată cu însuflețire și subliniată, 
în repetate rînduri. cu vii aplauze.

Prima zi a lucrărilor
Făcîndu-se ecoul gîndurilor și 

sentimentelor împărtășite in aceste 
momente, tovarășul Gheorghe Pană 
s-a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, spunind :

„în numele participanților la con
gresul nostru, al tuturor membrilor 
de sindicat, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități din 
patria noastră, permiteți-ne să vă 
exprimăm cele mai profunde și sin
cere mulțumiri, întreaga noastră 
gratitudine pentru aprecierile făcute 
la adresa organelor și organizațiilor 
sindicale, pentru indicațiile deosebit 
de prețioase menite să asigure întă
rirea în continuare a capacității po
litice, organizatorice și educative a 
sindicatelor, perfecționarea întregii 
lor activități, creșterea contribuției 
lor la înfăptuirea obiectivelor edifi
cării societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămintul patriei 
noastre.

Importanta cuvîntare pe care ați 
rostit-o la tribuna congresului nos
tru produce un vibrant ecou în ini
mile și gindurile noastre, ale tuturor 
membrilor sindicatelor din România 
Document de o excepțională însem
nătate teoretică și practică, această 
magistrală expunere reprezintă încă 
o mărturie elocventă a spiritului 
riguros științific, a clarviziunii cu 
care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, abordați 
problemele fundamentale ale dezvol
tării societății românești, ale evoluției 
clasei muncitoare — clasă conducă
toare în orinduirea noastră — ale 
democrației socialiste și. în cadrul 
acesteia, ale înaltei misiuni ce revine 
sindicatelor în opera de edificare a 
socialismului și comunismului. Ana
liza făcută de dumneavoastră, pă
trunsă de exigență comunistă, de 
spiritul revoluționar ce caracterizează 
întreaga dumneavoastră viață și ac
tivitate, orientările și indicațiile date 
congresului nostru și activității sin

dicatelor în noua etapă Istorică con
stituie pentru organele și organiza
țiile sindicale un măreț program de 
acțiune și creație, ne mobilizează e- 
nergiile, ne stimulează spiritul de 
răspundere și dăruire în muncă pen
tru realizarea prevederilor planului 
pe anul 1976, a obiectivelor noului 
cincinal, a grandiosului Program a- 
doptat de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Româp.

în spiritul cuprinzătoarei și pro
fundei anădize a situației interna
ționale actuale, pe care ați făcut-o 
în cuvîntarea dumneavoastră. Uniu
nea Generală a Sindicatelor, expri
mînd voința milioanelor de oameni 
ai muncii pe care îi reprezintă, sus
ține întru totul și va contribui cu 
forțe sporite la afirmarea politicii 
internaționaliste a partidului și sta
tului nostru, va intensifica solidari
tatea activă cu oamenii muncii, cu 
organizațiile lor sindicale de pe toate 
meridianele lumii, în lupta împotri
va politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, pentru o nouă 

ordine politică șl economică inter
națională, pentru dreptate socială și 
națională, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că lucrările congresului nostru, ac
tivitatea de viitor a organelor și 
organizațiilor sindicale se vor des
fășura în spiritul și lumina cuvin- 
tării ce ați rostit-o astăzi aici, a 
acestui strălucit document programa
tic pentru întreaga activitate a sin
dicatelor din România.

Ingăduiți-ne să folosim acest prilej 
pentru a da glas — încă o dată — 
sentimentelor noastre de adîncă dra
goste și prețuire față de dumnea
voastră, față de Partidul Comunist 
Român și să vă asigurăm că. sub 
înțeleaptă sa conducere, vom acționa 
cu toată fenergia și fermitatea pen
tru lichidarea neîntîrziată a neajun
surilor la care v-ați referit și astăzi 
și a altor lipsuri ce dăinuie în munca 
organelor și organizațiilor sindicale, 
pentru mai buna organizare a acti
vității noastre, pentru promovarea 
consecventă a spiritului novator, 
militant, revoluționar în întreaga ac
tivitate economico-socială și politico- 
educativă a sindicatelor.

Mulțumindu-vă cu profundă re
cunoștință pentru îndrumarea per
manentă a activității noastre, pentru 
grija deosebită pe care dumnea
voastră, Comitetul Central, întregul 
partid o poartă continuu sindicate
lor. vă adresăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. cele mai 
calde și sincere urări de multă să
nătate și putere de muncă pentru a 
conduce spre noi culmi măreața 
operă de făurire a socialismului și 
comunismului in România, pentru 
triumful nobilelor idealuri ale păcii, 
dreptății și progresului în intreaga 
lume".

Ședința inaugurală a congresului 

ia sfirșit într-o atmosferă însufleți- 
toare. în sală răsună din nou ovații 
și urale pentru partid și secretarul 
său general, pentru România socia
listă. pentru eroica noastră clasă 
muncitoare, pentru minunatțil nostru 
popor. Se scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu și 
poporul".

în continuarea lucrărilor, tovarășul 
Gheorghe Pană a prezentat Raportul 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor asupra activită
ții desfășurate de la congresul pre
cedent și sarcinile ce revin sindica
telor în înfăptuirea hotărîrilor celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Președintele Comisiei centrale de 
cenzori, tovarășul Ion Moga, a dat 
apoi citire raportului comisiei.

La dezbaterea problemelor cuprin
se pe ordinea de zi au luat cuvîntul 
tovarășii Gheorghe Stuparu. pre
ședintele Consiliului municipal al 
sindicatelor București. Gheorghe Ra
du. președintele comitetului sindica

tului de la Combinatul petrochimic 
Pitești, Alexandru Stoica, oțelar la 
Combinatul siderurgic Galați. Eleo
nora Nilca, director al întreprinde
rii „Textila“-Cisnădie, Ion Alexan
dru, președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor Prahova. Con
stantin Herescu. președintele comi
tetului Uniunii sindicatelor din ra
mura agricultură, industrie alimenta
ră și ape. Paul Dinu, Erou al Mun
cii Socialiste, maistru la întreprin
derea „Electroputere“-Craiova.

în unanimitate, congresul a apro
bat raportul Comisiei de validare, 
prezentat de tovarășul Mircea Geor
gescu. președintele comisiei.

în reluarea dezbaterilor. în plen, 
au luat cuvîntul tovarășii Constan
tin Iancu. președintele Consiliului 
județean al sindicatelor-Arad. Arpad 
Orban, președintele comitetului U- 
niunii sindicatelor din economia fo
restieră și materialelor de construc
ții, Anica Albu. operator chimist la 
Combinatul de fibre sintetice Săvi- 
nești. Andrei Mircea. președintele 
Consiliului județean al sindicatelor- 
Timiș. Virgil Florea. director la în
treprinderea „Tractorul“-Brașov, și 
Nicolae Andronescu. președintele co
mitetului sindicatului de la Institu
tul medico-farmaceutic dih Cluj-Na- 
poca.

în cadrul unei ședințe festive, con
ducătorii delegațiilor de peste ho
tare au înminat mesajele de salut 
adresate congresului de organizațiile 
sindicale pe care le reprezintă : Fe
derația Sindicală Mondială. Consiliul 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S.. 
Uniunea Sindicatelor din Iugoslavia. 
Confederația Generală a Muncii din 
Franța. Federația Generală a Sindi
catelor din Coreea. Consiliul Central 
al Sindicatelor din Bulgaria. Consi
liul Central al Sindicatelor din Unga
ria, Consiliul Central al Sindicatelor 
din Polonia. Confederația Internațio
nală a Sindicatelor Arabe, Mișcarea

Sindicală Revoluționară din Ceho
slovacia, Uniunea Națională a Mun
citorilor Angolezi, Federația Sindi
catelor din Vietnam, Federația Sin
dicatelor Libere Germane (R.D. Ger
mană). Consiliul Central al Sindica
telor din Mongolia, ^Centrala Oame
nilor Muncii -- - ■
Egipteană 
Permanent

din Cuba, 
a Muncii, 
de Unitate

Federația 
Congresul
Sindicală

al Oamenilor Muncii din Ame
rica Latină, Uniunea Sindicate
lor din Austria, Biroul Internațional 
al Muncii, Uniunea Generală a Mun
citorilor din Sudan, Uniunea Maro
cană a Muncii, Comisiile Muncito
rești din Spania, Confederația 
Sindicatelor Creștine din Belgia. 
Centrala Unică a Oamenilor Muncii 
din Chile, Confederația Sindicatelor 
din Turcia. Confederația Generală a 
Oamenilor Muncii din Costa Rica, 
Congresul Sindicatelor din Ghana. 
Intersindicala din Portugalia, Fede
rația Generală a Sindicatelor Iorda- 
niene. Uniunea Sindicatelor Laoțiene. 
Uniunea Generală a Muncii din Spa
nia. Congresul Nigerian al Muncii, 
Federația Națională Pakistaneză a 
Sindicatelor, Confederația Națională 
a Oamenilor Muncii din Senegal. Fe
derația Muncitorilor Palestineni. U- 
niunea Națională a Muncitorilor din 
Algeria, Centrala Națională a Oame
nilor Muncii din Panama, Con
gresul Muncii din Mexic. Federația 
Generală a Sindicatelor Muncitorilor 
din Siria, Uniunea Națională a Mun
citorilor din Tanzania. Federația U- 
nitară Sindicală din Salvador, Orga
nizația Sindicală din Mozambic. U- 
niunea Națională a Oamenilor Mun
cii din Zair. Confederația Sindicală 
Congoleză, Federația Generală a 
Muncitorilor din Irak, Uniunea Na
țională a Muncitorilor din Namibia. 
Confederația Sindicatelor din Finlan
da, Uniunea Națională a Oamenilor 
Muncii din Guineea-Bissau, Uniunea 
Sindicatelor Funcționarilor Germani 
(R.F. Germania), Uniunea Generală 
a Oamenilor Muncii din R. P. 
Benin, Congresul Sindicatelor din 
Africa de Sud, Uniunea Gene
rală Tunisiană a Muncii. Uniunea 
Muncii din Gambia, Congresul 
Sindicatelor din Zambia, Con
gresul Sindicatelor din intreaga In
die, Congresul Unit al Muncitorilor 
din Liberia. Uniunea Muncitorilor 
din Mauritania, Congresul Sindicate
lor din Irlanda, Congresul Sindica
telor-din Scoția, Consiliul General al 
Sindicatelor din Japonia, Federația 
Independentă a Sindicatelor din Ja
ponia. Federația celor trei Confede
rații Sindicale Italiene (C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L.), Centrala Unitară 
a Oamenilor Muncii din Venezuela, 
Uniunea sindicatelor din ramurile 
constructoare de mașini din Marea 
Britanie, Congresul Național al Sin
dicatelor Indiene, Confederația Oa
menilor Muncii din Ecuador, Fede
rația Autonomă a Sindicatelor din 
Guatemala. Confederația Muncii din 
întregul Pakistan, Confederația Na
țională a Muncitorilor din Guineea, 
Uniunea Generală a Oamenilor Mun
cii din Coasta de Fildeș, Uniunea Na
țională a Muncitorilor din Niger, U- 
niunea Generală a Oamenilor Mun
cii Centrafricani, Confederația Na
țională a Oamenilor Muncii din Togo, 
Uniunea Sindicală a Oamenilor Mun
cii din Volta Superioară, Federația

Pancipriotă a Muncii, Uniunea Gene
rală a Muncitorilor din Malta, Orga
nizația Sindicală din Săo Tome și Prin
cipe, Federația Sindicală Gaboneză, 
Federația Generală a Muncitorilor 
din Kuweit, Congresul Muncii din 
Sierra Leone, Federația Națională a 
Sindicatelor Muncitorilor și Funcțio
narilor din Liban, Organizația Cen
trală a Sindicatelor din Kenya, U- 
niunea muncitorilor agricoli și de 
alte profesii din Guyana, Congresul 
Sindicatelor Africane din Zimbabwe, 
Federația Sindicatelor Muncitorilor 
din Republica Malgașă, Confederația 
Sindicală a Oamenilor Muncii din 
Columbia și Federația Muncii din 
Lesotho.

De asemenea, următoarele organi
zații sindicale, care nu au putut tri
mite delegații la congres, au transmis 
mesaje de salut și urări de succes : 
Confederația Europeană a Sindicate
lor, Confederația Mondială a Mun
cii, Congresul Sindicatelor din Marea 
Britanie, Federația Sindicatelor din 
Islanda, Confederația Muncii din Ja
ponia. Federația Muncitorilor din 
Luxemburg, Federația Olandeză a 
Sindicatelor, Federația Națională a 
Sindicatelor Protestante din Olanda, 
Uniunea Sindicatelor din Elveția și 
Uniunea Națională a Muncitorilor 
Mineri din Marea Britanie.

în numele delegaților și invitaților 
la congres, al tuturor membrilor de 
sindicat din țara noastră, tovarășul 
Gheorghe Pană a exprimat cele mai 
calde mulțumiri delegațiilor de peste 
hotare prezente la congres și, prin 
intermediul lor, organizațiilor sindi
cale pe care le reprezintă și care au 
adresat, prin delegații sau mesaje, 
salutul lor Congresului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor :

„Apreciem prezența la congres a re
ps ezentanților unui mare număr de 
organizații sindicale naționale și in
ternaționale de diferite orientări și 
afilieri de pe toate continentele ca o 
manifestare elocventă a solidarității 
în lupta comună împotriva imperialis
mului. colonialismului și neocolonia- 
lismului. pentru interesele vitale ale 
clasei muncitoare, ale tuturor celor 
ce muncesc, pentru progres social și 
pace.

Adresăm oaspeților noștri rugă
mintea ca, din partea congresului, a 
membrilor de sindicat din România, 
să transmită organizațiilor pe care 
le reprezintă, oamenilor muncii un 
fierbinte salut muncitoresc, de soli
daritate internaționalistă și asigura
rea că Uniunea Generală a Sindica
telor din România va acționa pe mai 
departe pentru dezvoltarea și adînci
rea relațiilor de prietenie și a cola
borării cu organizațiile sindicale din 
întreaga lume, va milita consecvent 
pentru întărirea unității de acțiune 
a sindicatelor în lupta pentru o viață 
mai bună, pentru satisfacerea aspi
rațiilor fundamentale ale maselor 
muncitoare. Vă rog să-mi permiteți, 
de asemenea, să exprim calde mul
țumiri organizațiilor sindicale care 
au transmis congresului nostru me
saje de salut și să Ie adresez urări 
de noi succese în activitatea ce o 
desfășoară în slujba intereselor celor 
ce muncesc".

Lucrările congresului continuă.

(Agerpra*
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(Urmare din pag. a II-a)carea — care -s-ar cuveni să fie recompensate într-un mod special, poate mai mult chiar decît munca. (Animație ; aplauze).Este timpul să punem capăt cu hotărîre acestei mentalități, să realizăm cu fermitate în viață principiul după care in societatea noastră nimănui nu i se poate a- sigura mai mult decît dă societății, nimeni nu poate trăi fără muncă, nimănui nu i se poate îngădui să prospere de pe urma leneviei. Nu poate fi tolerată încercarea de a trăi din expediente sau din frustrarea societății și a membrilor ei. Parazitismul, sub orice formă s-ar manifesta, constituie o manifestare profund retrogradă, cu. caracter antisocial, și nu trebuie tolerat sub nici un motiv. Principiile echității Socialiste care stau la baga retribuției noastre cer ca fiecare să primească în raport cu contribuția' concretă pe care o aduce — la locul său de muncă — la progresul societății, la dezvoltarea economi- co-socială a patriei. Toți cetățenii trebuie să fie conștienți că bunăstarea și fericirea lor depind de felul cum este gospodărită avuția națională, de felul cum acționează pentru întărirea și dezvoltarea continuă a proprietății socialiste — singura sursă a progresului societății, a întăririi independenței^ și suveranității naționale, a ridicării nivelului de trai, material și spiritual al întregului nostru popor. (Aplauze puternice).Este evident că pentru a-șt îndeplini în bune condiții sarcinile și atribuțiile deosebit de importante ce le revin în etapa actuală de dezvoltare a societății, sindicatele trebuie să acorde o atenție sporită îmbunătățirii organizării propriei lor activități, perfecționării stilului și metodelor de muncă, lichidării manifestărilor de birocratism și formalism care mai dăinuie în activitatea lor. Ele trebuie să întărească necontenit legăturile cu masele de oameni ai muncii, să cunoască îndeaproape cerințele și preocupările acestora, să manifeste o înaltă solicitudine față de propunerile și sugestiile maselor, față de cerințele lor justificate, să dezvolte cît mai larg democrația sindicală. Centrul de greutate al muncii activiștilor sindicali trebuie să fie întreprinderea, unitatea de producție, locul unde trăiesc și muncesc oamenii. Numai în strînsă legătură cu masele, activul sindical, conducerea sindicatelor pot să-și îndeplinească misiunea, iar sindicatele pot reprezenta o forță tot mai puternică în societatea noastră socialistă. (Aplauze puternice).Este necesar ca organele și organizațiile de ■ partid, comuniștii care lucrează în cadrul sindicatelor să 'acorde o atenție sporită îmbunătățirii muncii acestora, creșterii continue a rolului și răspunderii lor în activitatea econo- mico-socială, în unirea eforturilor oamenilor muncii, în educația comunistă a maselor, în întreaga operă de construcție socialistă. Sindicatele trebuie să devină un instrument tot mai eficient prin care oamenii muncii să poată participa efectiv la soluționarea tuturor problemelor dezvoltării societății noastre. Numai astfel activitatea sindicatelor va corespunde pe deplin exigențelor tot mai mari pe care le pune în fața lor perspectiva dezvoltării societății noastre în noua etapă istorică. Numai astfel activul sindical, organele de conducere de jos pînă sus sau, dacă vreți, de sus pînă jos, se vor ridica la nivelul cerințelor dezvoltării societății noastre, își vqr spori contribuția la soluționarea problemelor, își vor îndeplini în tot mai bune condiții misiunea față de membrii sindicatelor, de clasa muncitoare, de întregul nostru popor, față de cauza socialismului, a progresului și bunăstării națiunii noastre. (A- plauze puternice).Dragi tovarăși,Punînd în centrul activității preocuparea permanentă pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru edificarea cu _ succes a orînduirii socialiste pe pămîntul României, partidul nostru acordă, totodată, o atenție deosebită vieții internaționale, promovează o politică externă activă de pace și colaborare cu toate popoarele, pornind de la unitatea dialectică, indisolubilă, care există între sarcinile naționale și îndatoririle internaționale ăle clasei muncitoare, ale statului socialist.întreaga desfășurare a evenimentelor internaționale a confirmat și confirmă pe deplin justețea aprecierilor Congresului al XI-lea al partidului nostru cu privire la evoluția mondială, punînd în evidență caracterul profund realist al orientărilor Partidului Comunist Român în domeniul politicii internaționale, în lume au avut și continuă să aibă loc profunde transformări revoluționare, naționale și sociale, s-au petrecut și se petrec mutații adînci în raportul internațional de forțe. Un rol esențial în toate aceste mari deplasări social-politice contemporane îl au țările socialiste, realizările lor remarcabile în dezvoltarea economico-socială, politica lor de pace și colaborare, influența tot mai puternică pe care ideile socialismului o exercită asupra conștiinței popoarelor, asupra procesului istoric mondial. Totodată, cursul vieții internaționale este puternic înrîurit de politica tinerelor state independente, a celor peste 100 de țări care ș-au eliberat de dominația colonială și au pășit pe calea dez

voltării de sine stătătoare, afirmîn- du-se tot mai puternic ca națiuni distincte, libere și independente. Mari schimbări s-au produs și în cadrul lumii capitaliste, unde a continuat să se accentueze criza generală ce cuprinde toate laturile vieții economice și sociale ; se ascut tot mai mult contradicțiile proprii acestei orînduiri, ca și contradicțiile dintre state, întărindu-se tot mai mult tendința de afirmare a unei politici independente într-o serie din aceste țări. De asemenea, un factor deosebit de important al schimbărilor survenite în lume îl constituie intensificarea luptei maselor populare din țările capitaliste pentru drepturi și libertăți democratice, pentru transformări progresiste în viața societății, pentru o politică de pace și colaborare internațională, creșterea solidarității forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste de pe toate continentele. Astăzi se manifestă mai pregnant ca oricînd hotărîrea popoarelor de a pune pentru totdeauna capăt vechii politici imperialiste de dominație și asuprire, de dictat și ingerință în treburile altor popoare, voința lor de a promova relații noi între state, întemeiate pe egalitate și echitate, pe dreptul fiecărei națiuni de a fi deplin stfipînă pe bogățiile naționale, pe destinele sale, de a-și organiza viața potrivit voinței proprii, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice, îndelungate).întreaga evoluție social-politică contemporană demonstrează în modul cel mai evjdent rolul pe care îl joacă popoarele în făurirea istoriei, în dezvoltarea progresisță a societății. Realitatea impune întărirea solidarității active a clasei muncitoare — forța cea mai puternică a lumii contemporane în stare să unească în jurul său toate clasele și forțele progresiste, să asigure transformarea revoluționară a societății. (Aplauze puternice). O pregnantă ilustrare a acestui adevăr universal valabil o constituie experiența revoluționară a patriei noastre. Cucerirea puberii politice, victoria revoluției și construcției socialiste au transformat clasa muncitoare din România în clasă conducătoare a societății care și-a asumat răspunderea destinelor întregii națiuni. îndeplinin- du-și cu cinste acest măreț rol istoric, dovedindu-se prin întreaga ei activitate fidelă intereselor și năzuințelor supreme ale națiunii, clasa muncitoare, în frunte cu partidul ei comunist, șî-a cîștigat încrederea deplină, stima și prețuirea întregului nostru popor. (Aplauze puternice, îndelungate). Pornind de la realitățile istorice concrete și de la condițiile specifice ale României, clasa muncitoare, sub conducerea partidului ei revoluționar, marxist-leninist, s-a afirmat și se afirmă drept forța socială hotărîtoare a edificării societății noi, socialiste, bazată pe dreptate socială, pe egalitate și echitate, pe libertatea și dreptul poporului de a fi stăpîn în propria sa țară. Clasa noastră muncitoare, Partidul Comunist Român s-au dovedit cei mai vajnici apărători ai independentei și suveranității naționale, promotorii unei politici care a asigurat patriei noastre un rol activ în lupta mondială pentru progres, un loc demn 

în rîndul națiunilor lumii, considerația opiniei publice internaționale, un binemeritat prestigiu, prieteni pe toate meridianele lumii. (Aplauze puternice, îndelungate).Creșterea rolului clasei muncitoare în evoluția social-politică a lumii contemporane apare tot mai evident în momentul de față ca o realitate și, în același timp, ca o necesitate tot mai imperioasă, ți- nînd seama de faptul că asistăm la declanșarea unei puternice ofensive împotriva dezvoltării libere și independente a popoarelor. Forțele reacționare își manifestă în mod evident îngrijorarea și teama față de profundele procese înnoitoare ce se petrec în lumea' contemporană, de progresele popoarelor ce edifică nouă orînduire socială, de relațiile internaționale de tip nou, menite să e- xercite o puternică influență asupra raporturilor dintre națiuni, privesc cu panică prăbușirea ireversibilă a sistemului colonial, lichidarea dependenței și asupririi de secole a altor popoare, sînt tot mai intens preocupate de tendințele popoarelor din țările capitaliste dezvoltate de a păși pe calea unei politici noi, de progres social și independență națională. Forțele imperialiste reacționare văd o piedică esențială pentru politica lor de dominație în promovarea politicii de independență națională, în afirmarea voinței popoarelor de a-și folosi bogățiile naționale în interesul propășirii lor economico-sociale cît mai rapide.Forțele retrograde, dorind să o- preâscă uriașul proces revoluționar al lumii contemporane, își îndreaptă atacul principal împotriva politicii de independență și suveranitate națională a popoarelor, în acest scop, ele încearcă să a- crediteze teza că națiunea, independența națională sînt categorii sociale perimate ce nu mai corespund actualului stadiu al dezvoltării istorice, că omenirea a intrat în epoca companiilor, a diferitelor organisme supranaționale. Pe plan filozofic și teoretic se desfășoară o vastă activitate pentru a convinge popoarele că trebuie să renunțe la independență și suveranitate sau măcar să cedeze o însemnată parte din acestea, lăsîndu-și soarta, viitorul în mîinile organismelor supranaționale, care nu reprezintă, de fapt, decît o nouă formă a politicii de dominație,și asuprire. în esență, se'urmărește dezarmarea popoarelor, perpetuarea politicii de ingerință și exploatare a bogățiilor naționale ale altor state, frînarea dezvoltării și afirmării socialismului, precum și diminuarea rolului tinerelor state independente în viața contemporană. Toate aceste încercări de dezarmare, dezorientare și chiar intimidare a popoarelor sînt însă sortite eșecului. (Aplauze puternice, îndelungate). în memoria tuturor națiunilor sînt încă vii consecințele politicii de dominație colonială și, oricît s-ar strădui apologeții neocolonia- lismului, nici un popor nu se va mai lăsa înșelat de fraze frumoase, chiar dacă vechea „marfă" este prezentată într-un ambalaj nou, cîteodată chiar aurit.Nu putem trece însă cu vederea că în ultimul timp rolul națiunii, principiile independenței și suve

ranității naționale sînt subapreciate, sau chiar negate, și de pe poziții marxist-leniniste, Invocînd concepția marxist-Ieninistă, internaționalismul proletar, unii filozofi, teoreticieni încearcă să demonstreze că națiunea și-a încheiat misiunea istorică și că în socialism ea nu mai are nici o perspectivă, că politica de apărare , a independenței naționale constituie o încălcare a marxism-leni- nismului, o alunecare pe pozițiile naționalismului burghez, că afirmarea principiilor egalității și independenței reprezintă principalul pericol în lupta revoluționară, antiimperialistă. Ei susțin, nici mai mult nici mai puțin, că apărarea independenței naționale, afirmarea statelor independente sînt manifestări incompatibile cu internaționalismul revoluționar, cu spiritul solidarității în lupta împotriva dominației, penfsu progres social. Nu poți să nu_ observi faptul evident că asemenea raționamente sînt complet greșite, că ele vin în contradicție totală cu realitatea, cu legitățile și adevărurile general valabile, cu concepția atotbiruitoare a materialismului dialectic și istoric, cu marxism-leninismul. (Aplauze puternice).Este știut ce mare atenție au acordat clasicii marxism-leninis- mului națiunii, luptei pentru independență, dezvoltării națiunii socialiste. Mă voi referi în acest sens, considerînd că sînt foarte instructive, la unele citate. Astfel, Karl Marx în „Manifestul constitutiv al asociației internaționale a muncitorilor" spunea că : „...legile simple ale moralei și echității, care trebuie să reglementeze relațiile dintre persoanele particulare, să devină legi supreme în relațiile dintre națiuni", iar Friedrich Engels în lucrarea „Rolul .violenței în istorie" scria „pentru a asigura pacea internațională, trebuie înlăturate mai întîi toate disensiunile naționale evitabile, trebuie ca fiecare popor să fie independent și stăpîn în casa Iui“. Iată cum apreciau clasicii marxismului așezarea relațiilor dintre națiuni pe baza legilor egalității și moralei, a independenței și suveranității, a dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn în propria țară. Cred că se găsesc sute — ca să nu spun mii — de astfel de citate, dar nu despre aceasta e vorba acum.Dezvoltarea solidarității internaționale a celor ce muncesc’ nu presupune în nici un fel negarea intereselor și aspirațiilor propriului popor. Misiunea istorică a clasei muncitoare — așa cum a fost concepută de întemeietorii socialismului științific și cum s-a afirmat ea de-a lungul timpului — este ca, eliberîndu-se pe sine, să elibereze întregul popor de exploatare, asuprire și dominație. Devenind clasă conducătoare în societate, clasa muncitoare are înalta datorie de a apăra libertatea patriei, independența și suveranitatea poporului, de a face totul pentru propășirea și bunăstarea națiunii, de a asigura clădirea noii orînduiri sociale, corespunzător condițiilor istorice specifice și voinței propriului popor. Ignorarea salvgardării independentei naționale, acceptarea încălcării suveranității poporului căruia îi aparține clasa muncitoare, partidul comunist, sînt sinonime. în ultimă 

instanță, eu-abdicarea de la principiile revoluționare marxist-leniniste, de la misiunea încredințată de istorie comuniștilor, eu alunecarea pe panta cosmopolitismului și nihilismului național. Este foarte edificator în această privință modul în care definea poziția arătată mai sus V. I. Lenin în lucrarea sa „Despre mîndria națională a velicorușilor" : „Nimeni nu este vinovat că s-a născut rob, dar robul care nu numai că nu aspiră Ia libertatea sa proprie, ci se apucă să-și justifice robia și s-o sulemenească... un asemenea rob este un slugoi și o tîritură, care stîrnește un sentiment legitim de repulsie, de indignare și dispreț". Este greu să găsești alte cuvinte mai plastice și mai potrivite decît cele folosite de Lenin pentru a caracteriza profilul celor ce-și reneagă poporul, care sînt dispuși să-i sacrifice independența și suveranitatea. (A- plauze puternice, îndelungate). Intr-adevăr, Lenin âvea de o mie de ori dreptate: cel care nu se ridică la luptă pentru a-și apăra demnitatea, dreptul la libertate și independență, pentru afirmarea entității națiunii sale, acela își merită pe deplin soarta de rob, disprețul propriei națiuni, al popoarelor.Dar este un adevăr universal valabil că ' proletariatul, eliberîndu-se pe sine de exploatare și asuprire și constituindu-se în clasă dominantă a societății, își asumă, totodată, cu curaj și abnegație răspunderea eliberării sociale și naționale a întregului popor, a salvgardării independenței și suveranității sale. Istoria, viața demonstrează zi de zi vechiul adevăr marxist, potrivit, căruia nu poate fi liber un popor ce asuprește alte popoare sau nu recunoaște dreptul lor la independență. (Aplauze puternice). Nu trebuie uitat nici un moment că apărarea libertății și independenței este o condiție esențială a înfăptuirii idealurilor socialismului și comunismului în lume, că aceasta constituie adevărata piatră de încercare a adevăratului internaționalism proletar revoluționar. (Aplauze puternice, îndelungate). Tăria internaționalismului prdletar, a solidarității internaționale depinde tocmai de forța clasei muncitoare din fiecare țară, de autoritatea și încrederea de care ea și partidul ei revoluționar se bucură în rîndurile propriului popor —și nu de nesocotirea și sacrificarea intereselor naționale în numele unor teze și principii aflate în contradicție flagrantă cu cerințele obiective ale vieții, cu însăși dezvoltarea istorică. (Aplauze îndelungate).Subaprecierea cauzei suveranității popoarelor dovedește o gravă neînțelegere a realităților lumii, contemporane, în care apărarea și consolidarea independenței constituie o cerință legitimă, progresistă, revoluționară, aflată la ordinea zilei. Se știe că noile națiuni create recent sînt profund însetate de independență și dornice să-i simtă gustul din plin, conștiente fiind că întărirea și consolidarea acestei mari cuceriri, dobîndite prin luptă grea, cer o lungă perioadă de timp. Chiar și în cadrul națiunilor dezvoltate, masele muncitoare, cercurile sociale progresiste nu mai sînt dispuse să-și cedeze prerogativele 

sdverlisfe, ridieîndu-se cu hotărîre pentru' promovarea unei politici independente, autonome. Cu atît mai stringent se pune această sarcină în fața popoarelor din țările socialiste, ' profund interesate în dezvoltarea lor independentă, în afirmarea plenară a națiunii noi, socialiste, care reprezintă o uriașă forță dinamică în mobilizarea energiilor întregii societăți în lupta pentru înflorirea economică, științifică și culturală a patriei, pentru edificarea socialismului și comunismului. Fără îndoială că națiunea, întărirea independenței naționale sînt factori determinanți ai progresului, ai însuși viitorului comunismului pe planeta noastră ! (Aplauze puternice ; urale. Se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.").Iată de ce Partidul Comunist Român, România pun la baza întregii politici externe principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și renunțării la forță în relațiile dintre state. De aceea ne pronunțăm cu hotărîre pentru unirea rîndurilor clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste de pretutindeni, deoarece numai astfel se poate asigura promovarea unei politici noi, care să permită fiecărei națiuni dezvoltarea liberă, victoria pe calea făuririi unei vieți mai bune, progresul și civilizația internațională. (A- plauzc puternice, îndelungate).In acest spirit România dezvoltă relații de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste — de care este legată prin interese, aspirații și teluri fundamentale comune — întărește continuu solidaritatea cu tinerele state independente, cu țările în curs de dezvoltare, promovează, pe baza principiilor coexistenței pașnice, raporturi largi de cooperare cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.România participă activ la întreaga viață internațională, la e- forturile popoarelor pentru destindere și colaborare, pentru soluționarea marilor probleme complexe de care depind pacea și progresul omenirii contemporane. După încheierea cu succes a Conferinței de la Helsinki, sîntem hotărîți să acționăm ferm pentru a ne aduce contribuția la transpunerea concretă în viață a principiilor și angajamentelor înscrise în documentele semnate — ce formează un tot unitar. Milităm cu toată fermitatea pentru trecerea la măsuri concrete de dezangajare militară în Europa, de intensificare a colaborării între state, de normalizare în continuare a raporturilor intereuropene, de creare a unei atmosfere politice de destindere și încredere între toate națiunile.Considerăm că unul din marile imperative ale zilelor noastre este stingerea oricăror focare de încordare și conflicte, soluționarea litigiilor dintre state pe calea tratativelor politice, pașnice. In acest spirit, ne pronunțăm cu toată e- nergia pentru soluționarea conflictului și instaurarea unei păci trainice și juste în Orientul Mijlociu, pentru rezolvarea pe cale pașnică a problemei Ciprului, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării, lipsită de arme nucleare.

Apreciem că o problemă vitală pentru viitorul omenirii este înfăptuirea dezarmării, și în primul rind a dezarmării nucleare. Sîntem ho- tărîți să milităm și în viitor, împreună cu toate popoarele iubitoare de pace, cu forțele înaintate de pretutindeni, pentru trecerea la măsuri concrete, practice de încetare a cursei înarmărilor, de desființare a bazelor și blocurilor militare, de retragere a trupelor străine de pe teritoriile altor state — măsuri care să ducă la eliberarea popoarelor de povara cheltuielilor militare, precum și de spectrul unui nou război nimicitor. Pornim de la convingerea că o datorie esențială a tuturor popoarelor este de a face ca minunatele cuceriri ale științei și tehnicii contemporane să nu mai fie folosite în scopul distrugerii și subjugării, ci să servească exclusiv cauza progresului și civilizației, a bunăstării și fericirii tuturor popoarelor. (Aplauze puternice, îndelungate).Ca țară socialistă și ca țâră în curs de dezvoltare, România va acționa și în viitor pentru lichidarea subdezvoltării, a marilor decalaje între nivelul de dezvoltare economică a statelor, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, a unor relații cu adevărat democratice și echitabile, care să asigure progresul rapid al tuturor popoarelor — și în primul rînd al celor rămase în urmă — să înlesnească accesul neîngrădit al fiecărei națiuni la cuceririle civilizației moderne.Considerăm că toate popoarele— indiferent de mărimea teritoriului, de puterea lor economică sau militară, de orînduîrea socială— trebuie să participe activ, în condiții de deplină egalitate, la soluționarea problemelor internaționale. în mod deosebit, un rol important în această privință trebuie să-l aibă țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate, nemijlocit interesate în abolirea vechii politici de inechitate, în instaurarea relațiilor noi de deplină egalitate, în asigurarea unui climat de pace și colaborare ' ihternațională. Milităm consecvent pentru creșterea rolului și contribuției Organizației Națiunilor Unite, a celorlalte organisme internaționale la soluționarea problemelor ce confruntă astăzi omenirea.Republica Socialistă România — dînd glas aspirațiilor și năzuințelor clasei noastre muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii — va acționa și în viitor, cu toată fermitatea, pentru promovarea politicii poi, de pace și colaborare între popoare, pentru întărirea solidarității forțelor înaintate, democratice de pretutindeni, pentru victoria progresului și civilizației întregii omeniri. (Aplauze puternice. îndelungate).în spiritul politicii partidului șl statului nostru,trebuie să acționeze, pe arena internațională, și sindicatele. Ele trebuie să-și lărgească contactele și să-și intensifice colaborarea cu sindicatele din întreaga lume, să întărească solidaritatea cu organizațiile proletariatului din celelalte țări, să contribuie la lărgirea colaborării într-un spirit profund democratic între diferitele organizații sindicale pe plan mondial, prin unirea eforturilor lor în lupta comună pentru progres social, pentru pace și colaborare între toate statele.Acționînd permanent în spiritul luminoaselor tradiții internaționaliste ale clasei noastre muncitoare, sindicatele din România trebuie să aducă o contribuție tot mai activă la lupta generală a oamenilor muncii de pretutindeni pentru progres, pentru independența popoarelor, pentru întărirea solidarității împotriva dominației imperialiste, colonialiste și neocolonia- liste, pentru transformarea înnoitoare a societății, pentru noua ordine economică și politică internațională, pentru o lume mai dreaptă și mai bună. (Aplauze puternice, îndelungate).Dragi tovarăși,Avem în față un minunat program de dezvoltare a patriei, de înălțare a ei pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație socialistă. Prin realizarea acestui luminos program vom asigura un viitor fericit patriei noastre — și pentru aceasta merită să ne dăruim toate forțele. întreaga noastră capacitate de muncă și creație. (A- plauze puternice, îndelungate).Sînt încredințat că pentru înfăptuirea acestor mărețe sarcini de viitor clasa noastră muncitoare, toți oamenii muncii, organizațiile sindicale, activul sindical, conducerile sindicatelor vor face totul, îndeplinindu-și în cele mai bune condiții misiunea, contribuind la victoria în patria noastră a socialismului și comunismului. (Aplauze puternice ; urale).Cu această convingere urez de- legaților la congres, celor peste 6 milioane de membri ai sindicatelor, tuturor oamenilor muncii din patria noastră noi și tot mai mari succese în munca și lupta pentru realizarea programului partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în România. (Aplauze puternice, îndelungate ; urale).Vă urez, dumneavoastră, tuturor, întregului nostru popor, multă sănătate, putere de muncă pentru edificarea socialismului și comunismului, pentru măreția patriei noastre. (Aplauze puternice ; urale și ovații. Se scandează îndelung : „Ceaușescu — P.C.R.". Toți cei prezenți în sală aclamă minute in șir pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central. pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nîeolas Ceaușescu).
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SEMĂNATUL PORUMBULUI
Sporirea ritmului trebuie cu grija

pentru respectarea regulilor agrotehnice
Săptămîna în care am intrat este decisivă pentru în

cheierea însămînțării porumbului. Pînă duminică seara, 
potrivit datelor furnizate de ministerul de resort, au fost 
semănate 357.400 ha în întreprinderile agricole de stat — 
adică 59 la sută din suprafața planificată, iar în cooperati
vele agricole — 1 277 900 ha, ceea ce reprezintă tot 59 la 
sută din prevederi. După cum s-a anunțat, comandamentul 
central a apreciat că există condiții ca. pină la mijlocul 
acestei săptămini, să se încheie .semănatul în județele 
din sud, iar pină la 1 Mai — în celelalte.

Pentru realizarea acestui obiectiv, organele și organiza
țiile de partid, comandamentele loe.de și conducerile uni
tăților agricole au datoria să acționeze cu și mai multă 
energie pentru ca, în fiecare unitate agricolă, să se atingă 
și să se depășească ritmul stabilit la semănat. Din analiza 
rezultatelor din ultimele zile se desprinde că în coopera
tivele agricole din unele județe nu se realizează viteza 
de lucru planificată. Experiența unor județe, cum sînt 
Buzău, Brăila, Bihor, Arad, Tulcea, Timiș și altele — unde 
semănatul porumbului s-a încheiat sau este pe terminate 
— dovedește că prin organizarea temeinică a muncii și 
folosirea din plin a fiecărei ore bune de lucru viteza de 
la semănat poate fi depășită. Așa cum rezultă și din harta 
alăturată, care reprezintă stadiul însămînțării porumbu
lui în cooperativele agricole (suprafețele însămînțate în 
procente față de plan), în unele județe lucrările sint în- 
tîrziate. Cu deosebire se impune ca însămințările să fie 
intensificate în județele situate în zona subcarpatică, in 
jumătatea de nord a Moldovei și- centrul Transilvaniei.

Nici un efort nu trebuie precupețit în aceste zile de 
mecanizatori, cooperatori și specialiștii din unitățile agri
cole 1 Datoria lor este să lucreze fără răgaz, din zori și 
pînă noaptea, să folosească din plin utilajele, pentru a în
cheia însămințarea porumbului in timpul cel mai scurt.

Săptămîna în care am intrat

Cronica zilei
Duminică noaptea s-a înapoiat în 

Capitală tovarășul Petre Lupu, mi
nistrul muncii, care a făcut o vizită 
in Cuba la invitația ministrului mun
cii din această țară și a luat apoi 
parte la consfătuirea cpnducătorilor 
organelor de stat în problemele mun
cii din țările membre ale C.A.E.R., 
care s-a desfășurat la Havana.

La aeroportul internațional Oto
peni a fost prezent Ilie Cișu, ad
junct al ministrului muncii.

A fost, de asemenea, de fată Hum
berto Castello, ambasadorul Republi
cii Cuba la București.

La plecarea din Havana, ministrul 
român a fost condus de Raul Garcia 
Pelaez, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. din Cuba, Oscar Fernan
dez Padilla, ministrul muncii. A fost, 
de asemenea, prezent ambasadorul 
țării noastre la Havana, Petre lo- 
nescu.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII TOGO
p

Excelenței Sale General GNASSINGBE EYADEMA
Președintele Republicii

aniversări a

Togo
LOMfî

Zilei independenței patriei 
numele poporului român și

Cu prilejul celei de-a XVI-a 
dumneavoastră, am plăcerea să vă adresez, în ... __
al meu personal, cele mai călduroase felicitări, sincere urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și bunăstare poporului togolez prieten.

îmi exprim convingerea ca relațiile de prietenie și cooperare dintre 
România și Togo vor cunoaște o continuă dezvoltare în interesul celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii și conlucrării rodnice intre națiuni în ve
derea făuririi unei noi ordini economice și politice internaționale.ordini economice și politice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

PLANTAREA CARTOFILOR
a acestei lucrăriSint necesare măsuri pentru încheierea neintirziată

Raidul nostru în județele Covasna și Harghita 
în scopul bunei aprovizionări a populației, la indicația conducerii 

partidului au fost întreprinse măsuri organizatorice și tehnice în 
vederea sporirii producției de cartofi șl, totodată, pentru a se realiza 
o recoltă cit mai timpurie. încă din martie a fost plantată o impor
tantă suprafață cu cartofi timpurii, din care o bună parte au lost 
protejați cu folii de polietilenă, astfel incit in prima parte a lunii mai 
să se poată recolta. O mare suprafață — circa 110 000 ha — se cultivă 
in unitățile agricole de stat și cooperatiste cu cartofi de toamnă. In 
mod normal, pînă Ia această dată plantarea trebuia_ încheiată. Fina 
ieri, 26 aprilie, această lucrare s-a făcut pe 74 la sută din suprafețele 
prevăzute a se cultiva in întreprinderile agricole de stat și 84 la suta 
in cooperativele agricole. Lucrările sînt întîrziate în județele mari 
producătoare de cartofi — Harghita, Covasna, Brașov, Suceava. Ce 
se întreprinde pentru încheierea grabnică a acestei lucrări ? Iată con
cluziile unui raid-anchetă efectuat în județele Covasna și Harghita.

COVASNA. Tn acest an. cooperati
vele agricole din județul Covasna vor 
cultiva 9 500 ha cartofi, iar întreprin
derile agricole de stat — 1 500 ha. 
Evoluția timpului în această primă
vară a întirziat inceperea plantării 
cartofilor cu mai bine de două săptă- 
mini față de alți ani. Ca urmare, pină 
la 26 aprilie această lucrare s-a făcut

,în proporție de 64 la sută in coope
rativele agricole și 49 la sută în 
I.A.S. Cum decurg lucrările în uni
tățile agricole ?

Cooperativa agricolă din comuna 
Cernat este cea mai mare u,.ltitc 
cultivatoare din județ. „Plantarea ce
lor 900 hectare de cartofi la timp și 
în condiții de calitate superioacA-esLe.

unitate

99 ■Mărul de aur“

Luni la amiază, la Moldovița. unde se află 
unul dintre renumitele monumente istorice și 
de artă ale Moldovei de nord, a avut loc festi
vitatea de decernare a premiului „Mărul de aur“ 
(Pomme d’or) pe anul 1975, acordat de Fede
rația internațională a ziariștilor și scriitorilor 
de turism (F.I.J.E.T.) zonei Bucovina pentru 
valorificarea și integrarea in circuitul turistic a 
comorilor de artă feudală românească existente 
pe aceste străvechi și pitorești meleaguri. Dis
tincția a fost înmînată tovarășului Miu Do- 
brescu, președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Suceava, de pre
ședintele F.I.J.E.T.. Jean Paul Delfeld. Prețiosul 
trofeu a fost depus la muzeul minăstirii Mol- 
dovița. La festivitate au luat parte Ion Cosma, 
ministrul turismului, Justin Molsescu, mitropo
litul Moldovei și al Sucevei, reprezentanți ai or
ganelor locale de stat, ai Asociației naționale a 
ziariștilor și scriitorilor de sport și turism, oa
meni de cultură și artă, ziariști români și străini, 
un numeros public. A fost de față Georges 
Oor. președintele Comitetului internațional de 
decernare a premiului „Pomme d’or".

în alocuțiunile rostite cu acest prilej s-a re
levat insemnătatea istorică și educativă pe care 
o prezintă ctitoriile voievodale din Bucovina, 
expresie a geniului creator al poporului român, 
evidențiindu-se eforturile depuse de statul nostru 
pentru restaurarea și integrarea în circuitul tu
ristic a obiectivelor existente aici. Odată cu 
punerea, în valoare a celebrelor fresce de la , 
Voroneț, Sucevița, Moldovița. Arbore. Humor — 
intrate în patrimoniul artistic național și in
ternațional — in zona Bucovinei s-a dezvoltat 
și baza 
hoteluri, 
publică

materială de practicare 
moteluri, cabane, unități 
etc.

a turismului : 
de alimentație 

(Agerpres)

fruct, timpu-întiiu!
riu și strălucitor, ivit 
in această primăvară 
in Bucovina-grădină, 
este un măr. Nu unul 
obișnuit. Un fruct a- 
parte, evocind parcă 
fabuloasele livezi cu 
mere de aur din bas
mul românesc. în- 
tr-adevăr. „Mărul de 
aur“ : sub această în
fățișare și cu această 
titulatură se prezintă 
marele premiu al Fe
derației internaționale 
a ziariștilor și scrii
torilor de turism 
(F.I.J.E.T.). pe anul 
1975, conferit Buco
vinei.

Omagiu cu multiple 
semnificații adus uni
cității acestui stră
vechi pămint româ
nesc, bastion al per
manenței ființei na
ționale, „cetate de 
scaun"a vitejiei și ne- 
îngenuncheriî, leagăn 
al unei spiritualități 
de neconfundat în 
concertul valorilor u- 
niversale, loc de ales 
pelerinaj istoric și 
cultural pe harta tu
ristică a Europei.

Din toate acestea a 
firesc și nece- 

„Mărul de aur*' 
drept

posibilitățile 
sint enor- 
înalta pre-

rodit, 
sar, 
adus 
Țării de Sus.

Sau, așa cum decla
ra președintele 
F.I.J.E.T., ' ’ ’
Jean-Paul 
..Am vizitat peste 60 
de țări ale 
pot afirma că pe plan

ofrandă

belgianul 
Delfeld :
lumii ?i

turistic 
României 
me. Din 
țuire acordată valori
lor inestimabile ale 
Bucovinei s-a- născut 
propunerea de a se a- 
corda României, de 
către F.I.J.E.T., ma
rele premiu „Pomme 
d’or** : distincția are 
semnificația unei re
cunoașteri pe plan 
mondial a valorii _ te
zaurelor de artă și 
cultură din nordul 
-Moldovei, a eforturi
lor susținute depuse 
de statul român pen
tru dezvoltarea turis
tică a acestei stră
vechi regiuni istorice".

Aprecieri asemănă
toare, ulterior publi
cate într-un șir de 
ziare și reviste străine, 
am auzit din partea a 
numeroși colegi de 
peste hotare, din pes
te 20 de țări, pe care 
i-am întîlnit la Con
gresul F.I.J.E.T, găz
duit de țara noastră 
în urmă cu trei ani. 
Majoritatea — profe
sioniști încercați, care 
au străbătut lumea in 
lung și în lat. au văzut 
multe, fiind departe 
deci de uimirile și 
candorile turistului o- 
bișnuit. Și totuși (sau 
tocmai de aceea) au 
avut revelația, bucu
ria unor „premiere" 
— înțelegînd prin a- 
ceasta suita de des
coperiri în plan peisa
gistic, istoric și uman

— de-a lungul unui 
circuit românesc care 
a legat Bucureștiul de 
Voroneț și Delta de 
Maramureș. Au fost la 
noi și au scris. Nu 
dintr-o simplă obliga
ție profesională. Fiind
că au fost și n-au ui
tat. n-au putut să uite 
aceste locuri.

Și' au ținut, să revi
nă. aducind cu ei fruc
tul unei prețuiri inter
naționale — „Pomme 
d’or" — care a consa
crat pină acum citeva, 
nu multe, dintre cele 
mai reputate și mai 
vizitate obiective tu
ristice europene.

Premiu menit să în
tărească în lume fai
ma acestei vetre de 
istorie și cultură ro
mânească, Suceava, că
reia Eminescu. intr-un 
celebru vers, ii afla 
rima geamănă, ca un 
prelungit ecou voie
vodal : slava. Slavă 
pe care au făurit-o și 
au desăvîrșit-o veacu
rile, veacurile de (lup
tă și dăinuire, de cti
torie și demnitate na
țională. Geneză și sin
teză unică, despre oare 
Dimitrie Onciul scria : 
„Nicăieri pe pămîntul 
românesc nu se află, 
pe un spațiu atit de 
mic. atita bogăție de 
istorie românească, a- 
tita bogăție de amin
tiri scumpe ale trecu
tului". De la urmele 
dacilor liberi la zidu
rile Cetății de scaun 
de care s-au frînt atî- 
ția cotropitori acope- 
riți de pulberea și ru
șinea istoriei. de la 
nestinsa flacără' a 
Putnei marelui Ștefan 
la taina albastrului de 
Voroneț...

Ieri, privind „Mărul 
de aur" am văzut cum 
se reflectă pe înveli
șul său strălucitor toa
te aceste imagini-măr- 
turii păstrate peste 
vremi și îngemănate, 
fericit, cu 
prezentului, 
pretutindeni de harni
cii și talentații oa
meni ai acestui pă
mint. Pămint care as
tăzi, prin truda lor, își 
merită cu prisosință 
numele de Bucovina- 
grădină.

Și își merită „Mărul 
de aur".

L-aș vedea așezat pe 
un ștergar bucovinean, 
sub privirile călători
lor de pretutindeni.

ctitoriile 
înălțate

Victor VANTU
Președintele Asocia
ției române a zia
riștilor și scriitorilor 
de turism, vicepre
ședinte al
F.I.J.E.T.

una din sarcinile noastre cele mal 
importante din această perioadă — ne 
spunea primarul, Csicse Peter. Pen
tru a nu se irosi nici un minut, am 
pus un accent deosebit pe organizarea 
muncii. Aceasta, deoarece timpul este 
capricios și mașinile de plantat tre
buie mutate mereu pe tarlalele unde 
umiditatea solului permite să se lu
creze De asemenea, 40 cooperatori 
au fost trimiși să dea ajutor la plan
tarea cartofilor in această fermă". 
Cooperativa agricolă de producție din 
Tg. Secuiesc nu își dezminte nici 
acum renumeie de bună producătoare 
de cartofi. Din cele 300 ha prevăzute 
a se cultiva Cu cartofi, au fost plan
tate 220 ha. Inginerul-șef al coope
rativei. tov. Szarvadi Jozsef. ne spu
nea: „Respectarea tehnologiilor, coin
teresarea materială a mecanizatorilor, 
a cooperatorilor ne vor permite să 
respectăm angajamentul asumat la 
începutul anului de a obține o pro
ducție medie de peste trei vagoane 
de pe 200 hectare cultivate cu car
tofi . .. _______

Și alte cooperative, cum sînt cele 
din Reci, Zagon, Sinzieni. Ghidfalău, 
Aita Mare, Araci, Hăghig, Merei, 
Moacșa, Poian s-au evidențiat prin ’ 
buna organizare a plantatului, fapt 
ce a permis ca unele din ele chiar 
să termine această lucrare. Nu ace
lași lucru putem spune despre coo
perativele agricole Estelnic, Sintion- 
lunca. Sf. Gheorghe. Lisnău, Chilieni, 
Zăbala, unde, deși nu se cultivă car
tofi pe suprafețe mari, lucrările de 
plantare sint rămase in urmă. Este 
necesar să se ia toate măsurile pen-, 
tru ca și în aceste cooperative agri
cole să se intensifice ritmul plantă-- 
rii cartofilor.

T0MORI Gezacorespondentul ..Scînteii"
HARGHITA. Suprafața destinată 

în acest an culturii cartofului in ju
dețul Harghita este de circa 20 000 
ha, din care 8 800 ha în sectorul 
cooperatist. După un demaraj destul 
de lent Ia plantat, determinat de pre
cipitațiile abundente căzute în cursul 
săptămînii anterioare, în cele citeva 
zile în care s-a putut lucra pe cimp 
lucrările au avansat simțitor. Biroul 
comitetului județean de partid și co
mandamentul județean au luat mă
suri pentru a fi grăbite lucrările de 
pregătire a patului germinativ și 
plantare a tuberculilor. Ca urmare, in 
unitățile mari cultivatoare de cartofi

situate in bazinele Ciucului și Gheor- 
ghienilor au fost plantate suprafețe 
mari. Deși în ultima vreme ritmul 
plantărilor a crescut pe ansamblul 
județului, lucrările sînt întîrziate. în 
cooperativele agricole au fost plan
tate abia 3 205 hectare, ceea ce repre
zintă 37 la sută din suprafața planifi
cată. Se putea realiza mai mult ? Evi
dent, da. Acolo unde a existat pre-, 
ocupare din partea conducerilor de 
unități agricole, iar mecanizatorii și 
cooperatorii au muncit din răsputeri, 
rezultatele nu au întirziat să apară, 
Iată situația din două cooperative 
situate in aceeași zonă, care dis
pun de condiții asemănătoare : Sin- 
martin și Cozmeni. în prima — lu
crările sînt avansate. Referindu-se la 
plantarea cartofilor, inginerul Di- 
meny Alexandru ne spunea că, într-o 
perioadă scurtă, mecanizatorii și 
cooperatorii, muncind de dimineața 
pină la lăsarea serii, au reușit să 
planteze peste 170 ha cartofi din cele 
280 ha planificate. După calculele fă
cute. calcule ce se întemeiază pe o 
viteză zilnică de lucru în creștere de 
la o zi la alta (circa 25—30 ha), lu
crările de plantare a cartofilor se vor 
încheia foarte curînd.

în schimb, la cooperativa agricolă 
din Cozmeni. aflată la o distanță de 
3—4 km de cea din Sînmartin. situa
ția este cu totul alta, Aici, din cele 
280 ha' prevăzute, au fost plantate cu 
cartofi numai 130 ha, iar restul supra
feței nici nu a fost încă pregătită, De 
aceea, nu prea se știe cind se va pu
tea termina plantarea cartofilor. 
Această înfîrziere nu este Intîmplă- 
toare. Cooperatorii din Cozmeni sint 
pevoiți să „zorească" nu la lucrările 
de plantare, ci la împrăștierea îngră
șămintelor naturale. Cu alte cuvinte, 
se face acum ceea ce nu s-a făcut 
la sfirșitul iernii. Asemenea situații 
se fac simțite și în alte cooperative 
agricole din județ, cum sînt cele 
din Frumoasa și Toplița-Ciuc, unde 
s-au plantat numai 10 și, respectiv, 
25 ha cu, cartofi. Alte cooperativa 
mari cultivatoare de cartofi J— cum 
ar fi cele din Tomești, Remetea, 
Plăeșif de Jps — nici nu au început 
plantatul. 'Organele județene, co
mandamentele locale acționează, pa 
multiple planuri, pentru a se inten
sifica plantatul cartofilor, astfel in
cit această lucrare să se încheie în 
timpul ce) mai scurt,

I. D. KISScorespondentul „Scînteii"

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Unite Tanzania, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România a transmis o telegramă 
de felicitare domnului Ibrahim M. 
Kaduma. ministrul afacerilor externe 
al Republicii Unite Tanzania.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului togolez al afa
cerilor externe, Ayi Houenou Hun- 
lende, cu ocazia aniversării Zilei in
dependenței Republicii Togo.

★
Luni a plecat la Pekin o delegație 

de activiști de partid și de stat, con
dusă de tovarășul Ioachim Moga, 
membru al C.C. al P.C.R., prim se
cretar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., care va efectua o 
vizită de prietenie în Republica 
Populară Chineză.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Constan
tin Băbălău, membru al C.C, al 
P.C.R., adjunct de. șef de secție la 
C.C, al P.C.R., Ștefan Enache, ad
junct al ministrului turismului, de 
activiști de partid și de stat.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la București, 
și membri ai Ambasadei chineze.

★
Luni, 26 aprilie a.c., George Ma

covescu, ministrul afacerilor exter- 
. ne, a primit pe Maria do Graca do 
Nasciemento de Amorim, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii “ 
Principe 
România, 
prezentare 
di tare. .

Democratice Sao Tome și 
in Republica Socialistă 
in legătură cu apropiata 
a scrisorilor sale de acre-

★
Luni dimineața, George Macoves

cu, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Carlos Valenzuela Monte
negro, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Chile 
în Republica Socialistă România, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

★
Ministrul de stat pentru apărare 

și afaceri externe al Republicii Is
lamice Pakistan, Aziz Ahmed, a tri
mis o telegramă de mulțumire mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovescu, ca răspuns la telegrama 
de felicitare adresată cu ocazia Zilei 
naționale a Republicii Islamice Pa
kistan.

★
Luni s-a înapoiat în Capitală dele

gația Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste. condusă de 
Eduard Eisepburger, vicepreședinte, 
care a făcut O vizită pentru schimb 
de experiență ir) Republica Cuba, la 
invitația Direcțiunii Naționale a Co
mitetelor de Apărare a Revoluției,

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de Titus 
Popescu, membru al Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
F.U.S.. de activiști ai Frontului Uni
tății Socialiste.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Cuba

★
Luni seara, la sediul 

Drept Internațional și 
naționale din București, a avut 
o masă rotundă cu tema „Probleme 
ale securității internaționale astăzi", 
A vorbit dr. Christoph Bertram, di
rectorul Institutului International de 
studii strategice de la

★
Ansamblul național 

Badral" din Senegal 
luni seara, turneul întreprins în țara 
noastră, in cadrul Săptămînii cultu
rii senegaieze, cu un spectacol pre
zentat pe scena Teatrului de Ope
retă din Capitală.

la București,

Asociației de
Relații Inter- 

loc

Londia.

de balet „Șira 
și-a încheiat,

(Agerpres)

Republica Togo — 
micul stat african si
tuat pe țărmul golfu
lui Guineei — sărbă
torește astăzi împlini
rea a 16 ani de la 
proclamarea Indepen
denței.

Mobilizîndu-și ener
giile ca și alte tinere 
state africane, pentru 
lichidarea grelei moș
teniri a trecutului co
lonial, poporul Repu
blicii Togo a obținut 
un șir de realizări în 
dezvoltarea economi
ei, îndeosebi a agri
culturii, principalul 
sector economic, in 
crearea unei industrii 
ptoprii, in formarea 
de cadre. Dînd expre
sie aspirațiilor po
porului de a fi stfipîn 
pe propriile bogății, 
guvernul togolez a ho- 
tărit, în urmă cu doi 
ani, naționalizarea ex
ploatărilor minerale 
ale țării. „Interesele 
naționale — sublinia 
președintele Republi
cii Togo, Gnassingbe 
Eyadema — cer să 
ne asumăm responsa
bilitatea exploatării și 
valorificării resurselor-

noastre minerale. Vom 
deveni cu adevărat in
dependenți numai cind 
economia noastră va 
înceta să mai fie un 
apendice al interese
lor economice străine'*.

Cel de-al treilea 
plan cincinal de dez
voltare economică și 
socială (1976—1980) vi
zează tocmai o aseme
nea dezvoltare eco
nomică, 
sale incluzînd. 
altele, construirea 
nei rafinării de 
trol în apropierea ora
șului Lome — capita
la tării ; totodată, dată 
fiind ponderea fosfa- 
ților in comerțul ex
terior al țării (în jur 
de 80 la sută din ex
porturi), se acordă o 
atenție deosebită 
girii sectorului de 
lucrare a acestei 
portante resurse, 
cluslv prin ridicarea 
unei uzine pentru pro
ducția de îngrășămin
te fosfatice.

Pe plan extern, gu
vernul togolez pro
movează o politică de 
solidaritate cu țările 
africane, cu mișcările

de eliberare naționa
lă. de prietenie și co
laborare cu toate sta
tele lumii.

Spre satisfacția am
belor popoare. 
Republica 
România și 
Togo s-au

A APARUT BROȘURA

„ADMITEREA ÎN TREAPTA 
A ll-A DE LICEU, 

EDIȚIA 1976"
în sprijinul candidaților la con

cursul de admitere în cea de-a Il-a 
treaptă a învățămîntului liceal. a 
fost editată broșura „Admiterea în 
treapta a Il-a de liceu, ediția 1976". 
Sînt prezentate amănunte privind 
înscrierea candidaților și desfășura
rea concursului de admitere pentru 
trecerea în a Il-a treaptă a învăță- 
mintului liceal de zi, seral și fără 
frecvență.

tv

10,25

18.30
18.40
19.00
19,20
19.30
20.00

20,35

21.50
22.10

20.00

21.10
21.30
21.35

22.00
22.10

PROGRAMUL I
Tejeșcoală.
Numele tău. partid, luminos ca 
amiaza de mai. Spectacol literar- 
muzical.
Film artistic : . Juliana" — pro
ducție a studiourilor din R.D.G. 
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba franceză. 
Telex.
Scena.
Tară de comori.
Pentru sănătatea <jv.
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
grieultură.
Frumoasă e țara țnea. 
Teleglob.
Reportaj de scriitor. 
1001 de seri.
Telejurnal,
România de azi, 
mîlne.
Luna dramaturgiei 
sacrale aniversării __ ... ________
mupjșt Romfln. Teatru TV. Ciclul 
„Oameni ai zilelor noastre". ..Pa
sărea speranței" de Radu Theo- 
doru. Premieră pe țară.
Recital Julie Andrews.
24 de ore.
PROGRAMUL II
Film serial : „Apel urgent". Epi
sodul III.
Idei contemporane. 
Telex.
Spectacolul lumii (XIV) : ;,Un vis 
în deșert".
Zgomotul și omul. 
Pagini din operete.

Românla de

originale con- 
Parlidului Co-
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IA ÎNCHEIEREA TIIRNEIIHII INTERNAȚIONAL DE BOX „CENTURA DE AUR“

Un succes de prestigiu ce trebuie consolidat
Prestigiul internațional al „centu

rilor de aur“ se află evident în con
tinuă creștere ! La a V-a ediție a 
„Centurii de aur", alături de boxe
rii români, 119 sportivi de peste ho
tare au concurat pe ringul acestui 
mare turneu bucureștean. La aceas
tă ediție — perioadă în care a fost 
sărbătorită și împlinirea a 50 de ani 
de la înființarea Federației române 
de box — au participat numeroși 
oaspeți de vază, aproape toți con
ducătorii Asociației internaționale 
de box amator (A.I.B.A.), conducă
tori ai unor federații naționale, an
trenori reputați și arbitri cu ecusoa
ne A.I.B.A. și E.A.B.A. (Asociația 
europeană). Un public record — a- 
proape 50 000 de spectatori ! — entu
ziast, competent și obiectiv, precum 
și o organizare bine pusă la punct, 
au completat cadrul acestui mare 
turneu internațional. Iar aproape la 
fiecare dintre categorii nu puține au 
fost meciurile cu o valoare de turneu 
mondial sau olimpic, ceea ce a fur
nizat, după părerea specialiștilor 
străini și români, prețioase indicii 
asupra unor viitori medaliați la J.O. 
de la Montreal.

în legătură cu turneul „Centura 
de aur", amploarea, calitatea tehui; 
că și organizarea lui relatăm mai 
departe aprecierile unor distinși 
oaspeți din conducerea boxului mon
dial și european.

John CASTLE (Australia), vicepre
ședinte al A.I.B.A. și președintele 
comisiei de arbitraj A.I.B.A. : — Am 
mai vizitat România, dar la turneul 
„Centura de aur" m-am aflat de 
față pentru prima oară. Sint uimit 
de participarea largă și de tăria 
multor concurenți, prezenți în țara 
dv„ acum, înaintea întrecerilor olim
pice. Acest fapt nu se poate datora 
decît prestigiului de care se bucură 
boxul românesc în lume și bunului 
renume ce și l-a creat treptat turne
ul de la București.

Fedros NAZARBAG1AN (Iran), vi-

cepreședinte al A.I.B.A. : — Sînt un 
bun cunoscător al „Centurii de aur“, 
turneu cu o mare densitate de me
ciuri tari, realizate de concurenți de 
pe toate continentele și de boxeri 
români. După modelul bucureștean 
vom organiza la Teheran în toamna 
viitoare un asemenea turneu inter
național. De asemenea, lotul națio
nal iranian și antrenorii noștri vor 
face pregătiri și meciuri în Româ
nia.

M. HOUIGI (Tunisia), vicepreședin
te ai A.I.B.A. și președintele birou
lui pentru Africa : — Am văzut, cu 
mare probabilitate, acum la Bucu
rești mai mulți dintre viitorii me- 
daliați olimpici. Sînt îneîntat de ospi
talitatea romanilor, de calitatea or
ganizării turneului și de acest pu
blic de box. atit de numeros, cald 
și obiectiv.

Waldo SANTIAGO (Cuba), vicepre
ședinte al A.I.B.A. și președintele zo
nei Americii Centrale și Caraibilor : 
— De la prima ediție, boxerii cuba
nezi sînt concurenți consecvenți la 
„Centura de aur", turneu pe care-1 
socotim unul dintre cele mai valo
roase din boxul amator. Ne mindrim 
că boxeri cubanezi, dintre cei mai 
buni, au cucerit de-a lungul 
„centurile de aur“ — Garbey 
rillo. Emilio .Coreea, Montoya 
rește, Stevenson. în legătură 
cesta din urmă, am procedat 
rat că nu l-am înscris la întreceri. 
După forma pe care o avea, era pre
ferabil 
Mircea 
tehnica 
tactică.

Joachim 
ședințe al 
creșterea 
turneu ! Felicit 
pentru această realizare ! Participa
rea internațională masivă și calita
tea multor meciuri s-au îmbinat cu 
organizarea ireproșabilă și atmosfe-

anilor 
și Ca- 
și, fi* 
cu a- 
inspi-

să nu-1 intilnească acum pe 
Simon ; m-a impresionat 
acestuia și luciditatea lui

HOFFMAN (Olanda), pre-
E.A.B.A. : — Uimitoare e 

continuă a valorii acestui 
federația română

ra creată de public — extraordinar 
de numeros și de cald.

Gheorghe GURIEV, președintele 
F.R.B. și membru în comitetul exe
cutiv A.I.B.A. i — Aduc, și pe aceas
tă cale, mulțumirile federației ro
mâne onoraților' noștri oaspeți — 
sportivi, tehnicieni și arbitri, condu
cători A.I.B.A. și E.A.B.A, — care au 
dat aprecieri inaJte turneului „Cen
tura de aur". Prestigiul turneului a 
crescut, an de an, datorită nivelului 
tehnic ridicat, participării unui nu
măr mare de sportivi valoroși, pre
cum și atitudinii prietenești, de con
lucrare sportivă ce l-a caracterizat 
încă de la prima sa ediție, be la 
prima ediție. F.R.B. a instituit jurii 
internaționale și a militat perma
nent pentru ca arbitrajul să fie in 
deplin acord cu lupta sportivă pe 
ring. Aceasta este o cerință funda
mentală a sportului, a boxului în 
special ; tocmai pe îndeplinirea ei 
s.e bazează participarea numeroasă 
a oaspeților și stima pentru între
cerea de la București. Dacă au fost 
date și unele decizii dezaprobate de 
public (și au mai fost unele cazuri, 
de exemplu. în finala categoriei mij
locii), ele contravin total spiritului 
pe care-l promovăm, insistențelor și 
dorințelor F.R.B. de a asigura o ju
decată obiectivă în ring, la masa ju
riului. deplină sportivitate. Adău
găm că „Centura dg aur", prin des
fășurarea întrecerilor, ne impune 
corecturi, fie în chestiuni de interes 
apropiat (pregătirea lotului olimpic), 
fie de perspectivă (creșterea și pro
movarea mult mai decisă a tinerilor 
talente din boxul nostru).

Considerînd drept prețioase și de 
actualitate opiniile exprimate de dis
tinșii oaspeți din conducerea A.I.B.A., 
ca și de președintele F.R.B.. să con
centrăm energia și capacitățile de 
care dispunem în boxul nostru pen
tru noi reușite în ringul internațio
nal.

A

In citeva rînduri
• Desfășurat intre 21 și 25 aprilie, 

de-a lungul a 531 km împărțiți în 
mai multe etape, „Turul ciclist me
diteranean” (Mersin — Antalya) a 
fost ciștigat de echipa României, al
cătuită din Vasile Teodor. M. Ro- 
mașcanu, V. Hie, I. Cojocaru, E. Dul- 
gheru și T. Drăgan. Locul doi în cla
sament a revenit selecționatei Turciei, 
la 1T5”. La competiție au participat 
42 de rutieri din România. R. F. Ger
mania. Turcia, Iran, Libia și Repu
blica Arabă Egipt. în clasamentul ge
neral individual, primul loc a fost 
ocupat de ciclistul turc Ferhun Ogun- 
ci, urmat la numai 15 secunde de 
Vasile Teodor și Ia 30 de secunde de 
I. Cojocaru.

• Astăzi, la ora 14, în fața Stadio
nului Tineretului se va da startul în 
cea de-a XX-a ediție a competiției 
internaționale de ciclism „Cupa 
Voința".

e Etapa inaugurală a campionatului 
național de viteză in coastă s-a des
fășurat la Păltiniș (Sibiu), bucurîn- 
du-se de o participare-record (86 de 
concurenți. în majoritate cu mașini 
românești „Dacia") și de o organi
zare deosebită. Cele șase curse (pe 
categorii de cilindre) au revenit. în 
ordine, următorilor : M. Breazu 
(C.S.U. Brașov), D. Gîndu (I.O.B. 
Balș). Eugen Ionescu-Cristea (I.O.B. 
Balș). Șt. Iancovici (U.A.P. Pitești), 
Z. Szenthpaly (Tractorul Brașov), M. 
Dumitrescu (A.C.R. București).

• La Soci (U.R.S.S.), în concursul 
pentru „Memorialul fraților Zna- 
menski", atleta româncă Maria Puică 
a obținut victoria la 1 500 m, cu 
timpul de 4’12”2/10.

vremea

Valeriu MIRONESCU

Timpul probabil pentru 28, 29 și 30 
aprilie. In tară : Vremea va ti insta
bilă și rece. îndeosebi în regiunile nor
dice ale țării. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea ploi, predominant cu 
caracter de aversă. însoțite, pe alocuri, 
de descărcări electrice. La munte și 
in zonele deluroase din nordul țării, 
precipitațiile pot ii și sub formă de

prevederile 
între

u- 
pe-

lăr- 
pre- 
im- 
in-

între 
Socialistă 
Republica 
statornicit 

și se dezvoltă 
prietenești de colabo
rare. în vara 
trecut, secretarul 
nferal al 
nostru, 
republicii.

relații
anului 

ge- 
partidului 

președintele 
tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, a 
primit delegația Uniu
nii Poporului Togolez 
care a efectuat o vi
zită de prietenie in 
tara noastră. Convor
birile purtate cu acest 
prilej au evidențiat 
interesul comun pen
tru extinderea conlu
crării dintre cele două 
partide, pentru am
plificarea relațiilor 
româno-togoleze pe 
plan politic, economic, 
tehnico-știintific și 
cultural, în folosul și 
spre binele reciproc, 
al cauzei colaborării 
și înțelegerii între na
țiuni.

P. STANCESCU

CARNET CULTURAL
......... ...................... ■ • •• • ••■••••&

• LA BOTOȘANI a avut loc 
spectacolul „Un pămint numit 
România" dedicat aniversării parti
dului și zilei de 1 Mai. realizat in 
colaborare cu Studioul de radio 
Iași. « „MUNCA NOASTRĂ — 
VIATA NOASTRĂ" este genericul 
sub care s-a desfășurat, la Miercu
rea Ciuc, faza județeană a festiva
lului national ai formațil'or artis
tice de amatori. • LA CASA DE 
CULTURĂ a sindicatelor din Vas
lui a avut loc spectacolul njuzical- 
literar-coregrafic „Cinstire mun
cii". * LA MfJNTENI-BUZĂU (Ia
lomița) a avut loc o întilnire cu 
realizatori ai filmului românesc 
„Evadarea". • AGENDĂ VRtN- 
CEANĂ. în localitățile județului, 
membri ai biroului comitetului ju
dețean de partid, lectori, propagan
diști au prezentat expunerea „55 
de ani de luptă și victorii în sluj
ba intereselor supreme aie poporu
lui român". La Festivalul national 
al formațiilor de amatori, faza ju
dețeană. au participat peste 30 de 
formații. La monumentul lui Ștefan 
cel Mare, din comuna Birsești, 
a avut Ioc spectacolul pionie
resc „Din stejar, stejar răsare". 
• PENTRU LUCRĂTORII IN- 
SPECTORATULU I SILVIC CARAȘ- 
SEVERIN, drept omagiu pentru pa
siune șj dărujre in muncă (locul If 
in întrecerea pe ramura agricultu
rii de stat și silviculturii și locul 
I în întrecerea socialistă dintre 
cele 39 de inspectorate silvice 
detene din țară), formații ale Ca
sei de cultură a sindicatelor 
Reșița au prezentat un frumos 
spectacol. • AGENDĂ ARĂDEA
NĂ. tn toate orașele din județ au 
avut Ioc expuneri cu tema „Progra
mul P.C.R. de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism — expresie creatoare a în
vățăturii marxist-leniniste**. In mai 
multe localități s-au organizat dez
bateri cu tema „Momente ale epo
peii naționale", pe marginea unor 
filme documentare românești. La 
Teatrul de stat a avut loc premiera 
cu piesa „Comoara din deal" de 
Corneliu Marcu Loneanu. Sala „Fo
rum" găzduiește o expoziție de 
pictură a artiștilor amatori din în
treprinderi. • IN JUDEȚUL DÎM
BOVIȚA se desfășoară 
răspindirii cunoștințelor 
ce“. • AGENDA NEMTEAJNĂ. Ex
poziția de grafică militantă, des
chisă la cabinetul județean de 
partid, reunește lucrări ale unor ar
tiști din întreaga țară. La Casa de 
cultură din Tg. Neamț : Expoziția 
„Pagini din istoria P.C.R.**, realiza
tă in colaborare <țu Muzeul de Is
torie al Republicii Socialiste Româ
nia. „Omagiu muncii" se intitu
lează spectacolul dedicat de că
tre artiștii amatori de la Combi
natul de fire sintetice Săvinești 
fruntașilor în muncă. • LA CASA 
DE CULTURA DIN PETROȘANI 
a avut Joc simpozionul „Noua or
dine economică și politică în lume. 
Contribuția adusă de Partidul Co
munist Român, de țara noastră la 
procesul de democratizare a rela
țiilor dintre state**. • „VIAȚĂ 
NOUA ÎN TELEORMAN" se inti
tulează expoziția de pictură des
chisă la Casa de cultură a sindica
telor din Alexandria. • AGENDĂ 
GALAȚEANĂ. La Muzeul de artă 
contemporană românească este des
chisă expoziția „Omagiu luptelor 
și victoriilor comuniste". La Galați 
și Tecuci, faza iudeteană a con
cursului cultural-artistic „Omagiu 
muncii creatoare** a reunit formații 
din cele două municipii, precum și 
din Ghidigeni, Nămoloasa, Nico- 
rești, Cosmești, Schela, Pechea, 
Frumușița ș.a. Galeriile de artă 
găzduiesc expoziția colecționarului 
Pascu Pereni (60 de lucrări de pic
tură și sculptură). La Vinători, Dră- 
gănești și Tg. Bujor, activiști cul
turali din județ au participat re
cent la un schimb de experiență de
dicat acțiunilor educative destina
te navetiștilor.

ju-
din

..Decada 
științifi-

lapoviță sau ninsoare. Vînt moderat, eu 
intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile maxime vor fi cuprinse ziua 
intre 9 și 15 grade tn jumătatea de 
nord a țării și intre 14 și 19 grade în 
sud, iar minimele noaptea între zero 
și 4 grade, in nordul Crișanei, Maramu
reș. Transilvania și nordul Moldovei 
unde, pe alocuri, condițiile devin fa
vorabile producerii brumei șl vor os
cila în restul teritoriului între plus 
4 și plus 8 grade. In București : Vreme 
răcoroasă. Cer temporar noros. Ploai» 
sub formă de averse. Vînt cu intensiv 
cări de scurtă durată.

loe.de
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita președintelui Republicii Senegal, 

Leopold Sedar Senghor, in Republica Socialistă România

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe viceministrul kuweitian al petrolului
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit luni la amiază pe Mohamed 
Khalid Al Adassani, viceministrul 
kuweitian al petrolului.

Au fost de față Nicolae Doicaru,

prim-adjunct de ministru, și Ion M. 
Nicolae, adjunct de ministru.

în timpul întrevederii a fost ex
primată de ambele părți dorința de 
a se acționa pentru concretizarea 
colaborării româno-kuweitiene în

domeniul petrolului, în spiritul acor- 
durilor și înțelegerilor convenite în
tre șefii de stat ai celor două țări, 
cu prilejul recentei vizite în Kuweit 
a președintelui Nicolae Ceaușescu. 

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială.

La invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Senegal. Leopold Sedar Senghor, 
împreună cu doamna Colette Sen
ghor, a efectuat o vizită oficială și 
de prietenie în Republica Socialistă 
România, în perioada 20—25 aprilie
1976.

Președintele Republicii Senegal a 
fost Însoțit de o delegație oficială 
din care au făcut parte : Adrien 
Senghor, ministrul dezvoltării rura
le și al apelor, Louis Alexandrenne, 
ministrul dezvoltării industriale și 
al mediului înconjurător, Alioune 
Sene, ministrul culturii. Ibrahima 
Boye. ambasadorul Republicii Sene
gal în Republica Socialistă România, 
Amadou Bouta Gueye. vicepreședin
te al Adunării Naționale, Moustapha 
Niasse, director al cabinetului pre
ședintelui, precum și alți funcțio
nari superiori.

Cu ocazia vizitei în Republica So
cialistă România, șeful statului se
negalez și delegația care l-a însoțit 
au vizitat unități industriale și agri
cole, instituții sociale, culturale și 
turistice din Capitală și din județul 
Suceava. Aceste vizite au oferit po
sibilitatea președintelui Senghor și 
delegației care l-a însoțit să consta
te și să aprecieze realizările Repu
blicii Socialiste România în dome
niile economic, cultural și social.

Președintelui Leopold Sedar Sen
ghor i s-a conferit titlul de Doctor 
Honoris Causa al Universității din 
București. Oaspeții senegalezi s-au 
bucurat de o primire călduroasă și 
frățească din partea populației din 
Capitală și din județul Suceava, ex
presie grăitoare a stimei profunde 
pe care cele două popoare prietene 
și-o poartă reciproc.

în timpul vizitei, președintele 
Republicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Senegal au avut 
convorbiri referitor la colaborarea 
bilaterală în diverse domenii de in
teres reciproc și la principalele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale.

La convorbiri au participat, din 
partea senegaleză, membrii delega
ției oficiale, iar din partea română 
tovarășii: Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului ; Dumitru 
Popescu, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste ; An
gelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare ; George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne ț Bujor Almășan. ministrul 
minelor, petrolului și geologiei ; Flo- 
rea Dumitrescu, ministrul finanțe
lor ; Nicolae Ionescu. ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, și Ion Moangă, 
ambasadorul României în Senegal.

Cei doi președinți au constatat cu 
satisfacție dezvoltarea raporturilor 
de prietenie, de colaborare și de coo
perare între România și Senegal în 
domeniile economic, tehnic, științi
fic și cultural. Cele două părți au re
liefat contribuția pe care intilnirile 
precedente ale celor doi șefi de stat, 
de la Dakar și București, au adus-o 
la intensificarea relațiilor de priete
nie intre țările lor. în acest context, 
președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Senegal au fost de acord că econo
miile în plin avint ale țărilor lor 
oferă condiții favorabile creșterii 
volumului schimburilor comerciale, 
precum și extinderii acțiunilor de 
cooperare economică in domeniile 
industriei, agriculturii, minelor și 
pregătirii cadrelor.. •

Pentru a marca importanța cres- 
cindă a relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre țările lor, cei doi 
șefi de stat au hotărît să numească 
ambasadori rezidenți la București și 
Dakar.

Expresie a voinței comune de a 
extinde relațiile intre țările lor. cei 
doi șefi de stat au semnat Declara
ția solemnă comună a Republicii 
Socialiste România și Republicii Se
negal. Cu ocazia vizitei an, mai fost 
semnate următoarele documente : 
un acord de cooperare economică, 
tehnică și științifică și un protocol 
de cooperare in domeniile mineritu
lui, industriei, dezvoltării rurale, 
asistenței tehnice și pregătirii de 
cadre.

De asemenea, cei doi președinți 
au căzut de acord să dea indicații 
precise pentru continuarea studierii 
și pentru negocierea unor acorduri 
în domeniile transportului aerian și 
maritim, pescuitului, agriculturii și 
pregătirii cadrelor, care să poată fi 
convenite in viitorul apropiat.

Cei doi președinți au exprimat de
plina lor satisfacție față de punerea 
in aplicare a acordului cultural exis
tent intre cele două țări, ilustrată 
prin diferite manifestări specifice, 
dintre care au fost menționate or
ganizarea recentă a săptăminii cul
turale senegâleze în Republica So
cialistă România și ținerea în Se
negal, in viitor, a unei săptămini 
culturale românești. In același timp, 
și-au exprimat acordul pentru in
tensificarea schimburilor in dome
niul artei și literaturii.

Referindu-se la cooperarea dintre 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Progresistă Senegaleză. secretarul 
general al P.C.R.. Nicolae Ceaușescu, 
și secretarul general al U.P.S., 
Leopold Sedar Senghor. subliniind 
bunele raporturi deja existente între 
cele două partide, au reafirmat ho- 
tărirea lor de a intensifica ■ aceste 
legături de prietenie, in interesul po
porului român și al poporului se
negalez. Totodată, au hotărît să pro
moveze relațiile de colaborare între 
parlamentele celor două țări și să 
faciliteze contacte între organizațiile 
de tineret, de femei, precum și cele 
sindicale.

Prezentînd acest bilanț pozitiv al 
evoluției relațiilor bilaterale, pre
ședintele Republicii Senegal a dat o 
înaltă apreciere rezultatelor remar
cabile obținute în toate domeniile 
de activitate de poporul român prie
ten sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. A urat deplin 
succes poporului român în realizarea 
programului de dezvoltare a țării 
stabilit de cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R. și care este destinat 
să-i asigure un nivel de viață ma
terial și spiritual mereu mai ridicat. 
Președintele Leopold Sădar Sen
ghor a elogiat politica externă dina
mică și clarvăzătoare promovată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, po

litică orientată spre instaurarea unor 
noi relații între toate statele, pentru 
crearea unei lumi mai drepte și mai 
bune. El a scos în evidentă contri
buția personală valoroasă a pre
ședintelui României la formularea 
conceptului noii ordini economice in
ternaționale.

La rîndul său, președintele Repu
blicii Socialiste România a eviden
țiat rezultatele importante obținute 
de tînăra și dinamica Republică Se
negal, sub conducerea președintelui 
său, Leopold Sedar Senghor, în lupta 
hotărîtoare pentru dezvoltarea sa, 
în cadrul opțiunii socialiste a po
porului senegalez. în același timp, 
președintele român a urat deplin 
succes în realizarea obiectivelor sta
bilite în cadrul planurilor de dez
voltare a Senegalului. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de 
caldă apreciere față de politica ex
ternă dinamică și constructivă pro
movată de președintele Senghor, în 
serviciul păcii și al cooperării in
ternaționale. pentru instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, mai 
juste și mai echitabile.

Referitor la relațiile internaționa
le, cei doi președinți au scos in evi
dență schimbările profunde care au 
avut loc în lume, în sensul afirmă
rii tot mai puternice a voinței po
poarelor de a dispune liber de soar
ta lor, creșterii continue a influen
tei forțelor progresului, democrației 
și păcii. Ei au reafirmat rolul im
portant pe care statele socialiste, 
țările în curs de dezvoltare, țările 
nealiniate îl joacă în viața interna
țională, pentru instaurarea unui cli
mat de securitate și pace, de natură 
să favorizeze dezvoltarea relațiilor 
de prietenie între toate națiunile lu
mii. Șefii celor două state au subli
niat necesitatea așezării ' relațiilor 
internaționale pe baza respectării 
riguroase a principiilor generale ale 
dreptului internațional, unanim re
cunoscute în raporturile dintre state.

Trecînd în revistă principalele 
probleme care preocupă in prezent 
comunitatea internațională, cei doi 
președinți au examinat îndeosebi 
aspectele referitoare la destindere, 
dezarmare, situația din Africa, din 
Europa și Orientul Mijlociu. De a- 
semenea, s-au referit Ia problemele 
legate de Organizația Națiunilor 
Unite și de mișcarea de nealiniere.

Apreciind rezultatele încurajatoare 
care au fost obținute pînă în pre
zent în procesul destinderii, cei doi 
șefi de stat au precizat însă că des
tinderea va putea fi cu adevărat 
reală numai dacă va fi realizată cu 
participarea generală a tuturor sta
telor, creîndu-se condițiile necesare 
care să garanteze respectarea drep
tului sacru al fiecărei națiuni la li
beră dezvoltare. în conformitate cu 
propriile sale aspirații și interese. în 
această privință, cei doi președinți 
au subliniat că toate țările, indife
rent de mărimea lor, pot și trebuie 
să participe activ la soluționarea 
problemelor internaționale ; ele tre
buie, de asemenea, să contribuie la 
instaurarea păcii, la dezvoltarea ci
vilizației universale, la punerea cu
ceririlor științei în serviciul omu
lui și al libertății popoarelor, pen
tru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Referindu-se la dezarmarea gene
rală și completă și, în primul rînd, 
la dezarmarea nucleară, cei doi șefi 
de stat au reafirmat necesitatea a- 
doptării de măsuri concrete pentru 
încetarea imediată a cursei înarmă
rilor, încetarea producției de noi 
arme nucleare și distrugerea celor 
existente. Ei au subliniat, de aseme
nea. necesitatea reducerii bugetelor 
și efectivelor militare, desființarea 
bazelor militare străine și a blocu
rilor militare. O parte importantă a 
resurselor rămase disponibile prin 
aceste măsuri ar putea fi afectate 
dezvoltării țărilor mai puțin avan
sate. Cei doi președinți au salutat

Plecarea din Capitală
Duminică, 25 aprilie, a luat sfirșit 

vizita oficială de prietenie între
prinsă în tara noastră, la invi
tația președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de președintele Republi
cii Senegal, Leopold Sădar Senghor, 
împreună cu doamna Colette Sen
ghor.

Desfășurată sub semnul stimei, 
prieteniei și respectului reciproc, a- 
ceastă nouă întîlnire la nivel • înalt 
româno-senegaleză s-a încheiat cu 
rezultate de o deosebită insemnăta- 
te, materializate în documentele 
importante adoptate, care deschid 
noi perspective de extindere a co
laborării dintre cele două țări în do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific. cultural, de adinCire a con
lucrării pe tărimul vieții internațio
nale, în folosul lor comun, al edi
ficării unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Ceremonia plecării înalților oas
peți senegalezi s-a desfășurat pe 
aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sădar Senghor, încadrate 
de drapelele de stat ale României 
și Senegalului. Pe mari pancarte 
erau înscrise urările : „Să se dez
volte continuu relațiile de prietenie, 
solidaritate și cooperare dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Senegal, în interesul ambelor 
noastre popoare, al păcii și colabo
rării internaționale !“, „Trăiască 
pacea, prietenia și colaborarea între 
toate popoarele lumii !“.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sedar Senghor. tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Colette 
Senghor sosesc împreună la aero
port.

Numeroși bucureșteni aflați aici 
au salutat cu' multă căldură pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pe 
președintele Leopold Sedar Senghor, 
aclamind cu însuflețire pentru prie
tenia româno-senegaleză. Cei doi 
șefi de stat au răspuns cu cordiali
tate manifestațiilor de simpatie ale 
locuitorilor Capitalei.

Comandantul gărzii de onoare a 
prezentat raportul.

S-au intonat, apoi, imnurile de 
stat ale Republicii Senegal și Repu
blicii Socialiste România. în' același 
timp. în semn de salut, s-au tras 21 
de salve de artilerie. 

eforturile depuse în vederea creării 
de zone de pace, libere de arme nu
cleare. în diferite regiuni ale lumii 
și și-au exprimat sprijinul lor față 
de acțiunile care au fost întreprinse 
pînă acum în acest sens.

Examinînd situația din Africa, 
cei doi președinți și-au exprimat sa
tisfacția față de succesele obținute 
de mișcările de eliberare națională 
în lupta lor eroică pentru dobîndi- 
rea suveranității naționale de către 
popoarele lor. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Leopold 
Sedar Senghor ău subliniat rolul pe 
care îl au țările africane în promo
varea cooperării internaționale, în 
lupta pentru instaurarea păcii, secu
rității și justiției în lume. în acest 
context, cei doi președinți au reafir
mat hotărirea țărilor lor de a con
tinua să acorde tot sprijinul lor po
litic, material șl moral mișcărilor de 
eliberare națională din țările care 
mai sînt încă sub dominație colo
nială. Ei au reafirmat solidaritatea 
țărilor lor cu lupta popoarelor Zim
babwe și namibian împotriva rasis
mului și a politicii de apartheid și 
au exprimat acordul lor față de 
măsurile inițiate de guvernul Mo- 
zambicului, privind ruperea relații
lor economice cu Rhodesia.

Examinarea problemelor europene 
a oferit ocazia președintelui Nicolae 
Ceaușescu să prezinte președintelui 
Leopold Sddar Senghor rezultatele 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa. Cei doi președinți 
au scos în evidență faptul că aceas
tă conferință constituie o etapă im
portantă în procesul de edificare a 
unei Europe caracterizate prin pace, 
securitate și dezvoltare liberă a fie
cărui stat de pe continent. Ei au 
subliniat necesitatea respectării ri
guroase, de către toate statele sem
natare, a principiilor și prevederilor 
Actului final al conferinței. Cei doi 
șefi de stat au fost de acord că ediJ 
ficarea unui sistem eficace de secu
ritate și cooperare în Europa con
stituie un factor indispensabil pen
tru pacea și înțelegerea internațio
nală.

Referindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, care continuă să pre
ocupe comunitatea internațională 
prin gravitatea sa, cei doi președinți 
s-au pronunțat încă o dată pentru 
realizarea unei păci juste și dura
bile, bazată pe retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate după 
1967, pe recunoașterea drepturilor 
naționale legitime ale poporului pa- 
lestinean, inclusiv dreptul său la 
autodeterminare și la crearea unui 
stat palestinean independent, pre
cum și pe necesitatea de a garanta 
existenta și securitatea tuturor sta
telor din regiune.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Leopold Sedar Senghor 
au scos în evidență necesitatea îm
bunătățirii și democratizării func
ționării sistemului O.N.U., întăririi 
rolului său în realizarea unei co
laborări fructuoase între toate sta
tele. în acest scop, cei doi șefi de 
stat s-au pronunțat în favoarea a- 
doptării de măsuri concrete care să 
asigure o participare mai eficace a 
O.N.U. la rezolvarea problemelor 
majore cu care este confruntată -în 
prezent omenirea, pentru ca pe a- 
ceastă cale organizația mondială să 
devină un instrument în măsură să 
răspundă cu adevărat așteptărilor 
pe care popoarele iubitoare de pace 
și justiție internațională și le-au 
pus în această organizație.

Cei doi președinți au evidențiat 
rolul pozitiv al mișcării de neali
niere în procesul de afirmare și con
solidare a noilor principii ale rela
țiilor internaționale. Ei au apreciat 
rezultatele obținute de această miș
care în lupta contra colonialismului, 
neoeolpniallsmului și imperialismu
lui și pentru independența reală a 
tuturor statelor, pentru democrati
zarea vieții internaționale. Șefii ce

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sâdar Senghor trec, în con
tinuare, în revistă garda de onoare.

Șeful statului senegalez și doamna 
Cblette Senghor își iau rămas bun 
de la personalitățile române venite 
la aeroport. Sînt prezenți tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Gheorghe Cioară, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ion Ioniță, 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al 
Marii Adunări ■ Naționale, George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne, alți membri ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, 
generali.

înalții oaspeți salută, după aceea, 
pe șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la București.

La ceremonie au fost de față am
basadorul României în Senegal. Ion 
Moangă, și ambasadorul Senegalului 
în țara noastră, Ibrahima Boye.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
, Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și dragă prietene,
Este pentru mine o adevărată plăcere aceea de a mă afla din nou la 

București, capitala prestigioasă a marii Românii socialiste. Sint, într-adeVăr, 
citeva luni de cind, aflindu-mă printre dumneavoastră, descopeream și apre
ciam cultura dinamică, economia rațională, diversificată și experiența dum
neavoastră in înfăptuirea unui socialism realist și pilduitor.

Această apreciere, pe care o împărtășesc soția mea și delegația care mă 
însoțește, s-a tradus în toate sectoarele de producție pe care le-am vizitat 
prin angajarea, entuziasmul și înflăcărarea în muncă ale cetățenilor pe care 
i-am intilnit. Aceasta reprezintă reflectarea clară a vitalității inițiativelor 
dumneavoastră creatoare și a înțelepciunii căii pe care o urmați spre co
munism.

Popoarele român și senegalez, al căror punct de convergență este cultura, 
factor de dezvoltare armonioasă a omului complet, nu puteau decit să se 
întilnească și să se cunoască spre a se îmbogăți din experiențele lor proprii.

în cursul celor cinci zile am fost pretutindeni obiectul unor atenții deo
sebite diti partea dumneavoastră, a doamnei Elena Ceaușescu, din partea 
partidului și viteazului popor român. Aș dori să vă mulțumesc în mod sincer 
pentru toate acestea.

Acordurile pe care le-am semnat, care se inspiră din similitudinea punc
telor noastre de vedere asupra tuturor problemelor evocate, nu sint decit 
jaloanele esențiale pe calea încă nedefinită spre o nouă ordine economică 
mondială de care planeta noastră are atita nevoie pentru a supraviețui.

Primiți, domnule președinte și scump prieten, expresia celei mai înalte 
și prietenești considerații.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR

lor două state au apreciat că a V-a 
Conferință la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, care va avea loc la Co
lombo în luna august 1976, va oferi 
ocazia participanților de a reafirma 
hotărirea lor pentru instaurarea noii 
ordini economice internaționale. 
Președintele Republicii Senegal a 
reînnoit sprijinul pe care guvernul 
tării sale îl acordă față de cererea 
României de a participa ca observa
tor la conferința de Ia Colombo.

Abordînd situația economică in
ternațională. cei doi președinți și-au 
manifestat îngrijorarea față de fap
tul că decalajele între țările dezvol
tate și țările în curs de dezvoltare 
se adincesc fără încetare. în ciuda 
tuturor eforturilor făcute și declara
țiilor înregistrate în legătură cu a- 
ceastă problemă. Avînd în vedere 
această situație, președintele Repu
blicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Senegal au in
sistat asupra necesității de a se tre
ce la acțiuni concrete, de natură să 
elimine aceste decalaje.

în acest scop, ei au reafirmat ne
cesitatea luării unor măsuri adecva
te care să conducă la intensificarea 
schimburilor comerciale și la creș
terea ponderii țărilor în curs de 
dezvoltare în comerțul internațional, 
pentru realizarea unei largi coope
rări internaționale, reciproc Avanta
joase, pentru asigurarea accesului 
liber al tuturor statelor la cuceririle 
științei și tehnicii contemporane.

Cei doi președinți au subliniat că, 
pornindu-se de la importanța pro
blemei materiilor prime și a resur
selor energetice, este imperios nece
sar să se asigure participarea tutu
ror statelor, pe picior de egalitate, 
la căutarea de soluții corespunză
toare aspectelor legate de exploata
rea rațională a acestor resurse. 
Asemenea măsuri ar trebui să asi
gure, în condiții echitabile, accesul 
tuturor națiunilor la materiile pri
me și resursele energetice care sînt 
indispensabile dezvoltării lor, pro
gresului și prosperității popoarelor 
lor. Ei au reafirmat importanța deo
sebită a respectării dreptului fiecă
rei națiuni la exercitarea suveranită
ții depline asupra resurselor sale 
naturale.

în cursul convorbirilor, cel doi 
președinți au evocat, de asemenea, 
importanța problemei alimentare 
mondiale. De asemenea, ei au abor
dat aspectele referitoare la pregăti
rile de cadre în țările în curs de 
dezvoltare.

Cei doi președinți și-au exprimat 
convingerea că instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale va 
constitui cadrul cel mai favorabil 
pentru soluționarea tuturor ' acestor 
probleme complexe.

Cei doi președinți și-au exprimat 
convingerea că vizita în Republica 
Socialistă România a președintelui 
Republicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, va contribui la întărirea 
prieteniei dintre popoarele român și 
senegalez, la intensificarea colabo
rării între cele două țări.

Președintele Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor, și doamna 
Colette Senghor, în numele lor și 
al delegației oficiale, au mulțumit 
călduros președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, guvernu
lui și poporului român pentru pri
mirea cordială și ospitalitatea prie
tenească ce le-au fost rezervate în 
timpul șederii lor în Republica So
cialistă România.

Președintele Leopold Sădar Sen
ghor și doamna Colette Senghor 
au adresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu invitația de a efectua o 
vizită oficială în Republica Senegal. 
Invitația a fost acceptată cu deose
bită plăcere, urmind ca data vizitei 
să fie stabilită ulterior, pe cale di
plomatică. v

București, 24 aprilie 1976

Leopold Sâdar Senghor își string cu 
cordialitate miinile, se îmbrățișează.

La rindul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Colette Sen
ghor și-au strîns cu căldură mîinile, 
s-au îmbrățișat cu prietenie.

Urîndu-i drum bun șefului statu
lui senegalez, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat încă o dată 
satisfacția pentru rezultatele rodni
ce ale convorbirilor purtate, convin
gerea că relațiile româno-senegaleze 
se vor dezvolta pe o bază trainică, 
în folosul ambelor țări și popoare.

Președintele Leopold Sedar Sen
ghor a mulțumit — și de această 
dată — pentru ospitalitatea de care 
s-a bucurat în timpul vizitei în țara 
noastră, pentru prietenia cu care a 
fost înconjurat și și-a manifestat, 
de asemenea. încrederea că bunele 
raporturi statornicite între cele două 
țări se vor extinde și întări continuu.

La ora 9,30 aeronava prezidențială 
a decolat.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul 
Zilei naționale 

a Republicii Portugheze
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Portugheze, ambasadorul aces
tei țări la București, Antonio Novais 
Machado, a oferit, luni seara, o re
cepție.

Au participat Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
chimice. Radu Păun, ministrul sănă
tății, Emil Nicolcioiu. ministrul justi
ției, general-colonel Ion Coman, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Major, 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți ai vie
ții noastre culturale și artistice, alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
guvernamentale din Turcia

Luni a sosit în București o delega
ție guvernamentală din Turcia, con
dusă de Halii BașoI, ministrul co
merțului, pentru a participa la lu
crările celei de-a III-a sesiuni a Co
misiei mixte economice româno-turce.

Comisia va analiza stadiul actual al 
relațiilor, economice dintre cele două 
țări și va stabili măsuri pentru dez
voltarea în continuare a acestora.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația turcă a fost întimpinată de 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, președintele 
părții române în comisia mixtă, de 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și din Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

Erau de față Osman Derinsu, am
basadorul Turciei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ROMÂNIA - SENEGAL 
Noi și îmbucurătoare perspective 

conlucrării prietenești
Una din trăsăturile fundamentale 

ale politicii externe a României so
cialiste — solidaritatea strînsă, prie
tenia și colaborarea cu tinerele sta
te care au pășit pe calea dezvoltării 
independente — și-a găsit o nouă 
și semnificativă expresie, în aceste 
zile, prin vizita — cea de-a doua 
în decurs de o singură lună — a 
unei personalități de seamă a Africii 
noi : la invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, țara noastră a avut ca 
oaspeți pe președintele Republicii 
Senegal, Leopold Sedar Senghor, îm
preună cu doamna Colette Senghor.

Dialogul fructuos de la București, 
desfășurat în atmosfera de cordiali
tate și înțelegere reciprocă caracte
ristică ansamblului raporturilor din
tre cele două țări și popoare, pri
mirea călduroasă pe care populația 
Capitalei și a celorlalte localități vi
zitate a făcut-o oaspetelui, reprezen
tant ilustru al vieții politice și cul
turale africane, practic întreaga des
fășurare a vizitei a evidențiat sen
timentele de prietenie și stimă re
ciprocă dintre popoarele român și 
senegalez. Sînt sentimente ce au ca 
premise trainice convergența preocu
părilor îndreptate spre accelerarea 
dezvoltării economico-sociale, intere
sul comun în instaurarea unui climat 
internațional de înțelegere și destin
dere. propice eforturilor constructive 
ale tuturor popoarelor.

In acest sens, președintele Sene
galului, remarcabil cunoscător al is
toriei și culturii poporului român, a 
manifestat un deosebit interes pen
tru realizările republicii noastre și 
a dat o înaltă apreciere succeselor 
obținute de România în edificarea 
orinduirii socialiste. în ridicarea ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului, relevînd valoarea ex
perienței românești pentru popoarele 
ce pășesc pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare. La rindul său, poporul ro
mân, așa cum sublinia președintele 
tării noastre, cunoaște și prețuiește 
progresele înregistrate de poporul 
senegalez în dezvoltarea economiei și 
culturii, în celelalte sfere de activi
tate.

Beneficiind de un asemenea cadru 
favorabil, convorbirile la nivel înalt 
de Ia București au relevat voința 
comună de a ridica relațiile recipro
ce la un stadiu superior de dezvol
tare, de a asigura extinderea lor pe 
cele mai diferite planuri. în acest 
sens, Declarația solemnă comună, 
semnată cu prilejul vizitei, oferă o 
trainică temelie politico-juridică ; 
document de cea mai mare însem
nătate în sfera raporturilor bilatera
le, ca și pe un plan general mai 
larg, declarația jalonează acele nor
me și principii noi — dreptul ina
lienabil al fiecărui popor la existen
ță liberă, independență, suveranitate 
și pace, dreptul de a-și decide de 
sine stătător soarta, de a-și alege in 
mod liber sistemul politic, economic 
și social, egalitatea în drepturi a tu
turor statelor indiferent de mărime, 
nivel de dezvoltare, dreptul de a dis
pune de bogățiile naționale, neames
tecul în treburile interne sau exter
ne ale altui stat. inadmisibilitatea 
folosirii forței sau amenințării cu 
forța — pe baza cărora cele două 
țări înțeleg să-și dezvolte atit rela
țiile reciproce, cit și relațiile cu cele

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
i Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere și profundă apreciere amabilele dumneavoastră 
salutări și felicitări transmise cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe 
Siriene.

Mulțumind Excelenței Voastre și poporului român prieten pentru senti
mentele și bunele urări exprimate, doresc să vă asigur că poporul arab sirian 
se bucură de raporturile de strînsă prietenie și cooperare care îl leagă de 
poporul român. Doresc, de asemenea, să adaug că sint deosebit de satisfăcut 
de dezvoltarea cooperării dintre țările noastre in diferite domenii, nutrind 
convingerea că ea se va întări în anii viitori în interesul celor două popoare, 
al cauzei dreptății și păcii în lume.

Vă rog să primiți cele mai bune urări pentru fericirea Excelenței Voastre 
și a poporului român.

HAFEZ EL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul amabil de felicitări trimis 
cu ocazia Zilei naționale a Pakistanului.

Profit de această ocazie pentru a transmite Excelenței Voastre cele mai 
bune urări de sănătate personală, de bunăstare, progres continuu și prosperi
tate pentru poporul țării dumneavoastră.

Acceptați, Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei mai înalte.
FAZAL ELAHI CHAUDHRY

Președintele
Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul cordial de felicitări trimis 
cu ocazia Zilei naționale a Pakistanului. La rîndul meu, împărtășesc cu 
căldură aceleași amabile sentimente. Transmit, de. asemenea, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de succes continuu pentru poporul 
României în strădania sa pentru realizarea de noi progrese și prosperitate.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei mai 
înalte.

ZULF1KAR ALI BHUTTO
Prim-ministru

al Republicii Islamice Pakistan

Plecarea la Moscova a reprezentantului permanent 
al României in Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

Luni a plecat la Moscova tovarășul 
Mihai Marinescu, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, reprezen
tantul permanent al Republicii Socia
liste România în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, pentru a participa 
la cea de-a 75-a ședință a Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, alte persoane oficiale.

lalte țări. Sînt acele principii care 
îmbină în mod armonios interesul 
fiecărui popor de a se consacra mun
cii constructive pentru progres eco
nomic și social, cu cerințele stator
nicirii unui climat de pace și coope
rare între toate popoarele. Adăugîn- 
du-se celorlalte documente similare 
încheiate de România cu numeroase 
alte state de pe diferite continente 
ale lumii, declarația reprezintă încă 
o cărămidă la marea operă de edi
ficare a unui sistem de relații inter
naționale democratice, pentru a că
rui afirmare militează neobosit 
România socialistă, alături de for
țele înaintate ale contemporaneității.

Principiile înscrise in Declarația 
solemnă comună și-au găsit o nemij
locită concretizare chiar în timpul vi
zitei prin încheierea unor importante 
documente de colaborare, respectiv 
acordul de cooperare economică, teh
nică și științifică, precum și proto
colul de cooperare in domeniile mi
neritului, industriei, dezvoltării ru
rale, asistenței tehnice și pregătirii de 
cadre. S-a hotărît, totodată, conti
nuarea negocierilor în vederea în
cheierii unor noi acorduri în dome
niile transporturilor aeriene, pescui
tului. agriculturii etc. Nu încape în
doială că traducerea în viată a aces
tor acorduri va contribui la progre
sul ambelor popoare, în concordanță 
cu cerințele dezvoltării colaborării 
internaționale.

O atenție deosebită a fost acordată 
colaborării culturale. înțelegerile de 
a se lărgi schimburile in acest dome
niu, succesul de care s-a bucurat 
săptămina culturii senegâleze la 
București, ce va fi în curind urmată 
de organizarea unei săptămini a 
culturii românești la Dakar, preocu
parea înaltului oaspete pentru înfiin
țarea unei catedre de limba română 
la Universitatea senegaleză sint tot 
atîtea dovezi ale dorinței de mai 
bună cunoaștere între două popoare 
cu vechi tradiții și contribuții de sea
mă la patrimoniul culturii universale.

Dind o inaltă apreciere rodnicelor 
rezultate ale dialogului la nivel înalt 
româno-senegalez, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Vizita și convorbi
rile pe care le-am avut ne-au dat po
sibilitatea să ajungem Ia acorduri și 
înțelegeri comune cu privire la co
laborarea economică, tehnico-științi- 
fică și culturală dintre țările noastre. 
Prin documentele semnate astăzi așe
zăm această colaborare pe o bază 
juridică trainică, punem in mod ex
pres Ia temelia acestei colaborări 
principiile deplinei egalități, respec
tului și avantajului reciproc. Fără 
nici o îndoială că viitorul rezervă o 
perspectivă minunată colaborării 
multilaterale dintre popoarele noas
tre".

Desigur, în impulsionarea acestei 
colaborări un rol de cea mai mare 
importantă revine partidelor de gu- 
vernămint din cele două țări. Parti
dul Comunist Român și Uniunea Pro
gresistă Senegaleză, în acest sens 
cuvenindu-se a fi subliniată hotărirea 
comună de a se imprima o dezvol
tare mai puternică a relațiilor dintre 
cele două partide, contactelor și 
schimburilor de experiență. Este o 
orientare ce se înscrie pe linia pre
ocupării consecvente a partidului 
nostru de a extinde relațiile cu toate 
forțele politice democratice ale con
temporaneității, corespunzător intere

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

★
La sosirea la Moscova, tovarășul 

Mihai Marinescu a fost salutat de 
M. A. Lescciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., N. 
Faddeev, secretarul C.A.E.R., de alte 
persoane oficiale.

Era prezent Gheorghe Badrus, am
basadorul țării noastre la Moscova.

(Agerpres)

selor unității întregului front progre
sist mondial.

Trecerea in revistă întreprinsă de 
cei doi președinți a principalelor pro
bleme ale evoluției mondiale a scos 
în relief similitudinea punctelor de 
vedere intr-un șir de aspecte fun
damentale ale actualității internațio
nale, evidențiindu-se în acest context 
aprecierile asupra profundelor 
schimbări ce au loc in lume, în sensul 
afirmării tot mai puternice a voin
ței popoarelor de a dispune liber de 
soarta lor, a rolului crescind al sta
telor socialiste, al țărilor în curs de 
dezvoltare, al țărilor nealiniate. Con
solidarea acestui curs nou, rezolvarea 
problemelor importante ce confruntă 
omenirea — înfăptuirea dezarmării, 
în primul rînd a celei nucleare, întă
rirea securității europene, lichidarea 
pînă la capăt a ultimelor vestigii co
loniale, creșterea rolului O.N.U. pe 
arena mondială etc. — toate impun, 
așa cum au evidențiat convorbirile de 
la București, măsuri hotărite pentru 
instaurarea trainică a unei atmosfere 
de pace, justiție și securitate în lume, 
pentru democratizarea largă a vieții 
internaționale, pentru promovarea 
principiilor noi de relații între state. 
Subliniind, în mod deosebit, contribu
ția consecventă a României socialiste, 
a președintelui ei. în această direc
ție. președintele Leopold Sedar Sen
ghor arăta în cursul conferinței sale 
de presă : „Aveți in fruntea țării 
pe președintele Nicolae Ceaușescu, 
care este un om excepțional și față 
de care nutresc cea mai mare ad
mirație. Ideile sale privind democra
tizarea vieții internaționale sint 
deosebit de importante, intrucit grație 
acestei democratizări paeea poate fi 
menținută in lume. Avem in vedere 
nu numai Europa și America, ci în
treaga lume, pentru că destinderea si 
pacea vor permite socialismului și de
mocrației să triumfe".

Ca țări în curs de dezvoltare, atit 
România, cit și Senegalul sint profund 
interesate în rezolvarea problemei 
atit de acute a decalajelor econo
mice, de care depind înseși viitorul 
Și perspectivele de pace ale umani
tății — și pe bună dreptate dialogul 
de la București a subliniat, în modul 
cel mai pregnant, necesitatea unor 
acțiuni energice și imediate, menite 
șă ducă la reducerea acestor decala
je, la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, care să 
asigure creșterea ponderii țărilor in 
curs de dezvoltare in comerțul in
ternațional, accesul tuturor statelor 
la cuceririle științei și tehnicii con
temporane, ca și la materiile prima 
și resursele energetice, respectarea 
neabătută a suveranității fiecărei 
națiuni asupra bogățiilor sale natu
rale.

Prin rezultatele cu care se încheie, 
prin documentele semnate și conclu
ziile puse în evidență, vizita pre
ședintelui Leopold Sedar Senghor, 
convorbirile cu președintele Nicolae 
Ceaușescu se înscriu ca un eveni
ment de mare însemnătate în analele 
relațiilor româno-senegaleze, cărora 
le deschid perspective din cele mai 
fecunde. Salutînd cu satisfacție roa
dele bogate ale acestor convorbiri, 
poporul român își exprimă convin
gerea că ele slujesc deopotrivă inte
reselor celor două țări, cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

A. BUMBAC
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REZULTATELE ALEGERILOR DIN PORTUGALIA

Ansamblul partidelor de stingă a obținut 
majoritatea absolută in parlament

LISABONA 26 — De la trimisul 
nostru special, Vasile Oros : Alege
rile desfășurate duminică în Portu
galia pentru desemnarea membrilor 
Adunării Republicii (Parlamentul) au 
asigurat ansamblului partidelor care 
se situează pe poziții de stingă ma
joritatea absolută a deputaților în 
forul legislativ al țării. Potrivit re
zultatelor oficiale privind voturile 
exprimate în 3 970 din cele peste 4 000 
circumscripții electorale. Partidul So
cialist a obținut 106 mandate de 
deputați, iar Partidul Comunist — 40; 
totalizind voturile acestor două parti
de, ar rezulta peste jumătate din 
locurile în forul legislativ. Mai rămin 
de numărat încă aproximativ 70 000 
de voturi în 38 circumscripții, dar, 
indiferent de repartizarea acestora, 
raportul rezultatelor nu va mai pu
tea fi schimbat. Aici se subliniază că 
în cazul că s-ar ajunge la un sistem 
de alianță sau alte forme de colabo
rare între partidele socialist și comu
nist, acestea ar dispune de o majori
tate absolută în parlament.

Aceste rezultate exprimă voința 
poporului portughez de a continua 
procesul transformărilor democratice 
inițiat odată cu răsturnarea, acum doi 
ani, a dictaturii fasciste, de a se asi
gura dezvoltarea liberă și indepen
dentă a Portugaliei. Primul articol al 
noii Constituții, care a intrat în vi
goare chiar în ziua alegerilor, stipu
lează că „Portugalia este o republică 
suverană, bazată pe demnitatea per
soanei umane și pe voința populară, 
angajată în transformarea sa într-o 
societate fără clase". Dacă partidele 
de stingă, luate împreună, dețin peș
te jumătate din numărul locurilor în 
noul Parlament, nu mai puțin impor
tant este și faptul că partidele repre
zentate în guvern (socialist, comunist 
și popular democratic), care au a-

„Abolirea colonialismului, neocolonialismului 
și rasismului-cerință a tuturor popoarelor" 

Intervenția delegatului român la sesiunea ECOSOC
NAȚIUNILE UNITE 26 — Cores

pondentul nostru transmite : în a 
doua săptămînă a celei de-a 60-a 
sesiuni de primăvară a Consiliului 
Economic și Social al O.N.U, 
(ECOSOC) au început dezbate
rile generale asupra punctului inti
tulat „Deceniul de luptă contra ra
sismului și discriminării rasiale".

Luînd cuvîntul în dezbateri, dele
gatul român, Ion Covaci, a subliniat 
hotărirea cu care România a acțio
nat și acționează pentru punerea în 
practică a rezoluțiilor O.N.U. pentru 
eliminarea politicii de discriminare 
rasială și apartheid.

în continuare, vorbitorul a relevat 
satisfacția cu care poporul român a 
salutat dobîndirea independenței de 
către popoarele din fostele colonii 
portugheze. România a acordat și va 
acorda și în viitor întregul său spri
jin luptei popoarelor pentru cuce
rirea și apărarea independenței lor

Conferința diplomatică 
privind 

dreptul internațional 
aplicabil 

în conflictele armate
GENEVA 26 (Agerpres). — Șa Ge

neva continuă lucrările celei de-a 
IlI-a sesiuni a Conferinței diploma
tice pentru reafirmarea și dezvol- 
tarea dreptului internațional apli- 
cabil în conflictele armate.

Luînd cuvîntul în Comisia I. șeful 
delegației române, ambasadorul Ma
rin Alexie, a arătat că în concep
ția României protecția victimelor 
conflictelor armate poate să-și gă
sească o rezolvare eficienta numai 
in cadrul protecției generale a po
poarelor și națiunilor. fundamentata 
pe respectarea normelor și principii
lor dreptului internațional contempo
ran. Astfel, în examinarea acestor 
probleme, trebuie să se plec& de ,1a 
necesitatea de a se elimina războiul 
și sursele de conflict, care. în con
dițiile actuale, afectează nu numai 
regiunile în care apar, ci pun in pe
ricol pacea întregii omeniri. De a- 
semenea, trebuie să 9e plece de la 
necesitatea incetării și prevenirii ori
cărui act de agresiune și de ames
tec în treburile interne ale altor sta
te. de Ia respectarea strictă a drep
tului popoarelor de a dȘspune de ele 
însele și de a se apăra contra agre
siunii.

Dreptul umanitar trebuie să con
stituie un instrument util în apărarea 
popoarelor, el, trebuie să aibă la bază 
distincția netă între agresor și vic
tima agresiunii. Cel care își asumă 
riscul uneț agresiuni trebuie să știe 
că un popor este îndreptățit să uti
lizeze toate mijloacele și metodele 
pentru apărarea dreptului său inalie
nabil la existență liberă și indepen
dentă. Agresorul trebuie să știe că 
prin faptele sale ilicite își asumă 
răspunderile ce decurg din încălcarea 
principiilor și normelor dreptului in
ternațional. 

probat Constituția prin deputății lor 
în Adunarea Constituantă,' consacrind 
principalele cuceriri din ultimii doi 
ani, totalizează aproximativ 74 la 
sută din totalul voturilor și cam a- 
ceeași proporție din deputății aleși.

Victoria stingii s-a impus in ciuda 
defăimărilor și violentelor la care a 
recurs reacțiunea în timpul campaniei 
electorale împotriva forțelor de stin
gă în general și a comuniștilor. în 
special. Cu atît mai semnificativă 
este opțiunea în favoarea stingii, cu 
cît reacțiunea, contînd și pe sprijin 
din afară, a făcut totul pentru a pre
găti terenul unei restaurări a fostelor 
rînduieli, punîndu-și în acest sens 
mari speranțe într-o cotitură spre 
dreapta la actualul .scrutin. în con
trast cu actele de violență înregistra
te pe parcursul campaniei, alegerile 
au decurs într-o atmosferă de calm, 
cu incidente foarte puține și lipsite 
de semnificație.

în ordinea voturilor obținute și a 
numărului de deputați aleși, pe pri
mul loc se situează Partidul Socia
list, cu 35.01 la sută din voturi și 
106 deputați aleși, urmat de Partidul 
Popular Democratic — cu 24,01 la 
sută din voturi și 71 deputați, Cen
trul Democratic și Social — cu 15,87 
la sută din voturi și 41 deputați, 
Partidul Comunist — cu 14,59 la sută 
din voturi și 40 deputați și Uniunea 
Democratică Populară — cu 1,64 la 
sută din voturi și un deputat. Parti
dele de stînga, în primul rînd comu
niștii, și-au consolidat pozițiile în 
marile centre urbane, cu deosebire 
în zonele industriale, precum și în 
regiunea Alentejo, unde procesul re
formei agrare este cel mai avansat. 
La Lisabona,. Partidul Comunist s-a 
situat pe locul al doilea ca număr de 
deputați aleși (14).

naționale, pentru afirmarea tot mai 
viguroasă a dreptului popoarelor Ia 
existență, independență, progres și 
prosperitate.

Aceste idei, a subliniat vorbitorul, 
au fost exprimate cu claritate de 
președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, în întîlnirile sale cu șefi 
de state și reprezentanți ai mișcă
rilor de eliberare națională din Afri
ca. El a arătat, totodată, est lupta 
împotriva politicii de dominație ai 
avea o bază mai largă de acțiune 
dacă în Carta O.N.U. s-ar înscrie cu 
claritate imperativul abolirii comple
te și definitive a colonialismului, 
neocolonialismului și rasismului, ca 
și hotărirea tuturor statelor membre 
ale O.N.U. de a lupta pentru reali
zarea acestui scop. De asemenea, 
vorbitorul a evidențiat necesitatea 
sporirii rolului organismelor O.N.U. 
pentru adoptarea unor măsuri prac
tice și eficiente împotriva tuturor 
formelor de dominație străină și 
pentru creșterea sprijinului acordat 
mișcărilor de eliberare rațională.

----- MARGINALII -----
Vîrsfa — 20 de ani; 
ocupația — șomer!

Nu departe de cana
lul Saint-Martin, în- 
tr-un imobil parizian 
care păstrează amin
tirea luptelor sindicale 
de Ia începutul seco
lului, a avut loc deu
năzi, la inițiativa Con
federației Generale a 
Muncii (C.G.T.) din 
Franța, o reuniune na
țională a tinerilor șo
meri. Veniți din Paris 
și împrejurimi, din 
Bretania, din Pirinei 
sau Lorena, sute de 
tineri și-au exprimat 
dorința de a munci și 
a trăi în mod derpn. 
Cuvintele lor, uneori 
stîngace și timide, 
alteori pline de hotă- 
rîre și revoltă, au o- 
glindit drama pe care 
o reprezintă șomajul, 
mai ales la vîrsta ma
rilor energii și spe
ranțe.

Am notat cîteva fra
ze, mărturii emoțio
nante prin sinceritatea 
și realismul lor : „La 
25 de ani am fost ne
voită să mă întorc cu 
valizele acasă, la pă
rinți" — relatează Ni
cole, o fată izgonită 
din cămăruța sa pen
tru că, rămasă fără 
lucru de multă vreme, 
nu și-a mai putut plăti 
chiria. De aceeași vîrs- 
tă, Bruno își aminteș
te de studiile sale la 
Facultatea de științe 
naturale ca despre un

trecut îndepărtat. „La 
ieșirea din universita
te am căutat zadarnic 
o slujbă. Mi s-a pro
pus să revin după ce 
îmi fac armata. Am 
făcut-o, dar încercă
rile mele ulterioare de 
a căpăta de lucru s-au 
lovit de același zid. 
M-am angajat atunci 
ca manipulant de ma
teriale într-o uzină. 
Dar nu mult după a- 
ceea am fost conce
diat".

„Am intrat în ulti
mul sfert al secolului 
al XX-lea, dar citesc 
la lumina luminării" 
— relatează tînăra Vă
dind. Tăierea curentu
lui electric, a gazului 
și a apei sînt lucruri 
obișnuite în locuințele 
ocupate de șomeri.

La vîrsta de 25 de 
ani, Philippe e șomer 
de... șase ani. „Am 

... fost ucenic mezelar 
pentru un salariu mi
zer ; am încercat apoi 
să lucrez într-o uzină, 
dar n-am putut face 
față ritmului infer
nal de lucru, am fost 
dat afară. Am vrut să 
mă înscriu la un curs 
de pregătire profesio
nală, dar n-am găsit 
loc...". Iar Joel, un bă
iat de 22 ani, a expri
mat teama care-i în
cearcă pe mulți tineri 
șomeri : „Mă gîndesc 
cu groază la clipa in

Președintele Sudanului 
a primit delegația română 

la Conferința națională 
a Uniunii Femeilor Sudaneze

KHARTUM 26 (Agerpres). — La 
Conferința națională a Uniunii Fe
meilor Sudaneze, care a avut loc la 
Khartum, a participat și o delegație 
română condusă de Suzana Gâdea, 
membră a Consiliului Național al Fe
meilor, care a transmis participan
telor la lucrări salutul femeilor din 
România.

Președintele Sudanului, Gaffar 
Numeiri, a primit delegația română. 
El a transmis, cu acest prilej, to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un salut cor
dial șî prietenesc și urări de noi 
succese în activitatea închinată bine
lui poporului român. Cu acest prilej, 
președintele sudanez a reliefat evo
luția relațiilor de colaborare rornâno- 
sudaneze. -

DELHI

Sesiunea Comisiei mixte 
româno-indiene

de cooperare economică, 
științifică și tehnică

DELHI 26 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Delhi au început 
lucrările celei de-a Il-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-indiene de co
operare economică, științifică și teh
nică.

Delegația română este condusă de 
Neculai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, președintele părții ro
mâne în comisia mixtă, iar delegația 
indiană de K.D. Malaviya, ministrul, 
petrolului, președintele părții in
diene.

La prima întîlnire a actualei se
siuni a comisiei, cele două părți și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
dezvoltarea și diversificarea rela
țiilor româno-indiene și au convenit 
să fie depuse în continuare eforturi 
pentru extinderea și adîncirea lor, în 
vederea realizării integrale a preve
derilor acordului comercial dintre 
cele două țări, pe perioada 1976—1980.

Un apel al P. C. din Spania
MADRID 26 (Agerpres). — Parti

dul Comunist din Spania a lansat un 
apei la organizarea cu ocazia Zilei 
de 1 Mai a unor zile de acțiune în 
sprijinul revendicărilor clasei mun
citoare. Apelul, difuzat sub formă de 
manifeste ilegale puse în circulație 
în capitala Spaniei, cheamă lucrătorii 
din sectorul construcțiilor la declan
șarea unei greve naționale în zilele 
de 28, 29 și 30 aprilie,, cerîndu-le sa 
se pronunțe cu fermitate în favoarea 
„constituirii unui sindicat de ramură 
cu caracter de clasă, unic, democra
tic și independent" și să „respingă 
proiectul de reformă sindicală pre
gătit de guvern". Apelul se pronunță 
pentru realizarea, cu prilejul Zilei 
internaționale a celor ce muncesc, a 
unei puternice „unități de acțiune cu 
celelalte partide politice și uniuni 
sindicale, în vederea creării climatu
lui favorabil declanșării grevei ge
nerale".

care voi fi pus în si
tuația de a recurge la 
orice pentru a supra
viețui".

Comentînd această 
reuniune, ziarul „Le 
Quotidien de Paris" 
scria : „Din circa
600 000 tineri ieșiți 
vara trecută din școli, 
130 000 n-au găsit încă 
slujbă. Din promoția 
lui 1976, cel puțin ju
mătate nu și-a însu
șit o calificare serioa
să. Eșecul sau inadap- 
tarea pregătirii iniția
le se adaugă, astfel, 
eșecului economic de
numit „recesiune", 
pentru a anunța o vre
me încărcată de fur
tuni".

încheind lucrările 
reuniunii de la Paris, 
Georges Seguy, secre
tar general al C.G.T., 
a avertizat : „Tn lipsa 
unor măsuri serioase 
și imediate, Franța va 
număra la toamnă un 
milion de șomeri sub 
25 de ani". Remarcînd 
că astfel de măsuri 
sint preconizate în 
Programul comun de 
guvernămînt al parti
delor de stînga. el a 
arătat tinerilor că a 
supraviețui presupune 
a lupta pentru reali
zarea unor asemenea 
puncte de program.
P. DIACONESCU
Paris

„Parlamentelor le revine un rol activ in edificarea 
unei noi ordini economice internaționale11

încheierea Conferinței de primăvară a Uniunii Interparlamentare
CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager

pres). — La. Ciudad de Mexico s-au 
încheiat lucrările Conferinței de 
primăvară a Uniunii Interparlamen
tare. Din țara noastră la lucrări a 
participat o delegație a Grupului 
român din Uniunea Interparlamen
tară, condusă de Corneliu Mănescu, 
președintele grupului. •

Luînd în dezbatere urgența redu
cerii tensiunii în lume și stabilirea 
unei reglementări a comerțului cu 
arme clasice, marea majoritate a de
legațiilor au tratat problema în con
textul preocupărilor pentru realiza
rea dezarmării generale. Insistînd 
asupra abordării de fond a temei, 
delegația română a relevat necesi
tatea întreprinderii unor acțiuni fer
me pentru realizarea dezarmării ge
nerale, în primul rînd a celei 
nucleare, și a acționat pentru intro
ducerea în proiectul de rezoluție a 
unor prevederi în acest sens.

în rezoluția adoptată sînt cuprin
se prevederi referitoare la necesita
tea încetării cursei înarmărilor, lichi
dării bazelor militare străine, retra
gerii trupelor din teritoriile străine, 
interzicerii tuturor experiențelor 
nucleare în scopuri militare. Guver
nele și parlamentele sint chemate 
să sprijine convocarea unei sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. și a unei conferințe mon
diale asupra dezarmării. Documentul 
cere sistarea exportului de arme în 
țările care promovează o politică de 
asuprire și dominație colonială, de 
rasism, discriminare rasială, ocupa
ție și expansiune teritorială, precum 
și încheierea unor acorduri interna
ționale privind comerțul cu arme 
clasice. Totodată, este recunoscut 
expres dreptul fiecărei țări de a a- 
chiziționa arme și materiale militare 
pentru apărarea suveranității, inte
grității teritoriale, independenței și 
securității naționale.

Problematica noii ordini economice 
internaționale a constituit una din

ORIENTUL APROPIAT
• Evoluția situației clin Liban • Convorbiri ale premierului nipon 

cu o delegație a O.E.P.
BEIRUT 26 (Agerpres). — Pentru 

a se aproviziona cu alimente, mii de 
locuitori ai Beirutului au putut să 
treacă ltini prin „zona verde" care 
timp de peste un an separă părțile 
aflate in conflictul din Liban. După 
cum notează observatorii politici, a- 
cest fapt pozitiv intervine la puțin 
timp după ce președintele Suleiman 
Frangieh a semnat amendamentul 
constituțional care permite alegerea, 
înainte de termen, a unui nou șef 
al statului. Observatorii relevă tot
odată că președintele Frangieh nu și-a 
prezentat incă demisia și nici nu și-a 
anunțat intențiile. Posturile de radio 
care emit pentru fracțiunile rivale 
au început să sublinieze în emisiu
nile lor necesitatea consolidării în
cetării focului pentru ca alegerea 
noului șef al statului să aibă Ioc,în
tr-o „atmosferă de calm".

Agențiile de presă anunțau luni 
după-amiază desemnarea lui Ray
mond Edde drept candidat Ia pre
ședinția republicii, ca rezultat al 
reuniunii Comitetului executiv al 
„Blocului Național", partid al cărui 
lider este. O altă personalitate, Elias 
Sarkis, guvernator al Băncii Centra
le, a fost propusă încă acum o săp
tămînă de primul ministru, Rashid 
Karame.

între timp, la Beirut, după ce du
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agențiile de presă transmit:
întrunire C.A.E.R. La Santa

Maria del Mar — Republica Cuba — 
s-au încheiat lucrările celei de-a opta 
ședințe a Consfătuirii conducătorilor 
organismelor de stat în problemele 
muncii din țările membre ale C.A.E.R. 
Au fost analizate probleme referi
toare la colaborarea între țările mem
bre în domeniile organizării muncii, 
condițiilor de muncă, organizării și 
sistemelor de asigurări sociale, stimu- 
lenților materiali, resurselor de mun
că și legislației muncii.

0 delegație a municipiu
lui Constanța condusă de Gheor- 
ghe Trandafir, primarul municipiu
lui, a făcut timp de cinci zile, la in
vitația guvernatorului orașului Ale
xandria, Abdel Tawab Hodeib, o vi
zită în marele oraș de pe litoralul 
nordic al R. A. Egipt. în continuarea 
vizitei, delegația a sosit la Cairo.

Comemorarea bombarda
mentului de la Guernica. 
Mai multe sute de persoane, întrunite 
duminică la Guernica, au comemorat 
împlinirea la 26 aprilie a 39 de ani 
de la bombardarea, dc către aviația 
hitleristă, la cererea franchiștilor, a 
acestui oraș din provincia bască 
Vizcaya. La manifestare au partici
pat și aproximativ 50 de supraviețui
tori ai bombardamentului. 

problemele centrale abordate în 
timpul dezbaterilor. Elaborat pe 
baza proiectului de rezoluție prezen
tat de delegația română, documentul 
adoptat cuprinde unele din principa
lele teze ale poziției noastre. în luă
rile de cuvînt, numeroase delegații, 
în special din lumea a treia, au sub
liniat caracterul concret și construc
tiv al propunerilor României, necesi
tatea participării active a parlamen
telor. a Uniunii Interparlamentare 
la edificarea noii ordini economice 
internaționale.

Discuțiile privind cooperarea în 
domeniile științei, educației și cultu
rii, și îmbunătățirea relațiilor pe plan 
internațional s-au încheiat prin 
adoptarea unui proiect de rezo
luție, întocmit pe baza documentu
lui prezentat de delegația română.

Cu ocazia conferinței, a avut Ioc 
întîlnirea reprezentanților grupu
rilor parlamentare naționale euro
pene, S.U.A. și Canadei, care au 
procedat la un schimb de păreri pri
vind continuarea unor acțiuni pe 
linie parlamentară, în vederea tra
ducerii în viață a prevederilor Ac
tului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare din Europa.

Delegația română a propus orga
nizarea celei de-a treia Conferințe 
parlamentare europene, care să abor
deze, printre alțele, problema dezan
gajării militare pe continent. Consi
liul Interparlamentar a hotărît crea
rea unui grup de lucru, format din 
reprezentanții a 14 grupuri națio
nale, printre care și România, pen
tru a face propuneri concrete asu
pra acțiunilor care urmează a fi în
treprinse în acest scop.

Conferința a condamnat încălcarea 
drepturilor omului în Chile, Rhode
sia și Africa de Sud, hotărîndu-se 
crearea unei comisii a Uniunii In
terparlamentare care să întreprindă 
măsuri pentru eliberarea parlamen
tarilor chilieni deținuți.

minică și în cursul nopții a domnit 
un calm relativ, luni spre prînz se 
înregistra o recrudescență a schim
burilor de focuri și a tivurilor de 
artilerie. Ciocniri au mai avut loc 
în orașele Tripoli și Zghorta, din 
nordul țării, iar asupra portului din 
Beirut au fost trase rachete.

TOKIO 26 (Agerpres). — Primul 
ministru japonez, Takeo Miki, a pri
mit delegația Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei, condusă de Fa
rouk Kaddoumi, șeful Departamen
tului politic al O.E.P., care se află 
in Japonia la invitația Partidului 
Liberal Democrat. în cursul convor
birii, premierul a reafirmat că, îri 
concepția țării sale, soluționarea si
tuației din Orientul Apropiat trebu
ie să aibă la bază trei deziderate e- 
sențiale : retragerea forțelor israeli- 
ene din teritoriile ocupate, încheie
rea războiului și conflictelor armate 
și restaurarea drepturilor poporului 
palestinean. Punctul de vedere ni
pon, transmite agenția Kyodo, a fost 
salutat de delegația O.E.P.
■ CAIRO 26 (Agerpres). — Anker 
Joergensen, primul ministru al Da
nemarcei, aflat în vizită în Egipt, 
și-a dat acordul pentru deschiderea 
unui Birou al O.E.P. la Copenhaga.

La Budapesta au început, 
luni, convorbirile între Gyorgy Lazar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, și Lubomir Strougal, 
președintele Guvernului R. S. Ceho
slovace, Care efectuează o vizită ofi
cială în Ungaria.

Președintele Braziliei, Er- 
nesto Geisel, care efectuează o vizi
tă oficială la Paris — prima vizită a 
unui șef de stat brazilian în Franța 
după anul 1886 — a avut, luni, o pri
mă rundă de convorbiri cu pre
ședintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing.

Incidente rasiale. In mai 
multe state americane s-au produs, 
în ultimele zile, incidente rasiale, 
marcate de reapariția pe prim plan a 
organizației extremiste Ku Klux 
Klan. La Boston au avut loc ciocniri 
între albi și negri, soldate cu rănirea 
mai multor persoane. In localitatea 
Eudora, statul Arkansas, școlile au 
fost închise pe termen nelimitat și au 
fost instituite restricții de circulație.

Un tribunal din Seula con- 
damnat 14 studenți ai universității 
din acest oraș la închisoare pe dife
rite termene, pentru participare la 
demonstrații împotriva regimului 
sud-coreean. Condamnările au fost
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A REPUBLICII UNITE TANZANIA

Excelenței Sale Domnului JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SAÎLAAM
Cu prilejul celei de-a XlI-a aniversări a creării Republicii Unite Tanza

nia vă adresez, în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al meu 
personal, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire persolnală, de 
noi succese și realizări, de prosperitate și pace poporului tanzanian prieten.

îmi amintesc cu deosebită plăcere de întîlnirile și convorbirile pe care 
le-am avut împreună și exprim convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare existente între Republica Socialistă România și Republica Unită Tan
zania, între Partidul Comunist Român și partidele TÂNU și Afro-Sbirazi vor 
continua să se dezvolte și în viitor în interesul reciproc al popoarelor noastre, 
al întăririi păcii și securității internaționale, al luptei împotriva politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonialiste de dominație și asuprire, pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice și politice 
mondiale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Se împlinesc 12 ani 
de Ia ziua memorabilă 
de 26 aprilie 1964, 
cînd, exprimînd voința 
popoarelor lor, orga
nele supreme ale pu
terii de stat din Tan- 
ganica și Zanzibar au 
ratificat acordul de 
unificare a celor două 
țări intr-un singur 
stat — Republica Uni
tă Tanzania.

î,n perioada relativ 
scurtă care s-a scurs 
de la acest act istoric, 
Tanzania, angajată pe 
drumul dezvoltării e- 
conomico-sociale, a re
purtat succese notabi
le. Pe harta țării au a- 
părut obiective indus
triale, fabrici de ci
ment. textile. între
prinderi chimice și a- 
limentare, o mare ra
finărie de petrol etc., 
s-au construit noi șo
sele și căi ferate. Un 
moment important în 
evoluția Tanzaniei 
contemporane l-a con
stituit adoptarea, în 
1967, a „Declarației 
de la Arusha" care a 
jalonat dezvoltarea 
progresistă în conti
nuare a tînărului stat.

în baza acestui docu
ment s-a procedat la 
naționalizarea princi
palelor mijloace de 
producție, a unor com
panii străine, bănci, 
plantații, întreprinderi 
de comerț exterior.

Fiind o țară în care 
cea mai mare parte a 
populației este ocupa
tă în agricultură. Tan
zania se preocupă de 
dezvoltarea producției 
agricole pe baze co
operatiste. paralel cu 
efectuarea unor lu
crări de irigații, folo
sirea pe scară mai lar
gă a îngrășămintelor, 
ceea ce are ca urma
re sporirea producției 
în acest sector al eco
nomiei. Progrese no
tabile au fost obținu
te și în învățămînt.

în țara noastră sînt 
binecunoscute și ur
mărite cu sentimente 
de profundă simpatie 
realizările obținute 
de poporul tanzanian 
pe drumul dezvoltării 
sale independente. în
tre România și Tanza
nia s-au statornicit și 
se dezvoltă relații de 
colaborare și solida
ritate pe multiple pla-

CIUDAD DE MEXICO

PREȘEDINTELE LUIS ECHEVERRIA A PARTICIPAT 
LA SPECTACOLUL BALETULUI OPEREI ROMÂNE

CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — In cadrul turneului în
treprins în Mexic, în Sala mare a Pa
latului de bele-arte. a avut loc 
spectacolul de gală al baletului 
Operei române din București.

La spectacol au asistat președin
tele Mexicului, Luis Echeverria Al
varez, și soția sa, Maria Esther Zuno 
de Echeverria, membrii guvernului, 
șefi ai misiunilor diplomatice, nu
meroase personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice, ziariști.

La apariția în balconul prezidențial 
a șefulyi statului mexican, după o 
caldă manifestare a publicului față de 
relațiile prietenești româno-mexicane, 
au fost intonate imnurile de stat ale 
Mexicului și României. Președintele 
Luis Echeverria a adresat asistentei 
cuvintele : „Trăiască Mexicul! Tră
iască România! Trăiască poporul 
frate al României !“.

Un numeros public a răsplătit cu

rostite pe baza legislației antidemo
cratice în vigoare, folosită pentru 
reprimarea oricăror forme de protest 
împotriva politicii antipopulare a 
autorităților de la Seul.

în cadrul manifestărilor din 
Polonia dedicate centenarului 
lui Constantin Brâncuși, la 
Muzeul de artă din Lodz a fost 
organizată o seară dedicată ma
relui sculptor român. Directorul 
muzeului, R. Stanislawski, care 
l^a cunoscut personal, a vorbit 
despre opera și personalitatea lui 
Brâncuși. în holul Muzeului de 
artă, a fost deschisă o expoziție 
consacrată operei lui Brâncuși.

Comunicatul comun iug°- 
slavo-irakian dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale în Ir.ak a lui 
Miloș Minici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secretar fe
deral pentru afaceri externe al R.S.F. 
Iugoslavia, exprimă satisfacția celor 
două părți față de dezvoltarea bune
lor relații între ele. Părțile au 
constatat că principiile și roiul po
liticii de nealiniere au devenit un fac
tor efectiv și recunoscut în relațiile 
internaționale. A fost subliniată nece
sitatea amplificării eforturilor vizînd 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale. 

nuri. Momente de cea 
mai mare însemnătate 
în evoluția raporturi
lor dintre cele două 
țări și popoare le-au 
constituit vizita efec
tuată de președintele 
Nicolae Ceaușescu în 
Tanzania ca și vizita 
președintelui Julius 
Nyerere în România. 
Documentele semnate 
cu aceste prilejuri la 
București și la Dar 
es Salaam au pus 
pregnant în evidență 
voința celor două po
poare de a ridica co
laborarea româno-tan- 
zaniană pe trepte su
perioare, de a căuta 
noi căi și mijloace 
pentru lărgirea și di
versificarea ei conti
nuă. Nu încape îndo
ială că acest curs se 
înscrie ca o contribu
ție importantă la pro
cesul instituirii unor 
relații noi între state, 
bazate pe echitate, e- 
galitate în drepturi și 
avantaj reciproc. Ia 
edificarea unei lumi 
mai bune și mai 
drepte.

G. DASCĂLU

puternice aplauze, la scenă deschisă, 
măiestria artiștilor români.

La terminarea spectacolului, șeful 
statului mexican, precum și celelalte 
personalități prezente au vizitat ex
poziția de artă naivă românească, or
ganizată în același palat.

în continuare, ambasadorul Româ
niei în Mexic, Dumitru C. Mihail, 
a oferit un cocteil, la care au parti
cipat președintele Mexicului. Luis 
Echeverria, și soția sa, membrii gu
vernului mexican și ai corpului di
plomatic. Cu acest prilej, șeful sta
tului mexican s-a întreținut îndelung 
cu artiștii români, adresindu-le calde 
felicitări pentru strălucitul succes, 
elogiind calitățile, sensibilitatea și 
talentul acestora.

Televiziunea a transmis în direct 
spectacolul de gală al baletului Operei 
române, iar presa mexicană a prezen
tat pe larg această manifestare <t 
culturii românești.
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fl încetat din viață, Ia 28 

aprilie, în vîrstă de 73 de ani, ma
reșalul Andrei Greciko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul apărării al U.R.S.S., depu
tat al Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice.

Convorbiri iranianose-
La Teheran a avut loonegaleze.

luni prima rundă a convorbirilor ofi
ciale dintre Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și președin
tele Senegalului, Leopold Sedar Sen- 
ghor, aflat în vizită oficială în capi
tala iraniană. Cei doi șefi de stat au 
abordat chestiuni de interes bilateral 
și o serie de probleme internaționale 
actuale.

Secretarul de stat al
S.U.A., Henry Kissinger, a sosit 
luni la Lusaka (Zambia), după ce a 
vizitat anterior Kenya și Tanzania. 
La Dar Es Salaam el a avut con
vorbiri cu președintele Julius Nye
rere, consacrate examinării unor 
probleme internaționale de actuali
tate.

înrăutățirea vremiidin ul* 
timele zile s-a manifestat în Franța 
sub forma unor furtuni de zăpadă, 
avalanșe, polei și puternice rafale de 
vînt. Această surprinzătoare revenire 
a iernii a caracterizat sîmbătă și du
minică cea mai mare parte a terito
riului Franței. Pe înălțimile din apro
pierea Nisei a nins, iar temperatura 
a scăzut, pe Coasta de Azur, pînă ’ia 
6 grade Celsius.

• UN „YETI" AL 1AKU- 
j|£| în munții acoperiți de ghe
țuri ai Iakuției — cea mai friguroa
să regiune a Uniunii Sovietice, si
tuată în Siberia orientală.— a fost 
semnalată prezența unei ființe mis
terioase, a unui om al zăpezilor. 
Revista sovietică „Soțialisticeskaia 
Industria" reproduce în paginile 
sale mărturiile unor vînători și ale 
unor localnici. Din descrierile aces
tora, „Yeti al Iakuției", denumit de 
ei „Ciuciunaa" (în limba localnici
lor „izgonitul"), este foarte înalt, 
slab, îmbrăcat în piei de ren; ființa 
nu poate vorbi, în schimb scoate un 
fel de șuierat, mînuiește arcul cu 
săgeți și nu se dă în lături de la a 
răpi alimente din casele oamenilor. 
Etnologul M.S. Nikolaev, de la A- 
cademia de științe a Iakuției, este 
de părere că acești oameni ai ză
pezilor ar putea fi descendent! ai 
aborigenilor ce s-au refugiat în 
regiuni inaccesibile în momentul 
sosirii unor triburi mai evoluate.

• „CINEMARAB". Numat 
trei țări (S.U.A., Franța, Anglia) 
publică circa jumătate din totalul 
mondial al revistelor consacrate 
problemelor de cinematografie (esti
mate la 80—90 publicații) ; în 
schimb, in țările Asiei, Africii și 
Americii Latine nu apar de- 
cit vreo duzină de publicații de 
film, situație care demonstrea
ză, și în acest domeniu, strict 

' specializat, existența unor izbi
toare decalaje între țările dez
voltate și cele în curs de dezvol
tare. Pentru a se înlătura această 
disparitate, un grup de critici arabi 
au hotărît editarea revistei „Ci- 
nemarab", care își propune să se 
ocupe de problemele tinerei cine
matografii din țările lumii a treia, 
în optica editorilor, revista este 
menită să opereze și o schimbare 
profundă privind conținutul, de la 
abordarea unor aspecte minore sau 
de senzație legate în special de 
viața vedetelor, la tratarea unor 
aspecte cu adevărat fundamentale 
ale cinematografiei din țările în 

curs de dezvoltare, ca una din latu
rile importante ale procesului de 
culturalizare a maselor.

• „FILIERA COLUMBIA-
„A fost capturat încă un 

avion al dușmanului". Comunica
tul laconic de mai sus nu se refe
rea la vreo operațiune militară, ci 
la lupta desfășurată împotriva tra- 
ficanților de droguri din Columbia, 
într-adevăr, în ultimii ani, după 
cum relatează presa occidentală, 
locul „filierei franceze" ca princi
pal canal de . scurgere a drogurilor 
spre Statele Unite, țară cu cei mai 
mulți toxicomani din lume, a fost 
luat de „filiera columbiană". Mari 
cantități de droguri. în special ma
rijuana și (cocaina sînt transportate 
din Ecuador, Peru și Bolivia în

DE PRETUTINDENI
Columbia, unde sînt prelucrate și 
reexpediate spre S.U.A., cu ajuto
rul a 3—4 avioane zilnic, cifra de 
afaceri a acestor operațiuni ridi- 
cindu-se la 300—400 milioane do
lari pe an ! Pentru combaterea a- 
cestui adevărat flagel, autoritățile 
columbiene au înființat un departa
ment special, care a înregistrat în 
1974 unele , succese : 420 kg. cocai
nă confiscată, 88 000 de saci cu ma
rijuana distruși. 7 laboratoare clan
destine descoperite și peste 200 tra- 
ficanți arestați. Aceste rezultate 
reprezintă însă prea puțin față de 
proporțiile imense ale traficului. 
Lupta pentru eliminarea „filierei 
columbiene" continuă fără cruțare.

• PILOȚII Șl STRESUL 
Pericolul accidentării mortale a pi- 
loților — pe pămint nu în aer ! — 

este de 10 ori mai mare decît la 
persoane cu alte profesiuni, cele 
mai frecvente fiind accidentele de 
automobil. Dr. Malcolm Carruthers, 
de la clinica universitară St. Mary’s 
din Londra, care a efectuat cerce
tări în rîndul piloților britanici, 
este de părere că acest lucru se 
datorează solicitării nervoase foar
te ridicate în această profesiune. 
Omul de știință britanic consideră 
că este necesar să se acorde o a- 
tenție sporită condițiilor de muncă 
în carlinga de comandă.

GIC.
PARADOX BIOLO-

Mica localitate groenlan- 
deză Igdlorssuit (circa 150 de lo
cuitori), situată la 600 km nord de 
Cercul polar, a devenit „laboratorul 
de cercetare" a unui paradox bio
logic : locuitorii, deși consumă 

multă grăsime (de balenă, focă 
etc.), prezintă un procentaj redus 
de colesterol în sînge, practic, ne- 
existind cazuri de infarct cardiac 
ori de îmbolnăviri ale vaselor co
ronariene. Fenomenul, constatat a- 
cum cîțiva ani de doi medici da
nezi, va fi studiat îndeaproape în 
această primăvară de o expediție 
daneză cu participare britanică. 
Probe ale tuturor alimentelor folo
site la Igdlorssuit vor fi congelate 
și transportate în Danemarca pen
tru analize amănunțite, deoarece 
se bănuiește că în aceste alimente 
se află anumite substanțe care di
zolvă colesterolul. Se exclud fac
torii ereditari, deoarece eschimoșii 
stabiliți în Danemarca au coleste
rolul „normal", adică deseori ridi
cat...

• RECORD DUREROS 
Șl CAUZELE SALE. în cursul 
anului trecut, în Elveția, s-au înre
gistrat 1 416 sinucideri, cifră record 
depășind, pentru prima dată, nu

mărul persoanelor din această țară 
ce și-au pierdut viața ca urmare 
a accidentelor de circulație. Psi
hiatrii consideră că principala cau
ză o constituie recesiunea economi
că, chiar într-o țară ca Elveția, 
care, în general, era considerată 
ca fiind mai la adăpost de conse
cințele crizei. De altfel, un număr 
atit de mare de sinucideri nu s-a 
mai înregistrat din anii marii cri
ze economice din perioada 1929— 
1933.

• CASĂ DIN STICLE, 
în decurs de cinci ani, un cetățean 
japonez a strîns aproape 200 000 de 
sticle goale, cu ajutorul cărora a 
ridicat pereții unei case unde in
tenționează să locuiască. El a de
clarat că a executat această con
strucție pentru a demonstra conce
tățenilor săi cum sînt risipite în 
Japonia diverse materiale clasifi
cate drept deșeuri și pentru a-i în
demna să folosească în scopuri 
productive cît mai multă „materie 
primă" de acest fel.
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