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Aitâzi, In jurul orei 17,00, 
posturile noastre de radio 
ți televiziune vor transmite 
direct de la Sala Palatului 
Republicii, Sesiunea jubilia
ră a Marii Adunări Națio
nale, consacrată 
XXX-a aniversări 
rii României de 
nația fascistă.

calai de-a 
a alibară- 
»ub domi-

PARTI DUL—FĂURITOR
AL LIBERTĂȚII NOASTRE

Sărbătorim trei decenii de 
la Înfăptuirea insurecției na
ționale armate antifasciste si 
aniiimperialisie. Trei decenii 
ale tinereții patriei — o pe
rioadă de timp relativ scurtă, 
dar care cuprinde o întrea
gă epocă istorică ; o perioa
dă în care transformările re
voluționare au cunoscut o 
amploare și un ritm fără 
precedent în viata poporului 
român. Trei decenii in care 
s-a schimbat esențial ima
ginea tării : a fost construit 
statul socialist, s-a făurit o 
nouă economie, s-a format o 
nouă ideologie, s-a dezvoltat 
cultura socialistă, a crescut 
un om nou, cu conștiință re
voluționară, deplin stăpîn al 
propriului său destin.

Moment epocal în viata 
patriei, actul istoric de la 
23 August 1944 a deschis drum 
pentru mărețe infăptuiri, in 
care și-au găsit împlinire 
voința fermă și munca avin- 
tată ale unui întreg popor, 
idealurile de libertate și 
dreptate socială spre care au 
aspirat și pentru care au 
luptat, de sute și sute de ani, 
generații după generații, pa- 
trioți înflăcărați, masele largi 
populare, forțele cele mai 
înaintate ale poporului ro- 

i mân.
Strălucită încununare a 

unui trecut glorios, rod al 
eroismului și patriotismului 
clasei muncitoare, țărănimii, 

. intelectualității, armatei ro- 
> mâne, al spiritului revoluțio

nar și devotamentului față 
de patrie și popor afirmate 
de comuniști, victoria insu
recției naționale armate 
antifasciste și antiimperialis- 
te a marcat începutul unei 
ere noi în România — era 
socialismului și comunismu
lui. Din această nouă și 
măreață perspectivă a tine
reții patriei, întreaga noastră 
dezvoltare economico-socială 
dovedește cît de mult poate 
să realizeze un popor deplin 
stăpîn pe destinele sale, 
care-și făurește In mod 
conștient societatea în care 
dorește să trăiască.

In toți acești ani. în viat» 
social-politică a tării noastre 
s-a afirmat puternic Partidul 
Comunist Român. Datorită 
înaltei sale capacități teore
tice și organizatorice, presti
giului și autorității sale, 
partidul s-a dovedit a fi sin
gurul for politic în măsură 
să conducă lupta oamenilor 
muncii, să asigure acțiunea 
unitară a întregului nostru 
popor in opera de edificare 
a noii societăți.

Ca reprezentant al intere
selor maselor populare, prin 
consecvența și forța cu care 
s-a avintat la luptă împotri
va exploatării și asupririi,
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(Continuare în pag. a Il-a)

Sînt ani treizeci
Ca tunetul cascadelor ido munte, 
Ca zvienotul luminii In turbine 
Așa să-ți poarte necuprinsă frunte 
Minune-țară, versul către tine.

Prin inimi ți prin vremi contemporane, 
Prin dimineți trăindu-ți iarba-n soare 
Să urce ritmuri ample, diafane 
Să se cuprindă-n chipul tău ți zboare !

Mortarul viu al unui soclu viu, 
Entuziast ți trainic incrustat 
Solemnă carte-mi e In care scriu 
Cuvîntul de iubire, apăsat.

Sînt ani treizeci de clnd pe nalta-fi frunte 
Podoaba libertății-i instematfi.
Cu semeția bradului de munte
Spre lume porți eununa-n timp visată.

Sînt ani treizeci de cind cu munca, steag 
Al demnității noastre sociale, 
Ți-am fost ți culmea zborului ți prag 
Zidind pentru vecii o nouă cale.

Avem acum o casă ce ni-i casă 
Cu incrustați! tandre in pridvor, 
Stăpinl pe plinea gliei, pe izvor, 
Pe dimineți, pe-a soarelui mătasă.

de NICOLAE DRAGOȘ

Hotarul nl-l hotar țl munții munți, 
In stinca lor nălțimea noastră poartă 
Aurifer destin de-a fi stăpinl
De-a nu cerți, ca ieri, din poartă-n poartă.

Avem privirea noastră, vaste spații 
De cutezanță, de glndire trează, 
Statura ne-o măsoară demn Carpații 
Ce no învață vremea ți-o veghează.

Ne e partidul braț, ne e lumină
E lupta ți credința nelnfrintă 
$1 steagul roțu care nu se-ndină.
Sub faldul lui, e patria i Șl cintâ... 1

CITIȚI ÎN ACEST NUMĂR:

Patria și președintele
• Un nou și strălucit consens Istoric
• Un simbol al unității întregului popor 

în jurul partidului
Acestea sînt adevărurile pe care le reliefează 
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Chipul nostru de azi, 
chipul nostru de mîine
• 0 amplă frescă a înfățișării actuale a României
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30 de ani pe calea

dezvoltării libere,

socialiste a României
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

în pagina a 2-a

Sosirea delegației de partid și de stat 
a R. D. Germane, condusă de tovarășul

Willi Stoph

Relatarea sosirii în pagina a 7-a
A ------ - - •

Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu cu prințul 

Norodom Sianuk și prințesa Monique Sianuk

Relatarea întîlnîril în pagina a 6-a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe tovarășul Alexei Kosîghin, președintele 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Relatarea primirii în pagina a 6-a

ÎN CURSUL ZILEI DE IERI AU AVUT LOC Șl ALTE PRIMIRI 
LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, Relatările în pagina a 6-a



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 JOI 22 AUGUST 1974

30 DE ANI PE CALEA DEZVOLTĂRII 
LIBERE, SOCIALISTE A ROMÂNIEI

România socialistă sărbătorește anul a- 
cesta împlinirea a trei decenii de la victo
ria insurecției naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste de la 23 August 
1944 — eveniment de însemnătate cru
cială pentru destinele poporului român, 
pentru întreaga evoluție a societății româ
nești. încununare a luptei duse de Par
tidul Comunist Român pentru apărarea in
dependenței și integrității țării, pentru u- 
nirea într-un larg front de luptă a tuturor 
forțelor revoluționare, democratice, anti
fasciste în vederea salvgardării intereselor 
naționale ale poporului, istorica victorie 
din august ,1944 a dus la răsturnarea gu
vernului de dictatură fascistă și eliberarea 
țării de sub dominația Germaniei hitle- 
riste, la alăturarea țării noastre Uniunii So
vietice, coaliției antifasciste, a marcat în
ceputul unei vieți noi a României. Bilan
țul acestor trei deeenii constituie o vie 
ilustrare a ceea ce poate realiza un popor 
liber și stăpîn pe destinele sale, a marii 
superiorități a orinduirii noi, socialiste.

★
Pe parcursul îndelungatei sale istorii, 

poporul român a dus lupte aprige împo
triva dominației și asupririi străine, pentru 
libertate și dreptate socială, pentru apăra
rea ființei naționale și afirmarea sa ca 
națiune liberă și independentă. Clasa mun
citoare, partidul său marxist au ridicat pe 
o treaptă superioară aceste glorioase tra
diții. Partidul Comunist Român s-a dove
dit forța politică cea mai înaintată în con
ducerea luptei pentru cucerirea drepturi
lor și libertăților democratice ale celor ce 
muncesc, pentru apărarea intereselor na
ționale și dezvoltarea liberă și indepen
dentă a patriei.

In perioada ascensiunii fascismului, con
știent de pericolul pe care acesta îl re
prezenta pentru interesele poporului ro
mân, ca și pentru celelalte popoare din 
Europa, Partidul Comunist Român a des
fășurat o largă activitate de mobilizare și 
unire a maselor populare, a forțelor îna
intate ale țării în mișcarea antifascistă. In 
același timp, partidul a militat cu toată 
energia împotriva pregătirii războiului an- 
tisovietic, pentru prietenie și colaborare 
cu Uniunea Sovietică.

Instaurarea dictaturii militaro-fasciste, 
politica antinațională a claselor dominante 
au subordonat țara Germaniei fasciste, au 
transformat România într-o țară ocupată. 
Aceasta a făcut oa, împotriva voinței po
porului nostru. România să intre în răz
boiul dus de Germania nazistă. Războiul, 
marile distrugeri care au avut loc în a- 
ceastă perioadă, jefuirea bogățiilor țării 
de către hitleriști au creat în rîndul ma
selor largi ale poporului o profundă stare 
de nemulțumire, au intensificat tot mai 
mult împotrivirea față de politica cercuri
lor guvernante. încă de la Începutul răz
boiului, partidul comunist a chemat mase
le largi populare, forțele democratioe, pro
gresiste, la luptă hotărîtă împotriva gu
vernului antonescian, a Germaniei fascis
te, pentru răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste, ieșirea țării din război și alătu
rarea ei la coaliția antihitleristă. Parti
dul a organizat și condus nemijlocit acțiu
nile de sabotare a mașinii de război hitle- 
riste, a constituit grupe de partizani și 
gărzi patriotice — ca forțe înarmate ale 
maselor populare împotriva armatelor 
Germaniei fasciste. Totodată, a fost inten
sificată activitatea partidului pentru unirea 
într-un puternic front de luptă a forțelor 
antifasciste ale țării. Ca rezultat al aces
tei activități s-a constituit Frontul Pa
triotic Antifascist, iar la 1 Mai 1944 a 
fost realizat Frontul Unic Muncitoresc în
tre Partidul Comunist Român și Partidul 
Social-Democrat și apoi Blocul Partidelor 
Democratice. S-a dezvoltat colaborarea cu 
toate forțele interesate în înlăturarea do
minației fasciste, cu ârmata, cu cadre de 
conducere ale acesteia, stabilindu-se le
gături inclusiv cu Palatul regal.

Un rol important în pregătirea actului 
de la 23 august au avut, de asemenea, 
condițiile internaționale. Victoriile strălu
cite obținute pe front de Armata Roșie, 
care a dat cele mai mari jertfe în această 
uriașă încleștare, ducînd pe umerii ei 
greul războiului, înaintarea ei impetuoasă 
și intrarea pe teritoriul României au e- 
xercitat o puternică înrîurire asupra desfă
șurării evenimentelor, au dat un puternic 
impuls voinței de luptă a poporului ro
mân. De asemenea, un rol important în 
evoluția luptei antifasciste au avut de
barcarea trupelor aliate, succesele înre
gistrate pe celelalte fronturi, precum și 
mișcarea generală de rezistență antifascis
tă. acțiunile partizanilor în țările ocirpate 
de hitleriști, lupta maselor populare care 
au dat puternice lovituri mașinii de război 
germane, au contribuit la înfrângerea co
tropitorilor naziști.

In aceste împrejurări interne și inter
naționale prielnice. Partidul Comunist 
Român, împreună cu celelalte forțe na
ționale au trecut la răsturnarea dicta
turii militaro-fasciste și alăturarea Româ
niei Uniunii Sovietice și aliaților ei în 

războiul împotriva Germaniei hitleriste. 
Victoria insurecției naționale armate, anti
fasciste și antiimperialiste și intrarea ar
matei române în războiul antifascist au 
adus o contribuție prețioasă la prăbușirea 
frontului german în această zonă a Euro
pei, au zădărnicit planurile lui Hitler și 
Antonescu de a organiza pe teritoriul 
României rezistența militară, au deschis 
calea înaintării rapide a trupelor sovietice 
spre sudul și centrul Europei.

Importanța actului de la 23 August din 
România în zdrobirea mașinii de război 
hitleriste s-a bucurat de o largă recu
noaștere și apreciere din partea opiniei 
publice internaționale. Comentând, la 27 
august 1944, evenimentele din România, 
ziarul „Pravda" scria că : „Noul guvern 
român a trecut la curățirea țării sale de 
nemți. El a declarat război Germaniei. 
Izgonirea trupelor nemțești din România 
va deschide în fața poporului român ca
lea spre libertate, sp. > independență. Nu
mai pe această oale vor putea și alte țări, 
care și-au legat soarta de Germania hitle- 
ristă, să evite groaznicele consecințe ale 
politicii criminale dusă de cirmuitorii lor... 
Cele petrecute la București s-au răsfrânt, 
ca un ecou politic, la Sofia". De asemenea 
revista' sovietică „Voina i rabocii class" a- 
precia în 1944 că : „înfrîngerile suferite de 
nemți pe flancul de sud și trecerea Româ
niei de partea Aliaților sînt evenimente de 
considerabilă importanță pentru evoluția 
ulterioară a războiului". La rîndul ei. pre
sa țărilor din coaliția antifascistă a reliefat 
cu putere rolul important al actului insu
recțional al României în desfășurarea 
cursului războiului antihitlerist.

Incepînd de la 23 August 1944, efecti
vele militare ale României care au luptat
— alături de glorioasele armate sovietice
— pentru eliberarea întregului teritoriu al 
țării și apoi pentru eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei, pînă la înfrângerea defini
tivă a Germaniei, s-au ridicat la peste 
500 000 de oameni.

în această uriașă încleștare militară, 
armatele române — din rîndul cărora au 
căzut la datorie 170 000 de ostași — au 
dovedit un înalt spirit de jertfă, abnega
ție și eroism nemărginit în îndeplinirea 
datoriei lor sacre în slujba cauzei libertă
ții, a izbăvirii popoarelor de pericolul ro
biei fasciste. Pentru bărbăția și glorioasele 
fapte de arme săvîrșite, peste 190 000 de 
soldați și ofițeri români au fost distinși cu 
ordine și medalii sovietice, iar numeroase 
unități ale armatei noastre au fost citate 
în ordine de zi și oomunicate de război 
ale Comandamentului Suprem Sovietic.

Poporul român poartă nestinsă în inimi 
amintirea eroilor comuniști și antifasciști, 
a miilor de patrioți care au luptat și s-au 
jertfit pentru eliberarea țării de domina
ția fascistă; el cinstește cu adîncă vene
rație memoria bravilor ostași români care 
au căzut la datorie luptînd pentru elibe
rarea pămîntului patriei, pentru înfrânge
rea cotropitorilor naziști.

In lupt*  purtată pe frontal antifascist, 
prin jertfele comune date în uriașa în
cleștare pentru înfrîngerea dușmanului, 
s-a întărit și cimentat puternic prietenia 
dintre ostașii români și sovietici, alianța 
și colaborarea trainică dintre poporul 
român și popoarele sovietice. Vor rămîne 
veșnic întipărite în conștiința poporului 
nostru admirația și recunoștința față de 
eroica armată sovietică, care a luptat pen
tru alungarea ocupanților hitleriști de pe 
pămîntul României și a adus o oontribu- 
ție hotărîtoare la înfrîngerea Germaniei 
hitleriste, la eliberarea popoarelor de pe- 
rioolul robiei fasciste.

Poporul nostru va cinsti, de asemenea, 
întotdeauna, memoria ostașilor celorlalte 
armate ale coaliției antifasciste, care s-au 
jertfit în această mare bătălie, a nenu- 
măraților eroi partizani și din rezistență, 
a militanților antifasciști care n-au precu
pețit nici un sacrificiu pentru libertatea 
popoarelor, pentru cucerirea victoriei.

înfăptuirea actului istoric de la 23 Au
gust 1944 a marcat începutul revoluției 
populare în România, al unei epoci de 
mari transformări revoluționare în viața 
economică și socială a țării, în structura 
societății, a asigurat realizarea adevăratei 
independențe a patriei noastre. Valul lupte
lor revoluționare declanșat după victoria 
insurecției a înlăturat primele guverne 
instaurate după 23 August 1944, care în
cercau să împiedice democratizarea țării 
și a instaurat — la 6 martie 1945 — gu
vernul Petru Groza, în care rolul prepon
derent îl aveau reprezentanții clasei mun
citoare și țărănimii.

Partidul a orientat lupta maselor în 
direcțiile hotărîtoare ale transformării re
voluționare a societății. Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Român din oc
tombrie 1945 a stabilit sarcina refacerii 
economiei distruse și dezorganizate de 
război. La capătul unor mari bătălii socia
le, clasa muncitoare, în alianță cu țărăni
mea a cucerit întreaga putere politică. O 
importanță hotărîtoare în realizarea obiecti
velor revoluției a avut făurirea, în februa
rie 1948, a partidului revoluționar unic al

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

clasei muncitoare, pe temelia marxism-le- 
ninismului.

Naționalizarea principalelor mijloace de 
producție, în iunie 1948, a lichidat puterea 
economică a burgheziei, a dus la crearea 
sectorului socialist în economie, a permis 
trecerea la planificarea economiei naționale. 
A început apoi reorganizarea, pe baze 
socialiste, a agriculturii, desfășurîndu-se un 
amplu proces de unire a țărănimii în 
cooperative agricole de producție.

în cei 30 de ani care au trecut de la 
victoria insurecției de la 23 August s-au 
produs transformări economice și sociale 
care au schimbat din temelii societatea 
românească.

Aplitând creator legile generale ale so
cialismului la realitățile concrete ale Româ
niei, partidul a pus în centrul politicii sale 
industrializarea, ca factor hotărîtor al lichi
dării stării de înapoiere moștenite de la 
vechiul regim și ridicării economico-sociale 
a întregii țări. In perioada ce s-a scurs de 
la eliberarea țării, producția globală indus
trială a crescut de circa 30 de ori. S-au 
dezvoltat puternic noi ramuri industriale 
pe baza cuceririlor științei moderne, au fost 
construite mii de întreprinderi dotate cu 
tehnică avansată. Industria metalurgică 
românească produce în acest an de 31 ori 
mai mult decît în 1938. întreaga valoare 
a producției industriei constructoare de 
mașini din 1938 se realizează astăzi în 
numai 4 zile, iar valoarea producției in
dustriei chimice din același an în numai 2 
zile. Față de anul 1938, industria textilă 
realizează în acest an o producție de 19 
ori mai mare, industria de pielărie și încăl
țăminte de 16 ori, iar alimentară de peste 
7 ori.

O puternică dezvoltare a cunoscut agri
cultura, care dispune astăzi de 115 mii 
tractoare — față de circa 4 000 în 1938. 
înzestrată an de an cu mașini și utilaje 
perfecționate, avînd la dispoziție cantități 
tot mai însemnate de îngrășăminte chimice, 
agricultura României realizează astăzi o 
producție globală totală de peste două ori 
mai mare decît în 1938.

în 1973, venitul național a fost de peste 
12 ori mai mar» decît cel din anul 1947. 
A crescut continuu nivelul de trai, material 
și spiritual, al întregului popor. în ultimii 
25 de ani, retribuția nominală a oamenilor 
muncii a sporit de aproape 5 ori, iar ve
niturile țărănimii, provenite din munoa în 
agricultură, de 3,2 ori. S-a îmbunătățit 
continuu aprovizionare*  populației, s-a 
lărgit rețeaua de ocrotire a sănătății. în 
perioada care a treout de la eliberare au 
fost construite din fondurile statului și prin 
contribuția populației peste 1 600 000 de 
locuințe la orașe și circa 2 300 000 la sate. 
A cunoscut o puternică dezvoltare învăță- 
mîntul de toate gradele, ajungîndu-se as
tăzi la generalizarea învățămîntului obliga
toriu de 10 ani. S-a dezvoltat știința, adu- 
cînd o contribuție tot mai importantă la 
modernizarea forțelor de producție, la va
lorificarea superioară a resurselor țării. Au 
cunoscut o puternică înflorire arta și cul
tura, întreaga viață spirituală a oamenilor 
muncii, s-a desfășurat o largă activitate de 
educare socialistă a maselor populare, în 
spiritul marxism-leninismului, al concepției 
revoluționare a proletariatului.

în anul XXX al Eliberării sale, România 
înfățișează tabloul unei țări cu o economie 
dinamică, cu o industrie puternică și o 
agricultură în plină dezvoltare, în care tot 
ceea ce se făurește este subordonat bunăstă
rii și fericirii omului.

în întreaga operă de construcție socia
listă, clasa muncitoare și-a îndeplinit cu 
cinste rolul de clasă conducătoare a socie
tății. Realizările istorice dobîndite în aceste 
trei decenii sînt rodul activității entuziaste, 
pline de dăruire, desfășurate de clasa 
muncitoare, țărănime și intelectualitate, de 
întregul popor, care înfăptuiește cu succes 
politica partidului. Ele confirmă cu strălu
cire justețea politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, îndeplinirea cu succes a 
rolului său conducător în întreaga activi
tate economică și socială, dragostea și în
crederea cu care este înconjurat și urmat 
de toți oamenii muncii. Totodată, victoriile 
obținute au fost posibile și datorită colabo
rării României cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste, cu alte țări prietene, 
cu toate statele lumii. Acesta a fost un 
factor de seamă al înaintării rapide a țării 
noastre pe calea progresului.

★
în prezent, toate energiile poporului 

român sînt îndreptate spre traducerea în 
viață a Directivelor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului 
în vederea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. în întreaga țară 
se desfășoară o amplă activitate pen

tru realizarea înainte de termen a 
prevederilor planului cincinal. în trei 
ani ritmul mediu anual de creștere a 
producției globale industriale a fost de a- 
proape 14 la sută, iar în primele 7 luni 
ale acestui an de 15 la sută ; aceasta 
demonstrează realismul planului, precum și 
faptul că angajamentele asumate de co
lectivele de oameni ai muncii vor fi res
pectate.

Pe baza succeselor obținute în economie, 
In acest an, începînd de la 1 august, s-a 
trecut la cea de-a doua etapă a majoră
rii retribuției tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii. Retribuția minimă lunară 
s-a ridicat la 1346 lei pentru munci
torii calificați și 1 140 lei pentru cei ne
calificați. Ca urmare a acestor măsuri re
tribuția reală crește pe întregul cincinal cu 
24 la sută fată de 20 la sută cît era pre
văzut prin plan.

Acționăm consecvent, corespunzător ho- 
tăririlor Congresului al X-lea și Conferin
ței Naționale, pentru îmbunătățirea activi
tății de organizare și oonducere a econo
miei și a întregii vieți sociale. Perfec- ; 
ționăm necontenit cadrul organizatoric pen- | 
tru participarea largă, efectivă a oame- . 
nilor muncii — în calitatea lor de produ- : 
cători și proprietari ai mijloacelor de pro
ducție— la organizarea și conducerea pro
ducției, a întregii vieți economico-sociale.

în acest an va avea loc cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român — 
eveniment de o mare însemnătate pentru 
evoluția viitoare a societății românești. 
Congresul va adopta Programul partidu
lui privind făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea Româ- ! 
niei spre comunism, precum și Directivele | 
eu privire la planul cincinal 1976—1980 i 
și liniile directoare ale dezvoltării econo
mico-sociale a României pentru perioada 
1981—1990. Atît Programul cît și Directi
vele sînt elaborate pe baza concepției 
științifice a materialismului dialectic și 
istoric, pornesc de la legitățile generale, 
universal valabile și de la cerința aplicării 
acestora la condițiile economico-sociale 
concrete din țara noastră. In același timp, 
aceste documente țin seama de experien
ța generală în construcția socialismului a 
altor țări, precum și de experiența pro
prie a partidului nostru în edificarea so
cietății socialiste. La elaborarea Progra
mului și Directivelor au participat activ 
cadrele de bază ale partidului și statului, 
zeci de mii de economiști, muncitori și 
specialiști din toate domeniile de activita
te, oameni de știință și cultură. Se poate 
apune că ele constituie expresia clarviziu- 
nii și înțelepciunii colective a partidului, 
a clasei muncitoare, a întregului nostru 
popor. Unanimitatea cu care recenta ple
nară comună a Comitetului Central al 
partidului și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a adoptat a- 
ceste istorice documente constituie ex
presia voinței întregului partid, a tuturor 
oamenilor muncii, a întregului popor.

Programul sintetizează mărețele victorii 
obținute de poporul român sub conducerea 
partidului în transformarea revoluționară 
a țării, în făurirea orinduirii socialiste, 
trasînd — pe baza concluziilor desprinse 
din această activitate — obiectivele și 
căile de acțiune în noua etapă strategică 
de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare pe calea co
munismului în România; el dă o orien
tare generală științifică, marxist-leninistă 
pentru întreaga activitate națională și inter
națională a partidului și poporului nostru.

Obiectivele pe care ni le propunem 
pentru perioada următorului cincinal, ur
măresc dezvoltarea accelerată a economi
ei pe baza cuceririlor celor mai înaintate 
ale științei și tehnicii contemporane, ri
dicarea continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului, egalizarea 
într-un timp cît mai scurt a nivelului 
României cu al țărilor socialiste avansate, ' 
apropierea de statele cele mai dezvoltate 
din punct de vedere economic ale lumii. 
In următorul cincinal 1976—1980 produsul 
social va spori într-un ritm mediu anual 
de 8—9 la sută, iar venitul național de 
9—10 la sută. Repartiția venitului național 
între fondul de dezvoltare și fondul de 
consum va asigura continuarea în ritm 
intens a procesului de industrializare, dez
voltarea și modernizarea agriculturii, în
florirea și mai puternică a științei și cul
turii.

O orientare fundamentală a viitorului 
cincinal este ridicarea susținută — în 
pas cu dezvoltarea generală a economiei 
și a celorlalte sectoare de activitate — 
a nivelului de civilizație a poporului. Ve
niturile totale reale ale populației vor 
crește anual într-un ritm de 6,2—6,5 la I 

iută, iar retribuția medie reală va înre
gistra, pînă In 1980, o creștere de 18—20 
la sută. Vor spori în mod corespunzător 
veniturile țărănimii, urmînd ca la sfîrșitul 
cincinalului ele să fie cu 20—25 la sută 
mai mari decît în 1975. Potrivit prevede
rilor noului cincinal, desfacerea de măr
furi cu amănuntul urmează să crească cu 
40—45 la sută față de 1975, într-un ritm 
mediu anual de 7—7,7 la sută. O puternică 
dezvoltare va cunoaște în continuare con
strucția de locuințe ; avem în vedere ca în 
următorul cincinal să se construiască încă 
circa 815 mii apartamente fizice.

Gongresul al XI-lea al partidului va pune 
în fața întregului popor un amplu program 
a cărui înfăptuire va ridica România pe 
noi trepte de civilizație și progres, va 
asigura înaintarea ei tot mai accelerată pe 
calea socialismului și comunismului.

★
Făcînd retrospectiva drumului parcurs în 

acești 30 de ani, poporul român își ma
nifestă satisfacția și mîndria legitimă pen
tru politica consecventă de pace și colabo
rare internațională promovată de România, 
pentru contribuția ei activă la întărirea 
forțelor socialismului, democrației și pro
gresului în lume, la lupta generală pentru 
realizarea aspirațiilor și idealurilor înaintate 
ale omenirii.

In politioa externă, țara noastră pornește 
de la realitatea că în lumea de azi se afir
mă tot mai hotărit voința popoarelor de a 
trăi libere și suverane, de a se dezvolta 
independent; se intensifică lupta popoare
lor, a forțelor democratice de pretutindeni 
pentru abolirea vechilor raporturi de inega
litate, dominație și dictat, a politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolonialiste.

Desigur, viața arată că în lume există 
încă forțe reacționare care se opun cursu
lui nou spre destindere și colaborare. De 
aceea, România consideră necesară unirea 
eforturilor tuturor țărilor, a forțelor înain
tate pentru promovarea politicii noi de ega
litate in drepturi, respect al independenței 
și suveranității naționale, neamestec în tre
burile interne, nerecurgere la forță Iau la 
amenințarea cu forța în relațiile dintre 
state.

Ca țară socialistă, România acordă o 
importanță deosebită întăririi prieteniei și 
colaborării multilaterale — pe plan politic, 
economic, tehnioo-științific și cultural — 
cu toate statele socialiste, consolidării rela
țiilor de tip nou dintre ele, bazate pe prin
cipiile marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, pe încredere, stimă, 
respect reciproc și întrajutorare tovărășeas
că în făuriră*  noii orânduiri sociale. Dez
voltăm o largă colaborare economică, teh- 
nioo-științifică și culturală cu Uniunea 
Sovietică, care ocupă locul principal în 
comerțul exterior al României, cu celelalte 
țări socialiste, apreciind că aceasta este un 
factor important în înflorire*  fiecărei eco
nomii naționale, în propășirea generală a 
socialismului. Acordăm o mare însemnătate 
dezvoltării colaborării în oadrul C.A.E.R., 
adîncirii și perfecționării formelor de co
laborare și oooperare economică cu țările 
membre, în vederea egalizării nivelului de 
dezvoltare a acestora. Considerăm că rela
țiile economice și cooperarea dintre țările 
socialiste trebuie lă fie un exemplu de 
raporturi echitabile între state libere și 
suverane. România eite hotărîtă să-și aducă 
și în viitor contribuția la dezvoltarea și 
Îierfecționarea relațiilor dintre țările socia- 
iste, 1*  întărirea unității lor, la creșterea 

influenței socialismului asupra dezvoltării 
mondiale contemporane.

Promovăm relații largi cu țările oare au 
pășit pe calea dezvoltării independente, 
iprijinind eforturile acestora de a-și valo
rifica în interes propriu bogățiile naționale, 
aducîndu-ne și pe aoe*stă  cale contribuția 
la cauza generală a luptei antiimperialiste, 
la înfăptuirea unei politici noi, democratioe 
în lume.

Poporul român sprijină activ mișcările de 
eliberare națională, militează pentru lichi
darea ultimelor vestigii ale colonialismului, 
a oricărei politici imperialiste, neocolonia
liste, de dominație și asuprire.

Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, 
promovăm, ' totodată, relații economice, 
tehnico-științifice, culturale cu toate țările 
lumii, inclusiv cu statele capitaliste dezvol
tate, participăm activ la schimbul mondial 
de valori.

Acordăm cea mai mare atenție dezvoltă
rii colaborării și întăririi securității pe 
continentul european. în acest sens, ne-am 
«dus și ne vom aduce în continuare con
tribuția activă la succesul conferinței ge- 
neral-europene, astfel ca ea să elaboreze 
documente clare, menite să statornicească 
noile principii și relații pe continent, să 
pună bazele colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale neîngrădite între toate 
popoarele europene, să dea tuturor statelor 
garanția unei depline securități.

Ținînd seama de faptul că există încă 
zone de încordare care pot pune în pericol 
pacea internațională, România consideră 
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necesar să se depună în continuare eforturi 
neslăbite pentru lichidarea tuturor focare
lor și surselor de conflicte, pentru soluțio
narea problemelor litigioase pe cale poli
tică, prin tratative. In acest spirit ne pro
nunțăm pentru lichidarea conflictului din 
Orientul Mijlociu pe baza rezoluțiilor Con
siliului de Securitate, pentru soluționarea 
pașnică a situației create în Cipru prin 
respectarea independenței și suveranității 
acestui stat, pentru înfăptuirea întocmai a 
acordurilor de la Paris privind pacea în 
Vietnam, în întreaga Indochină.

România consideră că o problemă ma
joră a lumii de azi este lichidarea marilor 
decalaje dintre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare — decalaje determi
nate și menținute de politica imperialis
tă, colonialistă și neocolonialistă. In 
acest scop se impune instaurarea unor 
relații echitabile de schimb și cooperare, 
asigurarea condițiilor pentru ca fiecare 
națiune să poată avea acces deplin la cu
ceririle științei și civilizației modeme. 
Țara noastră este hotărîtă să acționeze în 
modul cel mai consecvent pentru instau
rarea unei ordini economice noi interna
ționale, în cadrul căreia fiecare națiune 
să poată prospera cît mai rapid.

Considerăm că una din problemele cru
ciale ale epocii noastre este înfăptuirea 
dezarmării și, în primul rînd, a dezarmă
rii nucleare. Este necesar să se treacă la 
măsuri concrete pentru a se ajunge la o 
dezarmare reală, la reducerea trupelor, 
desființarea bazelor străine și a blocurilor 
militare, diminuarea bugetelor de înar
mare — astfel îneît imensele mijloace ma
teriale și umane destinate înarmărilor să 
poată fi folosite în scopul ridicării bună
stării popoarelor.

Continuarea și accentuarea cursului des
tinderii în politica mondială oere inten
sificarea luptei forțelor înaintate din în
treaga lume. In acest proces un rol esen
țial revine țărilor socialiste. O importanță 
deosebită în viața internațională contem
porană are Uniunea Sovietică, ce desfă
șoară o intensă activitate în sprijinul pro
movării destinderii, păcii și colaborării în
tre popoare. Țările socialiste vor aduce, 
fără îndoială, o contribuție tot mai însem
nată la lupta împotriva vechii politici im
perialiste de dominație și dictat, pentru 
afirmarea în lumea de astăzi a unei po
litici noi, de respect al independenței și 
suveranității fiecărei națiuni, al dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta liber, co
respunzător voinței și aspirațiilor sale. Po
poarele de pe toate continentele, masele 
largi populare din întreaga lume lînt che
mate să-și facă tot mai puternic auzită 
vocea și să-și impună voința pentru a 
determina evoluția ascendentă a cursului 
destinderii, instaurarea fermă în viața in
ternațională a noilor principii democratice 
de relații între state.

In vederea soluționării cu succes a pro
blemelor majore ale vieții contemporane, 
România consideră necesar să ie depună 
în continuare eforturi pentru creștere*  ro
lului Organizației Națiunilor Unite și al 
organismelor sale în promovarea egalității, 
respectului și echității în viața interna
țională.

Realitatea demonstrează în modul cel 
mai clar că soluționarea marilor probleme 
care preocupă astăzi omenirea poate fi 
asigurată numai cu participarea tuturor 
statelor — mari, mijlocii sau mici — che
mate deopotrivă să contribuie la dezvol
tarea pe un făgaș nou a vieții interna
ționale.

Pornind de la aceste considerente prin
cipiale, România este hotărîtă să facă totul 
și în viitor pentru a-și aduce contribuția 
la eforturile generale consacrate destinde
rii și păcii în lume. Servind cu credință 
interesele poporului român, cauza progre
sului și păcii în lume, Partidul Comunist 
Român va milita neabătut pentru întări
rea solidarității și colaborării cu țările so
cialiste, cu partidele comuniste și munci
torești, cu partidele socialiite și social-de- 
mocrate, cu celelalte organizații ale clasei 
muncitoare, cu organizațiile democratice 
și forțele progresiste din întreaga lume, 
împreună cu țările socialiste, cu forțele 
progresiste, antiimperialiste de pretutin
deni, țara noastră va acționa consecvent 
pentru promovarea fermă în viața inter
națională a politicii noi, de egalitate și 
respect reciproc, în scopul asigurării pro
gresului economic și social al fiecărei na
țiuni.

★
Aniversînd împlinirea a trei decenii de 

la victoria insurecției din august 1944, 
poporul român privește plin de încredere 
în viitor, puternic însuflețit de dorința și 
hotărârea de a edifica, sub conducerea 
Partidului Comunist Rotnân, societatea 
socialistă multilateral dezvoltată și orîn- 
duirea comunistă pe pămîntul României, 
contribuind totodată la întărirea forțelor 
socialismului și păcii pe plan mondial, la 
lupta pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră.

(Urmare Sin pag. I) 

pentru independență națională 
și progres social, prin inalta sa 
capacitate organizatorică, prin 
întreaga sa activitate desfășura
tă în deplin consens cu legile 
dezvoltării sociale, Partidul Co
munist Român a dobîndit. incă 
în perioada ilegalității, un rol 
determinant in istoria țării : *-  
cel*  de * conduce poporul pe 
făgașul adevăratului său destin.

In anii războiului hillerist 
P.C.R. a organizat rezistența an
tifascistă și lupta maselor pen
tru răsturnarea regimului mi- 
litaro-faseist antonescian șl 
instaurarea unui guvern demo
cratic constituțional, pentru 
eliberare*  părții de nord a 
Transilvaniei, pentru alătura
rea României la coaliția forțelor 
antihitleriste. Vigoare*  și fer
mitatea cu care întregul popor 
s-a ridicat la luptă, larga par
ticipare a tuturor forțelor pa

triotice la evenimentele din au
gust 1944 demonstrează că in
surecția națională armată anti
fascistă și antiimperialistă a 
reprezentat un energic și de
terminant act de voință al în
tregii noastre națiuni, o strălu
cită afirmare a hotăririi poporu
lui român de a zdrobi orice do
minație străină, de a fi liber șl 
deplin stăpîn in țar*  sa. Scopu
rile imediate, sarcinile urgente 
ale Înfăptuirii insurecției, care 
au impus conlucrarea cu toate 
partidele, cu toate grupările po
litice interesate in acțiunea 
de răsturnare a dictaturii an- 
țonesciene nu puteau să-i În
grădească însă, in nici un fel, 
posibilitățile de acțiune și meni
rea pe care i-o conferea isto
ria. A doua zi după declanșa
rea actului de la 23 August 1944, 
Comitetul Central al P.C.R. sub
linia iutr-o declarație-program 
că „Politica sa (a P.C.R. — 
n.r.) de Bloc Național și aceea 

de Front Național Patriotic, nu 
a răpit și nu răpește indepen
dența sa organizatorică, ideolo
gică și politică, el păstrîndu-și 
deplina libertate în rezolvarea 
problemelor de bază ale Româ
niei de azi și de mîine".

Ieșit din ilegalitate, partidul 

Partidul - făuritor al libertății noastre
comunist și-a reorganizat în
treaga activitate, reușind să-și 
constituie, in scurt timp, puter
nice organizații in întreprinderi 
și instituții, in orașe și sate, 
in toate județele țării, afirmind 
o continuă preocupare pentru 
întărirea rindurilor sale. Sub 
conducerea P.C.R. lupta anti
fascistă, democratică i-a trans

format rapid intr-o acțiune re
voluționară de amploare fără 
precedent in istoria țării, care 
a condus la înfăptuirea revolu
ției și construcției socialiste.

In toată această perioadă, ti
neretul patriei, angajat plenar, 
cu entuziasmul specific virstei,

In opera de edificare a noii so
cietăți șl-a adus o contribuție 
prestigioasă deosebit de impor
tantă la toate marile înfăptuiri 
privind dezvoltare*  forțelor de 
producție, sporirea tot mai rapi
dă a avuției naționale, perfecțio
narea organizării societății, 
creșterea nivelului de trai ai În
tregului popor.

Acum, cind aniversăm trei 
decenii de Ia eliberarea patriei 
de sub dominația fascistă, po
porul nostru face cu mindrie 
bilanțul mărețului drum pe ca
re l-a parcurs, al strălucitelor 
realizări obținute in toate dome
niile construcției noii societăți.

Experiența acestor trei decenii 
dovedește că partidul comunist, 
desfășurind o uriașă activitate 
creatoare, punind in fața tuturor 
oamenilor muncii, a generației 
tinere — căreia i-a adresat che
mare*  de * ff In primele rin- 
duri ale luptei pentru făurire*  
societății socialiste multilate
ral dezvoltat», programe de 

acțiune realiste, organizlnd și 
conducînd întreaga activitate 
de dezvoltare a bazei tehnico- 
materiale, de consolidare și ge
neralizare a relațiilor de pro
ducție socialiste, a mobilizat 
toate categoriile sociale din pa
tria noastră într-un măreț efort 
colectiv datorită căruia Româ

nia se Înfățișează astăzi ea un 
stat socialist puternic, tn plină 
dezvoltare și înflorire.

După cel dc-*l  IX-lea Congres 
șl, Îndeosebi, după Congresul al 
X-lea, partidul, militind cu con
secvență pentru o temeinică 
organizare a Întregii vieți eco
nomico-sociale, acționează eu 
fermitate pentru ea abordarea 

tuturor problemelor economice, 
sociale, de învățătură, ale crea
ției științifice și artistice să fie 
făcută printr-o prismă politică, 
prin prisma intereselor orindui
rii noastre socialiste, in fond 
ale omului. In acest context se 
înscriu eforturile crescînde ale 
P.C.R. privind organizarea ști
ințifică a conducerii societății, 
perfecționarea relațiilor sociale 
socialiste. Din această perspec
tivă se evidențiază ideea că ro
lul conducător al P.C.R. decur
ge din necesitatea elaborării li
nei strategii generale a făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, din cerința precizării 
obiectivelor social-politice fun
damentale ale societății și atra
gerii Întregului popor la Înfăp
tuirea lor, intr-o deplină uni
tate.

Oamenii muncii din patria 
noastră, tineretul sărbătoresc a 

XXX-a aniversare a insurecției 
naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste cu sentimentul 
unor profunde împliniri și ani
mați de prevederile strălucitului 
proiect pentru construcția viito
rului care este Programul parti
dului pentru etapa strategică * 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Documente
le Congresului al XI-lea, pe ca
re ne pregătim să-1 intîiupinâm 
cu noi șl mărețe înfăptuiri, vor 
deschide — așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
„o perspectivă minunată pentru 
întregul partid, pentru întregul 
popor, exercitind o puternică 
influență asupra dezvoltării în
tregii societăți, unind și mai pu
ternic eforturile întregului po
por in ridicarea nivelului de ci
vilizație al societății noastre 
socialiste, creînd condiții tot 
mai bune pentru edificarea co
munismului in patria noastră".
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B CUVINTUL COMUNIST

Opera durabilă

AL. ANDRITOIU

AL PREȘEDINTELUI
PATRIA și PREȘEDINTELE: iată un nou și strălucit consens istoric, armonie a gîndului și senti
mentelor noastre cele mai curate, simbol al unității întregului popor in jurul partidului, 
al celui care prin lupta și munca sa constituie pentru noi toți un desăvirșit exemplu. 
Căci dacă azi cuvintul patriei este tot mai mult ascultat și înțeles, aici și in lume, aceasta 
neîndoielnic, se datorează marelui traiect istoric cu care ne-am înscris in contemporaneitate 
avind in cuvintul, cugetul și fapta președintelui nostru farul permanent viu și călăuzitor, 
puterea care ne înalță și ne face mereu conștienți de locul, misiunea și demnitatea noastră.

Istoria partidului, 
istoria poporului

partidului nostru este istoria luptelor„Istoria
sociale și naționale ale clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, ale tuturor oamenilor mun
cii fără deosebire de naționalitate, este istoria 
nașterii și dezvoltării mișcării muncitorești și re
voluționare din România. Noi, comuniștii, sîntem 
continuatorii tradițiilor progresiste ale întregului 
popor".

Societatea socialistă
multilateral dezvoltată

„Noua etapă istorică de dezvoltare a societății 
noastre, care va cuprinde, probabil, citeva cin
cinale, este etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Esența acestei etape re
zidă în: construirea unei economii avansate, în
zestrată cu industrie modernă și o agricultură in
tensivă de înalt randament; desfășurarea pe un 
front larg a activității științifice, a instrucției pu
blice și a eforturilor pentru ridicarea nivelului 
cultural al maselor; creșterea continuă a bună
stării materiale și spirituale a oamenilor muncii 
de la orașe și sate ; înfăptuirea repartiției bunu
rilor produse de societate, în spiritul dreptății și 
echității socialiste ; perfecționarea relațiilor de 
producție, a organizării societății; realizarea ca
drului organizatoric care să permită participarea 
largă a maselor populare, a fiecărui cetățean la 
viața publică, la rezolvarea treburilor obștești; 
lărgirea libertăților publice, dezvoltarea demo
crației socialiste."

Politica deplinei egalități
în drepturi

„Problema naționala in țara noastră șl-a găsit 
o buna soluționare odatâ cu trecerea la con
struirea socialismului, in sensul că a fost asigu
rată deplina egalitate în drepturi pentru toți ce
tățenii patriei noastre, deci și pentru cei aparți- 
nînd naționalităților conlocuitoare. Practic, nu 
există nici un fel de deosebire; toți cetățenii se 
bucură de aceleași drepturi și, bineînțeles, de 
aceleași obligații".

Răspunderile vîrstei tinere
„Pregătindu-se temeinic pentru muncă și viață, 

unit în idealurile și aspirațiile sale de a servi pa
tria socialistă, tineretul trebuie să fie prezent, să 
lucreze acolo unde îl solicită interesele dezvol
tării societății, să contribuie prin munca sa en
tuziastă la înflorirea orașelor și comunelor de pe 
întreg cuprinsul patriei, la dezvoltarea armoni
oasă și progresul economic-social al tuturor ju
dețelor, la înfăptuirea mărețului program de ri
dicare generală a țării pe noi trepte ale civili
zației socialiste."

Scoaîa—factor de educație
A •>

comunistă
„Noi trebuie să avem o școală care să educe 

tineretul nostru în spiritul muncii, să-l învețe să 
muncească în orice domeniu de activitate, pen
tru câ once muncă folositoare societății este o 
muncă de onoare; în acest spirit trebuie să for
meze școaîa noastră tineretul I Numai așa vom 
avea o școală care să contribuie cu adevărat la 
formarea tinerei generații, pentru societatea so
cialistă și comunistă".

Prezentul poate fi mai fru
mos decît s-a visat — viito
rul poate trece dincolo 
prevederile noastre. Sînt 
rioade de timp în care 
tria, neamul se împlinesc 
tipare ideale, în sensul 
blim al existenței, prin 
porttl care se rostește printr-o 
personalitate, iar personalita
tea, la rindul ei, imprimă 
un nou tipar, o nouă con
duită existențială patriei. Es
te ceea ce se petrece astăzi și 
se va petrece mîine cu struc
tura economică, politică și 
culturală a României socia
liste, creată și desăvîrșită de 
către personalitatea profundă 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, omul de frunte al 
partidului fi al statului nos
tru.

Președintele a trecut prac
tic prin trei condiții sociale : 
cea de țăran, cea de munci
tor și cea de intelectual, la 
modul revoluționar, superior, 
al trăirii, avînd acum capaci
tatea de a imprima tuturor

de 
Pa
pa

in 
su- 
po-

acestor trei categorii sociale 
un elan creator. Toate aces
te trei stări de spirit l-au le
gat antele de destinul națiu
nii, dîndu-i un acut senti
ment al istoriei. De aici o ar
monizare între politica inter
nă și externă a țării. Moder
nizând fi civilizând — cum 
Cuza — treburile dinlăuntru, 
ale țării cu cele din afară' 
președintele României con
temporane a imprimat politi
cii noastre externe o deschi
dere largă spre universalita
te. Omul și națiunea revin 
cel mai prețios capital pe 
plan național și internațional.

A intrat în datinile partidu
lui nostru, în tradiția sa, ca
re devine strămoșească, 
bilanțul aniversărilor naționa
le. Astăzi, la 30 de ani de 
la eliberare, ne este limpede 
că trăim un răstimp exem- 
plar al istoriei românești, o 
perioadă de frumoasă efer
vescență a patriei în care se 
tinde spre marile idealuri ale 
omului. Desigur nu una para-

disiacă. Socialismul nu 
desăvârșește în frac fi cu 
mănuși. El are nevoie de e- 
forturile deosebite ale tutu
ror. In mărețele planuri de 
azi privim viitorul minunat al 
patriei la care sîntem cu to
ții datori să lucrăm neobosit. 
Secretarul general al partidu
lui ne cheamă la o construc
ție grandioasă, durabilă, idei
le sale conturează o patrie al 
cărei destin îl întruchipează. 
De aceea, credem în pre
ședintele României socialiste, 
în secretarul general al parti
dului nostru comunist ca in 
lumina zilei fi sîntem siguri că 
mult visatul viitor de aur al 
țării devine coordonată știin
țifică, un triumf al muncii fi 
ai demnității umane, al filo
zofiei noastre românești, al 
umanismului nostru, al forțe
lor noastre proprii, aici la 
Dunăre și Carpați. Este tot 
ce avem mai scump și mai 
frumos pe acest pămînt.

•>. *
• ••
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„Jur să slujesc cu credință patria, să acționez cu fermitate pentru apărarea independenței, 
suveranității și integrității țării, pentru bunăstarea și fericirea întregului popor, 
pentru edificarea socialismului și comunismului în Republica Socialistă România!“

Omul de tip nou, un om 
multilateral pregătit

„Formarea unui om multilateral pregătit, cu o 
concepție avansată despre lume și societate, edu
cat în spiritul patriotismului și internaționalismu
lui proletar, cu o înaltă moralitate și o bogată 
viață spirituală constituie o necesitate obiectivă, 
o cerință legică a progresului societății socialiste 
și, totodată, obiectivul fundamental al activității 
ideologice a partidului".

Pace, prietenie, colaborare
„Intre politica internă de construcție a societă

ții socialiste, de înflorire multilaterală a patriei, 
și politica noastră externă există o legătură in
disolubilă, o unitate dialectică inseparabilă. Po
litica externă a Republicii Socialiste România dă 
glas aspirațiilor profunde ale poporului român, 
care, consacrîndu-și forța și energia uriașei opere 
creatoare pașnice, de edificare a noii orînduiri, 
manifestă în același timp un înalt spirit de res
ponsabilitate pentru cauza socialismului și pro
gresului social în lume, pentru soarta întregii 
omeniri".

Din momentul In care 
Îndeplinește înalta 
funcție de secretar 

general al partidului, de 
conducător al națiunii noas
tre, nici un alt element nu 
caracterizează mai convingă
tor activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu decît pre
ocuparea sa pentru o legătu
ră cit mai strinsă și directă 
cu masele de oameni ai 
muncii, dialogul viu pe care 
cu o consecventă șl nedez
mințită energie îl poartă cu 
oamenii de toate virsteie, In 
toate sectoarele de activitate, 
din toate colțurile țării. Ni
mic mai edificator decît ac
tivitatea pe care ne-o relevă 
agenda sa din iulie 1965 și 
pînă în mai 1974. In acest 
răstimp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a efectuat 168 de 
vizite de lucru in toate ju
dețele țării și în Capitală, a 
vizitat 141 de localități, 455 
de întreprinderi industriale 
și șantiere, 144 unități din 
agricultură, 206 unități so- 
cial-culturale și de învăță- 
mint, 21 unități de cercetare 
științifică. Pe aceeași agendă 
se află înscrise 69 întllniri 
de lucru, consfătuiri și con
ferințe pe țară cu reprezen
tanții oamenilor muncii din 
industrie și agricultură, ști
ință și învățămînt, din toate 
domeniile de activitate pre
cum și 42 de întllniri cu ac
tivul de partid județean și 
din București.

Din 1965, una din co
ordonatele semnifica
tive ale vieții sociale 

și politice a țării s-a impus 
a fi bogata activitate legis
lativă desfășurată la iniția
tiva și îndrumarea perma
nentă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in vederea creării 
unui cadru juridic capabil să 
reflecte în mai bună măsură 
mutațiile ce au loc. în socie
tatea noastră în etapa ac
tuală, să stimuleze eforturile 
de perfecționare a întregii 
activități. S-a înființat ast
fel Frontul Unității Socia
liste ca forum național al 
participării poporului la e- 
xercitarea puterii, in guvern 
au fost cooptați reprezentan
ții U.T.C., sindicatelor și 
U.N.C.A.P. ; s-a legiferat, 
între altele, înființarea, 
organizarea și funcționarea 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale a României, s-au con
vocat primul Congres al 
deputaților consiliilor popu
lare județene și conferințele 
președinților consiliilor popu
lare, comunale și orășenești.

Concepția de largă vi
ziune a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu 

privire la construcția socia
listă a României își găsește 
un argument semnificativ în 
„Propunerile de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice, de edu
care marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii" for
mulate la consfătuirea de

lucru a activului din dome
niul ideologiei, din 8 iulie 
1971. Stind la baza „Progra
mului P.C.R. pentru îmbu
nătățirea activității Ideolo
gice". ridicarea nivelului ge
neral al cunoașterii și edu
cația socialistă a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității 
socialiste, aceste propuneri 
de o însemnătate istorică în 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate ne 
relevă un aspect esențial al 
puternicei personalități crea
toare a secretarului general 
al partidului, grija neprecu
pețită pe care o poartă omu
lui, preocuparea neobosită 
pentru făurirea unui om de 
tip nou.

Fidel Intereselor patriei 
al cărui fiu este, cau
zei comunismului, pă

cii și prieteniei intre popoa
rele lumii, secretarul gene
ra] al partidului, președintele 
României socialiste, s-a im
pus in conștiința umanității 
printr-o prodigioasă activi
tate desfășurată în vederea 
promovării în relațiile dintre 
state și popoare a unor prin
cipii de egalitate în drep
turi, suveranitate și inde
pendență. de conlucrare 
in avantajul reciproc. In ul
timii ani, cu deosebire, da
torită remarcabilei prezențe 
a președintelui României în 
viața internațională, a pozi
ției constructive pe care se 
situează față de soluționarea

problemelor eu oare este 
confruntată omenirea, Ro
mânia. prin persoana condu
cătorului ei, și-a cucerit un 
binemeritat prestigiu, afir- 
mîndu-se ca un factor activ 
pe arena internațională. Este 
ilustrativ faptul că, dacă în 
1965 întrețineam relații di
plomatice cu 68 de țări, a- 
cum, în 1974, numărul lor a 
ajuns la 118. Contribuția ho- 
tăritoare la această puternică 
afirmare a României in sinul 
comunității mondiale este in
dispensabil legată de activi
tatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de cele 99 de vi
zite întreprinse în străină
tate, în țări de pe toate con
tinentele, în Europa, Asia, 
Africa. America de nord și 
de sud, în țări socialiste. în 
țări aflate în curs de dezvol
tare. precum și în țările ca
pitaliste puternic dezvoltate.

Remarcabil om de ac
țiune, secretarul gene
ral al partidului s-a 

impus in anii de cînd con
duce destinele partidului, ale 
poporului și ale României, 
ca o proeminentă personali
tate a cărui contribuție teo
retică originală a îmbogățit 
tezaurul de idei al marxism- 
leninismului, a ridicat pe o 
treaptă calitativ superioară 
elaborarea programului P.C.R. 
de construetie a socialismu
lui. a principiilor care tre
buie să guverneze raportu
rile intre state.

TRAIAN GÎNJU
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Mărturisirile unor participant 
la evenimentele car» au pus ba
zele noii orinduiri

• NEAGU ANDREI, 
general, deputat tn 
parlamentul care, la 30 
Decembrie 1947, a pro
clamat Republica t

— Deși sînt un om care a 
semnat, alături de ceilalți depu- 
tați, certificatul de naștere a 
Republicii, care a trăit emoția 
extraordinară a unei clipe de 
mare însemnătate istorică, nu 
este ușor să-mi rememorez eve
nimentul petrecut acum 27 de 
ani, să văd Republica de ieri 
prin prisma celei de azi. Și-am 
să vă explic de ce! Atunci cind 
în clădirea din Dealul Mitropo
liei se scotea scaunul regal pen
tru a fi arborată stema țării, 
știam fără îndoială că sosise 
momentul ca visul să devină 
realitate, că din acea zi începea 
să domnească singurul rege ve
ritabil, poporul. In sala parla
mentului, pe străzile orașului, 
sufletele și mințile oamenilor fu
seseră cuprinse de un nestăvilit 
optimism. Eram cu toții încre
zători mai mult ca oricînd în 
destinul ce ne aștepta, avînd 
conștiința că se așezase piatra 
de temelie a viitorului comunist. 
A fost o mare victorie, era în
ceputul unui drum lung și ane
voios, de muncă și strădanie in- 
dirjită. Dacă mărturisesc că 
nu-mi este ușor să privesc îna
poi, la acea dată de 30 Decem
brie 1947. din perspectiva anului 
1974, anul celei de-a XXX-a a- 
niversări a eliberării patriei, este 
pentru că, deși visători, cei care 
au împlinit voința maselor pro- 
elamînd Republica, nici nu au 
bănuit realizările pe care le pre
gătea viitorul. Intr-adevăr. Re
publica noastră s-a schimbat, 
mult în acești ani. A Înflorit și 
s-a dezvoltat mai presus de ori
ce închipuire pe care aș fi în
cercat-o acum 27 de ani, deve
nind astăzi, mai mult ca oricînd, 
și mîine. cu certitudine, mai 
mult decît astăzi. Republica în 
care suveran este poporul, în 
care prin propria muncă și ab
negație cetățenii vîrstnici și. ti
neri își făuresc o existență me
reu mai prosperă, mai frumoasă, 
îndrăznește să-și calculeze fie
care pas ce duce spre viitor cu 
Isiguranța pe care i-o dă încre
derea în sine, în obiectivele pe 
care și le-a propus, în conducă
torul care Ii îndrumă pașii, pre
ședintele 'Nicolae Ceaușescu, 
omul care a reușit să concentre
ze energia națiunii lntr-un efort 
ce a schimbat geografia mate
rială și umană a patriei, proiec- 
tind-o »pre viitorul comunist.

• MARIN BANILA - 
Erou al Muncii Socialist», 
maistru la întreprinderea 
de material rulant „Gri- 
vița roșie" unde lucrea
ză din anul 1946 :

— Am fost tn curtea uzinei, «- 
tunel în 11 iunie 1948, cind s-a 
decretat naționalizarea principa
lelor mijloace de producție. 
N-am trăit in viața mea o bucu
rie mai mare, o satisfacție mal 
intensă, decît în ziua cind am a- 
flat, prin glasul comuniștilor, că 
am devenit stăpîn pe munca 
mea. Noi, cei de la „Grivița ro
șie", am resimțit mai profund 
ecoul acestei măsuri, pentru că 
răsplătea singele pe care mun
citorii acestei uzine 11 vărsaseră 
de nenumărate ori pentru ca ei 
și întregul popor să-și cîștige 
dreptul de a-și trăi viața cu 
demnitatea conferită de faptul că 
îți hotărăști singur existența. 
Am privit în acea zi cu altfel 
de ochi uzina in care lucram, 
mașinile învechite, halele dără
pănate, fețele supte și zdrențele 
în care ne înveșmîntam oasele 
istovite de trudă și mizerie. 
Știam că nu va trece multă vre
me și nu voi mai avea ocazia 
să le văd. Așa s-a și întîmplat. 
Priviți și dumneavoastră în jur! 
Toată întreprinderea este ca și 
nouă, s-au construit hale noi, 
cele vechi s-au mărit și moder
nizat de nu le mai recunoști. 
Dispunem de utilaje de înalt 
nivel tehnic, iar oamenii sînt și 
ei cu totul alții. Ți-e mai mare 
dragul să lucrezi la . „Grivița 
roșie".

Este sigur că lucrurile nu vor 
rămine aici. Potrivit directivelor 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului. întreprinderea se va 
dezvolta in continuare, mărin- 
du-și capacitatea de producție, 
efectivul de lucrători. Atunci, ca 
și acum, ca și ieri, dar in mai 
mare măsură „Grivița roșie" își 
va păstra și întări locul de pilon 
al industriei socialiste, de deta
șament de avangardă al clasei 
noastre muncitoare.

din august 1949, cind a 
luat nașter» cooperati
va :

— Mi-amintesc că pe la vreo 12 
ani, tata care nu avea pămint 
mi-a spus să-mi caut norocul 
în lume. Am umblat din stăpîn 
în stăpîn, tot încereînd și nereu
șind să fac casă bună, eu și no
rocul meu. De-abia în vara Iul 
’49 am simțit că în sfîrșit am 
prins norocul de picior. Tocmai 
trecuseră vreo clteva luni de la 
plenara partidului din 3—5 mar
tie cind se luase hot&rîrea de 
transformare socialistă a agri
culturii. Eu și cu președintele 
de azi al cooperativei, dealtfel 
este același președinte pe care 
l-am avut șl atunci, așa cum eu 
slnt tot .de atunci contabil șef 
al cooperativei, ne-am sărbăto
rit recent „nunta de argint" de 
cind împreună am Întocmit „co
lectiva din Sinești. Pe atunci 
au devenit colectiviști numai cei 
săraci lipiți, dar și cei mai har
nici săteni. A fost al naibii de 
greu. Adeseori nici noi nu mai 
credeam c-o s-o scoatem la ca
păt. Neavînd metru, măsurăm 
pămlntul cu lanțul de fîntlnă. 
Tot ce aveam însemna vreo 60 
mii de lei, adică vreo cîțiva cai 
îmbrăcați în piele, niște căruțe 
hodorogit», niște pluguri neno
rocite că nimeni nu știa cînd 
fuseseră făcute și trei vaci. Atît! 
Asta a fost în ’49. Acum avem 
o avere de peste 16 milioane. 
Tractoare, camioane, 200 de vite 
de muncă, peste 1 000 de bovine, 
din care 529 vaci. în acești 25 
de ani am prins gustul bogăției, 
al bunăstării, am devenit ambi
țioși ca niciodată. Ne-am propus 
ca în cinci ani să mărim averea 
cooperativei cu cite două mili
oane anual, să ajungem la 2 000 
de bovine, să introducem mul
sul mecanic, adăpători automate 
în grajduri și cite și mai cite. 
Vorba aceea, am prins norocul 
de picior și-1 ținem strîns să nu 
ne scape. Că doar de noi de
pinde, nu 7!

★
Trei oameni, trei vieți a căror 

Identitate se confundă cu însăși 
identitatea socialistă a patriei. 
Trei destine umane pe care fău
rirea noii orinduiri le-a multi
plicat la scara întregului popor. 
Experiența lor istorică se arcu
iește spre viitor din cutezanța 
unei tradiții, a unui prezent re
voluționar. in care inimile noas
tre. vibrînd la flacăra nestinsă a 
efortului spre mai bine, se în
vestesc cu valențele durabilității 
unei competiții cu noi înșine, cu 
ceea ce putem și ținem să fa
cem spre propria noastră feri
cire. t

TRAIAN GÎNJU

...Primei» noastre unelte au 
fost lopata, cleștele, ciocanul, 
tirnăcopul, dinamita. Am pornit 
încolonați spre locuri de legen
dă, dar pustii. O salopetă, o pli
ne, o lopată șl mal ales un om 
plin de voință, un singur trup, 
șuvoi de oameni, „în lupta după 
lupta de victorii". Revoluția nu 
s-a poticnit după sacii de nisip 
în care se închega singele cald 
al jertfelor. Urma o altă revo
luție...

Un irezistibil imbold patriotic 
ne Îndeamnă la retrospecții. 
Prin muncă și cutezanță am ri
dicat din temelii o industrie 
grea, am electrificat țara de Ia 
un capăt la altul, am diversifi
cat ramurile de producție, fă- 
cînd să răsară pe harta Româ
niei fabrici și uzine noi, combi
nate petrochimice, orașe moder
ne. Prin muncă și cutezanță, 
gîndire îndrăzneață, am accele
rat timpul latent al unei exis
tențe milenare spre culmile unei 
afirmări puternice, solide, trai
nice. Ne-am născut poeți ai spi
ritului și am devenit posesori ai 
unui remarcabil talent economic 
prin muncă și cutezanță.

• Numai în perioada 
1966-1970 industria con
strucțiilor de mașini a a- 
similat în fabricație pes-

• te 3100 tipodimensiuni 
de mașini, aparate și in
stalații. Ponderea produ
selor noi în această ra
mură de bază a fost, în 
1970, de 60 la sută.

• în 1975 peste 47 la 
sută din producția globa
lă industrială a țării va 
consta din produse noi 
sau modernizate. Cu alte 
cuvinte, aproximativ u- 
nul din două tipuri de 
produse care vor fi fa
bricate în 1975 nu a fi
gurat în nomenclatorul 
anului 1970. Și aceasta 
numai ÎNTR-UN SINGUR 
CINCINAL I

Cuvîntul primului bărbat al 
țării spune: „Viața, experiența 
noastră..., demonstrează că nu
mai afectind importante resur
se materiale, mijloace însemna
te din avuția națională, în vede
rea reproducției lărgite, se poate 
asigura mersul înainte al eco
nomiei, științei, culturii, rldica- 

rea gradului de civilizație a vie
ții poporului, înflorirea întregii 
societăți. Pe această cale parti
dul, poporul nostru asigură a- 
propierea treptată a nivelului de 
dezvoltare a țării noastre de ni
velul țărilor avansate din punct 
de vedere economic, pune teme
lia viitorului mereu mai fericit 
al patriei. Generațiile de mîine 
vor putea spune cu recunoștin
ță: înaintașii noștri au făcut to
tul pentru a asigura poporului o 
viață îmbelșugată și fericită, au 
făurit o țară liberă, independen
tă și prosperă". O chintesență • 
Istoriei prezente șl viitoare pre
văzută cu luciditatea caracteris
tică secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicola» 
Ceaușescu.

• Perspectiva 1976— 
1980 prevede creșterea 
productivității muncii In
tr-un ritm mediu anual 
de 6,7-7,2 la sută, pe 
această bază fiind pre
văzută realizarea a cir
ca 70 la sută din sporul 
producției industriale; 
un singur procent de 
sporire a productivității 
muncii valorează în 1980 
cirea 9 miliarde lei, față 
de 2,7 miliarde lei in 
1970.

o La nivelul anului 
1980, circa 45 la sută 
din valoarea producției 
industriale se va realiza 
pe seama produselor noi 
și modernizate.

In fața portretului nou al ță
rii putem spune cu îndreptățită 
mlndrie: noi, oamenii, l-am fău
rit. Omul exemplar, modelul u- 
man care se află în noi! Omul 
exemplar este comunistul încer
cat, învestit cu înalta responsa
bilitate de a făuri destinele eco
nomice, sociale, morale ale 
României socialiste prin cugetul 
și fapta sa. Legăm, îndreptățit, 
istoria țării de istoria comuniști
lor: „Partidul sînt oamenii, is
toria sa este istoria oamenilor, 
conștiința lui este conștiința oa
menilor..." Iar ziua de mîine se 
conturează din eforturile și cer
titudinile noastre de azi. Iată 
cîteva exemple de înaltă con
știință care, laolaltă, alcătuiesc 
portretul colectiv al generației 
tinere, angajată solemn și cute
zător în procesul amplu de con
strucție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

• Arta șlefuito
rilor de metale

Vom relata despre meșterul 
Gheorghe Pavel din Adincata. 
Știți cu toții ce înseamnă un 
strung, poate ați văzut șl un 
strung automat cu comenzi nu
merice. La EREN ’74 există ast
fel de mașini. Văzîndu-le pe a- 
celea veți înțelege mai bine și 
unealta la care lucrează tînărul 
nostru maestru. Este fabricant 
de matrițe electronice. Aceasta, 
în industria electrotehnică, În
seamnă absolutul tuturor co
telor în detalii de piesă. 
Fluxul magnetic, ca să-și în
chidă așa cum dorim li
niile de forță, are nevoie 
de această înaltă preoizie. Cei 
care lucrează aici, la matrițe, 
sînt oameni de precizie. Printre 
instrumentele de măsură de pe 
bancul lor de lucru, nu se ob
servă șublerul, echerul sau com
pasul, cu atît mai puțin subdi
viziunile metrului — ci mill- 
micronul aparatelor de mă
surat optic. Cum arată pie
sa ce se prelucrează cu 
atîta rigoare ? Am aflat cînd- 
va că Brâncuși ajunsese, fi- 
nisînd zborul păsărilor mă
iestre, să șlefuiască metalul 
cu cirpa aspră de cinepă... Așa 
arată șl fata de metal, prelucra
tă de Pavel Gheorghe din Adin
cata: capătă ape limpezi de 
oglinzi venețiene.

• Cînfece 
la noua stemă 
a Moldovei

La Borzești, nouă mii de meș
teri, cunoscători ai meseriei ca 
„nouă meșteri mari", dirijează

procesele chimice ale instalațiilor 
desfășurate pe 9 km. Este difi
cil, îmi spune secretarul U.T.C. 
Păun Dumitru, să înțelegi în 
ansamblu șl în amănunt întreg 
procesul tehnologie al nebănui
telor sinteze, cînd totul se pro
duce ermetic, la temperaturi 
Înalte, sub presiune și nimic nit 
se vede, ci totul se ascultă; 309 
de produse lansate pe fluxurile 
tehnologice și fiecare are un su
net specific. Conductele de țiței 
vibrează in tonuri joase, profun
de; hidrocarburile aromatice au 
un sunet straniu, de muzică a 
sferelor; oonductele roșii de oxi
gen șl gazul metan clntă meta
lic, argintiu. Laolaltă, toat» co
loanele de sinteze alcătuiesc o 
uriașă „orchestră chimică", al» 
cărei armonii se aud clar noap
tea sub cerul Moldovei. ___ j

• Premiere 
in evoluție

• Prima turbină de 3 MW de 
Ia Reșița a fost Ia începutul dru
mului un adevărat „copii minu
ne". Apoi au venit cele de 6, 
12 MW etc., ajungîndu-se azi Ia 
330 MW. Paralela acestei evolu
ții a turbinelor se răsfrînge in 
puterea instalată care in 1950 
era de numai 740 MW, iar astăzi, 
în 1974, de 11 450 MW. între a- 
ceste cifre ale puterii stă con* 
densată o muncă eroică, o cute
zanță fără seamă, o vocație de 
aur, Inventivitatea poporului
nostru.

• Dacă în 1950 fabricam 3 469 
tractoare, am ajuns acum la 
peste 35 000 anual. Dar nu nu
mai numărul lor a crescut de 10 
ori, ci de tot atitea ori a crescut 
varietatea de tipuri. Agricultura, 
principala beneficiară a acestei 
formidabile multiplicări, dispune 
In prezent de 115 000 tractoare, 
fapt care a făcut ca ponderea 
energiei mecanice să crească de 
Ia 14,3 la sută in 1938, la peste 
90 la sută in prezent.

• De la remorcherul de 200 
tone, la mineralierul de 55 000 
tone; in perspectiva foarte apro
piată: 150 000 tone. O meserie 
străveche, dublată de amprenta 
modernului. în prezent in 70 de 
țări efectuăm transporturi nava
le, Iar 300 de porturi poartă 
semnătura românească a prezen
ței marinărești.

• 1950: 42 500 ha.
1974: 1 363 000 ha.
In viitor: 5 300 000 ha.
Cifrele reprezintă evoluția su

prafețelor irigate; de la amena
jările simple, locale, la marile 
sisteme automatizate și electro- 
nizate; sporul de producție, ca 
urmare a efectuării acestor lu
crări, ar fi de circa 13 500 000 
tone adică mal mult dectt în
treaga producție de cereale pe 
care am obținut-o in jurul ani
lor 1965—1970 pe tot teritoriul 
țării.

• F—500 este numele instala
ției de concepție românească 
pentru forajul la adînciml de 
10 000 m, echipată cu motoare 
totalizind 7 500 CP, cu pompe de 
mare capacitate fabricate pen
tru prima oară in țara noastră.

• Motorul Diesel — Alco de 
4 000 CP, cu 1 700 CP mai mult 
față de produsul anterior, cu o 
greutate redusă cu 10,5 tone, 
pentru echiparea locomotivelor.

• Hibrizii de fioarea-soarelui, 
Romsan, cu o productivitate mai 
mare decit soiurile precedente 
cu 15—20 la sută, un conținut 
mal bogat in ulei, sint pretablli 
lucrărilor mecanice.

• Laser. Din multitudinea pro
duselor in premieră amintim :

— Instalația de calcul dotat cu 
laser pentru echiparea calcula
toarelor;

— instalație laser pentru tăie
rea tablelor subțiri din oțel in
oxidabil, a porțelanului și cuar- 
țulul, pentru sudarea tablelor 
din oțel in atmosferă protejată, 
pentru evaporări de substanță in 
vid, de prelucrări mecanice su
perfine.

® Miezuri
de memorie

Călătorul care se Îndreaptă 
spre țărmul Mării Negre va 
observa lesne Intre lanurile ne
mărginite de fioarea-soarelui 
o construcție zveltă din oțel și 
sticlă care strălucește sub soa
rele ctmpiei asemenea unul dia
mant uriaș. Este Fabrica de fe
rite — F.F.U. — după cum o 
evocă prin maroă produsele sale; 
dar este și locul de muncă al 
tînărulul Inginer doctorand — 
Aurel Badiu. Pasiunea și cute
zanța lui o constituie „marginea'’ 
Infinitului mic: în perimetrul a- 
cestui mini-univers operează 
cercetările, visurile și realizările 
sale — miezurile de memorie ale 
calculatoarelor. Luate in raport 
cu lucrurile din jur — miezurile 
de memorie sînt cu mult mai 
mici decît gămălia unui ac. Dar 
cite minunate procese electroni
ce, miraculoase se petrec in in
teriorul lor? Acestea sînt supor
tul general al conexiunilor elec
tronice ce se nasc în „creierul" 
unui calculator. De aceea greu
tatea lor se cîntărește in aur. 
„Un pumn de miezuri — un 
pumn de aur" mărturisesc cei 
din fabrică. Dar cite nopți de 
studiu, verificări și eșecuri au 
trăit dirz tinerii din acest co
lectiv — pînă ce au ieșit la lu
mină rezultatele! Paradoxal, 
„materia primă" a acestor mi
nuscule particule ale electronicii 
se poate obține și din cutii ru
ginite de conserve, ori chiar din 
șpanul strungurilor.

Supremă înnobilare a materiei!

ST. DORGOȘAN 
ION MARCOVICI

Oare unde ți cînd s-a aprins 
marea flacără ? Mi-e teamă că 
rostind o dată ți un loc aț ne
dreptăți pe cineva. Au fost 
multe seîntei, ca niște exclama
ții ale unei bucurii cu neputin
ță de reținut. Nu era numai 
bucurie, era fi conștiință, ți vis, 
ți dorință, și entuziasm, era în
ceputul marelui romantism, in- 
tilnirea fericită dintre revoluție 
ți tinerețe. Încă nu eram pose
sorii de fapt fi de drept ai unel
telor, dar unele erau tn mîinile 
noastre fi păreau prelungirea 
brațelor noastre, într-atît se 
uneau cu puterea fi focul din 
noi. Nimeni nu ni le mai putea 
smulge, deci erau sau urmau să 
fie ale noastre pentru totdeau
na. Și am început cu ele ți cu 
credința că vom rămtne de-a pu
ruri stăpînii lor, să refacem ți 
să lucrăm țara cea nouă.

Ața s-au aprins primele sân
tei. La Galați, la Drobeta 
Turnu-Severin, la Agnita-Bo- 
torca, la APACA în Bucu
rești, undeva la Bălța ți altun
deva la Petroșani fi în alte 
locuri, în multe ale locuri, munca, 
munca cea de toate zilele a înce
put să fie făcută ți să fie simțită 
fi să fie înțeleasă ca un miracol. 
Cărămizile, ți barele de oțel, ți 
bolovanii de cărbune, împreună 
cu cazmaua, cu strungul, cu pic- 
hamărul, ți toate celelalte ma
terii ți unelte nu mai însemnau 
sudoare ți efort ți plinea cea 
de toate zilele, fiecare contopire 
cu unealta însemna o parte din 
visul de aur al patriei. Stăpîneam 
mașina și loveam năpraznic cu 
cazmaua, asudam ți uneori ni se 
îndoiau genunchii de efort, dar 
în mintea noastră ți în inima

Prezentul este o treaptă de lansare pe orbitele viitorului. Nu trăim 
niciodată numai in prezent și pentru prezent, ci întotdeauna cu gîndurile 
și cu strădaniile îndreptate spre ziua de mîine. Fiecare faptă de muncă, 
fiecare dorință de împlinire are mereu același scop nobil, care țin
tește propria noastră devenire și bunăstarea copiilor noștri, a tuturor gene
rațiilor care vor trăi și vor construi mai departe orînduirea socialistă. De 
aceea, dacă acceptăm adevărul că fiecare zi încheiată și fiecare an încu
nunat de succese se adaugă unul trecut cu care pe bună dreptate ne 
mîndrim, tot atît de adevărat este că zilele șl anii fierbinți ai prezentului 
aduc mal aproape de noi viitorul.

noastră se ridica » țară nouă, 
plină de strălucire ți dreptate, 
plini de zimbete ți de certitu
dini. De aceea puterea noastră 
era aproape neobosită ți setea 
noastră de a înfăptui se putea a- 
semăna numai cu setea de crea
ție a celor mai mari artiști ai 
lumii. Cit» minuni nu s-au tn- 
timplat atunci I Ața ni s» păr»a 
tot ceea ce zideam — minuna. 
Pentru că ritmul muncii de a- 
tunci era însuși ritmul inimilor 
noastre, fi-i vedeam pe oțelari 
cum le sticlesc ochii la descăr
carea șarjelor, fi-i simțeam p» 
brigadieri cum fără oîntec bra
țele lor n-ar fi putut urni mun
ții din loc, fi-i simțeam pe me
canicii locomotivelor cum parcă 
trag Cu trupurile lor trenurile 
spre uzine fi șantiere. Era prima 
contopire cu uneltele, erau pri
mele zile de muncă liberă, erau 
primele cadențe ale batalioane
lor proletare în fruntea revoluți
ei. De aceea am înfăptuit într-o 
zi cit alții în șapte, de aceea am 
ajuns din urmă viitorul. Atunci, 
în acei ani, am inaugurat zodia 
romantismului sub care trăiește 
ți lucrează, sub care va trăi fi 
va lucra de-a pururi această 
țară.

CONSTANTIN CHIRIȚA

Răsună valea, 

răsună țara 
(proiect pentru un 
posibil scenariu)

O imagine simbol

Succesiunea rapidă de chipuri 
și scene înlănțuie o scurtă isto
rie a evenimentelor de pe șantie
rele naționale ale tineretului din 
anii 48—50. Pentru prima oară in 
istoria ei, România cunoaște, sub 
o asemenea înfățișare, entuzias
mul cîtorva mii de băieți ți fete 
care se angajau să răspundă do 
înfăptuirea unor obiective eco
nomice de importanță deosebi
tă, Agnita — Botorca, Salva — 
Vișeu, Ceanu Mare — Cluj, 
Lunca Prutului, APACA, Hune
doara au dat acestui entuziasm 
o aură legendară. Dar purtă
tor de cuvînt al tuturor a 
fost și a rămas șantierul de 
la Bumbești — Livezeni. O ima- 
gine-simbol care se adresează tu
turor generațiilor, tuturor promo
țiilor de tineri care îți încep an 
de an educația comunistă la 
școala muncii patriotice, pun
tea arcuită peste timp, viaduct 
eroic care leagă într-un tot uni
tar generațiile de ieri și de azi 
prin fondul de aur al conștiinței, 
prin responsabilitatea patriotică 
față de țară. Pentru că în 1968, 20 
de ani după încheierea epopeii 
reconstrucției naționale, al cărei 
simbol a fost Bumbești-Livezeni 
strîmtoarea Lainici simte într-o 
nouă orchestrație vigoarea parti
cipării brigadierilor la muncă. 
La chemarea adresată de 
C.C. al U.T.C., tinerilor din toa
tă țara...

Ecouri!» nu (• șterg In timp

Noile serii ale brigadierilor 
inaugurează în acea vară fierbin
te a anului 1968 șantierele națio
nale de pe șoselele Bum
bești-Livezeni, Cîmpina — 
Comarnic, Baia Sprie — Sighet, 
București — Pitești, de la aero
portul Otopeni, din Insula Mare 
a Brăilei, din sistemul de irigații 
Jegălia. Steagurile tricolore se 
înalță iarăși pe catarge. Dominind 
forfota șantierelor se înalță mar
șuri vioaie pornim spre ma
gistrale, pe-al muncii șantier, 
de-i soare, vînt sau ger, « rit
mul muncii în toate fi al inimii 
ce bate, hei rup de brigadier. 
Faptele înlănțuite atît de 
strîns Incît par a fi una sin
gură, ne poartă cu iuțeală de-a 
lungul anilor, menționînd premie
re noi ale brigadierilor pe șantie
rele muncii patriotice.

S3 august 1969: In cîmpia Băi- 
leștiului are loc inaugurarea șan
tierului național al tineretului de 

la Covei. 29 august 19691 La 
Dragalina, în cadrul siste
mului de irigații Gălățui — 
Călărași se deschide un 
nou șantier național al tineretu
lui. 29 martie 1970: Lotru, 
marea cetate a luminii, se 
adaugă șantierelor național» 
ale muncii patriotice. 5 a- 
priit» 1970: Salba șantierelor 
se împodobește cu o piatră pre
țioasă de primă strălucire și mă
rime — Porțile de Fier. 17 mai 
1970: O nouă premieră — șan
tierul celei mai mari termocen
trale din țară — Rovinari.

Un dialog fructuos, chemări la 
întreceri, schimburi de experien
ță stabilesc un circuit oare îm
bogățește faptele brigadierilor de 
pe șantierele existente cu cele 
care continuă să apară în toate 

colțurile țării, pe platforma In
dustrială a Tîrgoviștei, la Cîmpu- 
lung Muscel, pe Someș, la Tur- 
ceni, în Valea Carasu cea arsă 
de soare, în sistemele de irigații 
Terasa Brăilei și Giurgiu — Răz- 
mirești, la Institutul politehnic 
din București, la construcția con
ductei de aducțiune a apei po
tabile Timișești — Iași, pe Va
lea Mostiștei. Toate racordate la 
o sursă unică de energie — voca
ția noastră de constructori, su
prema noastră dăruire, pretutin
deni unde partidul și țara ne 
cheamă să împlinim năzuințele 
și hotărîrea tuturor, conștiința 
fermă a participării la edificarea 
timpului comunist.

Bilanțuri

Este în firea lucrurilor să fa
cem bilanțuri. Există împrejurări 
în care bilanțurile au calitatea că 
îngăduie meditații profunde la 
sensurile sociale și politice ma
jore. Să alegem numai cîteva de
talii în sensul imaginilor de pînă 
acum. Bilanț 1968: Pe cele peste 
500 de șantiere naționale și loca
le ale tineretului contribuția bri
gadierilor s-a materializat în eco
nomii de circa 400 de milioane 
lei. Au fost colectate circa 350 000 
tone metal vechi, împădurite a- 
proape 4 000 hectare, redate în 
circuitul agricol peste 3 000 hec
tare, amenajate pentru irigații 
28 500 hectare, întreținut izlazuri 
și pășuni peste 345 000 hectare. 
Bilanț 1969: Peste 1 200 șantiere 
locale și naționale. Valoarea lu
crărilor executate de tineri — 
peste un miliard lei; au fost co
lectate 438 400 tone metal vechi, 
împădurite 4 692 hectare, redate 
în circuitul agricol 8 228 hectare, 
întreținut 425 917 hectare de pă
șuni și izlazuri, 100 000 elevi și 
studenți au lucrat în agricultură 
la strîngerea recoltei. Bilanț 1970: 
4 500 de șantiere naționale și lo

cale ale tineretului. Valoarea lu
crărilor executate de tineri: un 
miliard șl șase sute de milioane; 
au fost expediate oțelărillor a- 
proape 2 milioane tone fier vechi 
și deșeuri de metal» neferoase, 
s-au plantat 23 000 hectare pă
duri si p»st» 9 milioane pomi 
fructiferi și arbuști în livezi, au 
fost amenajate pentru irigații 
133 000 hectare, 1 milion 
do tineri elevi, studenți, 
muncitori au fost prezenți pe o- 
goare la stringers*  recoltei. Bi
lanț 1971: P» șantierele muncii 
patrîotioe activități record. Va
loarea economiilor obținute se ci
frează Ia aproape un miliard opt 
sute milioane lei. Asemenea 
bilanțuri apropie momentele 
de istorie, făcîndu-le să apară 
ca polii unei vaste declanșări de 

• SOCRATE ENE - 
contabil șef la C.A.P. din 
comuna Sinești — Ilfov,

©4

energii materiale și spirituale, ai 
unor creșteri substanțiale pe pla
nul optimizării investiției de en
tuziasm în efortul de a grăbi 
mersul Istoriei spre împlinire*  
noului destin al țării. Fiecare bi
lanț ne dovedește că întrecerea 
este continuă. Anul trecut valoa
rea muncii depusă pe șantierele 
tineretului a fost de 3 miliarde 
lei. In vara lui 1973 pe platfor
ma industrială a Tîrgoviștei fu
seseră puse In funcțiune înainte 
de termen uzina de strunguri și 
cea de lămpi electrice, brigadie
rii fiind angrenați în bătălia pen
tru punerea în funcțiune a celui 
mai mare obiectiv de pe platfor
mă — Uzina de oțeluri și table 
subțiri înalt aliate. Situația se 
repeta la Lotru și nu numai a- 
colo, ea se repetă acum la Someș, 
dar nu numai aici. Bilan
țurile acestea, tot mai bo
gate de la un an la altul, dau 
hărții patriei o nuanță de depli
nă înfăptuire a năzuințelor noas
tre spre comunism. Astăzi purtă
torii celor 1 800 000 de ecusoane 
de brigadieri pot fi întîlniți pe 8 
șantiere naționale: hidrocentrale
le de pe Lotru și Someș, termo
centralele de la Rogojelu și Tur- 
ceni, platforma industrială Tîrgo- 
viște, sistemele de îmbunătățiri 
funciare Mostiștea, Cetatea, Gali
ce» Mare și Giurgiu — Răzmi- 
rești, pe 66 de șantiere județene, 
pe 3 500 de șantiere și tabere lo
cale avînd ca obiective investiții 
din industrie și agricultură, con
strucții școlare, cămine pentru 
nefamiliști, cluburi ale tineretu
lui, baze sportive și zone de a- 
grement. Bilanțurile sînt numai 
expresia geometrică a muncii. 
Cea morală, cea care semnifică 
autocunoașterea, autodepășirea 
este mai accesibilă, desigur, poe
ziei. întrecerea continuă, în rit
muri tot mai înalte...

MIRCEA TACCIU
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Astăzi, 'de pe culmea pe care ne aflăm după scurgerea a treizeci 
He ani de existență socialistă, apreciem că am atins coordonatele unui timp 
al împlinirilor maxime. Dar treapta aceasta este numai pragul pe care ne 
sprijinim pentru a păși mai departe în sus. Perspectivele pe care ni le des
chid programul partidului și proiectul de directive ne mobilizează eforturile 
către noi piscuri tot mai înalte, pe care le vom cuceri în următorii cinci 
ani, în următorii cincisprezece ani. Iar cea dintîi piatră de hotar care va 
marca prin alte argumente de muncă șl viață hotărîrea de a ne desăvîrșl 
destinele, intrarea impetuoasă în cel de al treizeci și unulea an al patriei 
libere va fl Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.

cu

O suprafață expozi- 
țională de peste 80 
mii mp ocupată cu 
pavilioane și platfor
me și-a conturat defi
nitiv profilul. Peste 600 
de întreprinderi, obiec
tive'de seamă ale so
cialismului ca : uzinele 
„23' August", „Vul
can", Uzinele de ma
șini grele, Uzinele Re
șița, Uzinele de auto- 
cattribafie ' Brașov, 
U.A.P., combinatele pe
trochimice, întreprin
derile electronice și e- 
lectrotehnice, „Semă
nătoarea" etc., etc., au 
trimis la pavilion peste 
90 000 de exponate. 
Toate produsele poartă 
marca de fabricație a 
acestui cincinal și, lu
cru important, cele 
mai multe sînt premie^ 
re — în sensul concep
ției tehnice, al randa
mentului și productivi
tății. Premiere —la o 
mare premieră națio
nală I „EREN ’74" de
vine în acest fel o a- 
devărată vitrină a ță
rii.

Ceea ce vedem as
tăzi în incintele expo- 
riționale de la EREN 
reprezintă simbolic is
toria celor 30 de ani 
— în cifre și fapte. 
Gama diversificată a 
produselor industriale 
realizate la înalți pa
rametri tehnici consti
tuie saltul calitativ al 
etapei de astăzi. Pro
dusele tehnice indus
triale au acumulat în 
sine efortul și pricepe
rea întregului popor, 
hotărît să urmeze nea
bătut politioa înțe
leaptă, de dezvoltare 
economică a partidu- 

EREN ne arată

prezentul 
noastre, 
în care 
nu 
viitor, 
atent,

faptelor 
prezent 

cînd 
a încăput atîta 

căci urmărind 
vom înțele-

un 
nici

ge că multe 
aceste realizări 
baza planurilor 
de perspectivă 
servi etapelor 
de dezvoltare

dintre 
stau la 
noastre 
și vor 
viitoare 
econo-

/
• Comitetul de sfat pentru energia nu

cleară expune machetele unor instalații 
complexe — realizate sau în curs de reali
zare ca : reactorul de putere zero, beta- 
troane, acceleratoare directe de electroni, 
accelerator linear, instalații de topire în 
vid cu fascicol de electroni, spectometru 
de neutroni cu 3 axe. Rostul practic al a- 
cestora il va constitui valorificarea superi
oară a resurselor naturale, generalizarea 
automatizării și mecanizării complexe etc.

e Cîteva din performanțele tehnice ale 
EREN-ului i generatorul de 330 MW al IMG 
București pentru termocentrala de la Rogo- 
jelu, IMG va produce în curind turbogene- 
ratoare de 600 și 1000 MW; cazanul de 
1035 tone abur pe oră, produs la Vulcan 
printre cele mai mari construcții termice 
din lume ; transformatoarele de înaltă ten
siune de la Electroputere de la 63-400 MVA.

• Instalațiile de fora] 4 DH - 315 - și 
3 DH - 200 A, care au stabilit recorduri 
de foraj în lume : 7 200 m adîncime în 
R.D.G și 5 500 m în rocile de gresie ale 
Americii Latine.

e Instalația de foraj cu acționare elec
trică - una din recentele realizări - poate 
săpa pînă la adîncimi de 8-10 000 de me
tri.

• 80 la sulă din actuala producție a In
dustriei ușoare alcătuiesc produsele noi, 
asimilate în ultimii 3 ani.

• Parametrii metalurgiei românești: s-au 
construit 4 mari furnale de 1 700 mc ; Com
binatul siderurgic Galați produce 5 milioa
ne tone de oțel pe an ; Slatina dă 200 000 
tone de aluminiu. Noile tehnologii siderur
gice vor situa România în viitorul cinci
nal pe locul 11 în lume I

• Cartea de vizită a industriei chimice : 
in trei zile realizează întreaga producție a 
anului 1950.

Pri
ne 

noua

ale 
de 
ră- 
mi- 
iri- 
de 

vor

este filă vie de 
o cronică în 
putem descifra 
acestor ani și 

drumului

mică și socială, 
vind metalurgia 
imaginăm exact 
platformă siderurgică 
de la Călărași, obser
vând cazanele imense 
de 1035 tone abur ne 
vom închipui termo
centrala cu șisturi bi
tuminoase de la Ani
na — vom vedea ai
doma șantierele navale, 
porturile mării și 
Dunării, holdele 
grîu și porumb — 
sărite pe cele 1,1 
lioane de hectare 
gate și milioanele 
cai putere ce-i
dezvolta transporturi
le pe drumurile patriei. 
EREN 
istorie, 
care 
faptele
asoendența 
nostru de mîine.

„EREN—74“ este o 
frescă a muncii crea
toare, realizată de cei 
mai pricepuți artizani 
ai patriei, dar, în ace
lași timp, este piatra 
de cuarț, vrăjită prin 
hărnicia noastră, în 
care vedem clar în
treg programul realiză
rilor de mîine. 90 000 
de exponate, ca un 
buchet de flori sînt un 
suprem omagiu adus 
celor 30 de ani, anii 
muncii și ai izbînzilor 
noastre, un omagiu a- 
dus politicii clarvăză
toare a partidului, căci 
tot ceea ce se află în 
EREN demonstrează 
Justețea politicii eco
nomice a partidului în 
construirea socialismu
lui.

Intra marile izbînzl ele celor 
trei deoenli de libertate se În
scrie la io o de frunte și aceea 
a formării omului nou, om al 
unei superioare conștiințe și 
pregătiri profesionale, om
profil moral-politic înaintat. 
Fără îndoială, că premisa esen
țială pentru afirmarea trăsătu
rilor morale înaintate o formea
ză Însăși noua existență socială 
a celor ce muncesc, astăzi, deo
potrivă, proprietari și producă
tori ai mijloacelor de producție, 
stăplni ai puterii politice, pen
tru totdeauna descătușați de 
exploatare, liberi să-și hotăras
că soarta potrivit intereselor șl 
aspirațiilor lor.

Reliefînd pregnant aceste pro
funde mutații survenite în exis
tența și conștiința maselor, 
partidul și-a făcut un scop pro
gramatic din formarea și dez
voltarea atitudinii socialiste a 
întregului popor, a tineretului 
tării, din cultivarea convingeri
lor de viață comunistă.

în curînd, Congresul al XI-lea 
al partidului va ratifica Norme
le vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste, 
strălucită sinteză morală a pro
gramului ideologic al partidului, 
parte integrantă a făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. $i putem afirma cu de
plină certitudine că acum, la doi 
ani de la lansarea sa în cadrul 
Conferinței naționale a P.C.R. 
din iulie 1972, acest cod funda
mental al moralei comuniste a 
fost validat de însăși viața și 
munca acestui popor, de cute
zanța și responsabilitatea cu 
care generația tînără s-a afir
mat consecvent în primele rîn- 
duri ale construcției socialiste.

undeva, să nu se creadă că stau 
pe banii părinților. Dar am ră
mas. Explicația nu este decit 
una singură — căldura, înțele
gerea și sprijinul colectivului 
muncitoresc în care am intrat, 
a unui colectiv care nu m-a 
ajutat numai să îmi însușesc de
prinderile profesionale, ci și 
să-mi înțeleg, să îmi iubesc și 
să îmi respect profesiunea. Iar 
visul meu cel mai de preț este 
astăzi ca, într-o zi, să pot eu 
însămi să transmit mal departe 
dragostea de muncă unor alte și 
alte serii de nbl venlți în fabri
ca noastră".

Satul — la rîndul ș&u — a cu
noscut prefaceri structurale, în
noitoare. „Aducem orașul la 
noi" — ne spunea Nlcu Pițlgoî 
de la C.A.P. Stolcănești (Olt), 
povestindu-ne cum, într-un răs
timp scurt, în comuna lor au 
apărut profesii noi, (strungar- 
lăcătuș, mecanic) ce au îmbogă
țit nu doar nomenclatorul pro
fesional, ci Însăși viața, orizon
tul moral al comunei. „Tiranii 
noștri — a completat el — nu 
mai sint astăzi robi ai unui pe
tec de pămînt, cl au devenit, 
cum spunem noi, muncitori a- 
grlooli, adică și-au format o 
altă înțelegere, o altă concepție 
despre munca lor, despre însem
nătatea lor în viața societății 
noastre".

Și nu sint, desigur, singurele 
exemple. Dar de ar fi să le 
căutăm un numitor comun, ace
la ar fi, cu siguranță, exigența, 
spiritul de răspundere față de 
felul în care muncesc, gindesc, 
trăiesc. Acea veșnică „nemul
țumire creatoare", pentru care 
pledează cu patos inginera Na
dia Corneanu, de la Combinatul 
siderurgic Reșița : „Eu cred că 
între marile calități ale unui co
munist, cu precădere a unui co
munist tînăr este și nemulțumi
rea, refuzul comodității, al lu
crului călduț făcut leneș, gîndit 
și spus cu jumătate de glas. 
Noi, tinerii, sîntem oameni ai 
unei societăți vital interesată să 
facă din nou o valoare funda
mentală. Dar noul nu se impu
ne de la sine, nici celorlalți și, 
deseori, nici nouă. Pentru nou

trebuie să pledezi, să te bați, tă 
demonstrezi. Și, nu odată, 
cazul să recunoaștem că și 
cazul tău, găsești ceva să 
schimbi, să te îmbogățești, 
te formezi. Fiindcă, numai 
mulțumirea creatoare este 
care poate să îți confere satis
facția datoriei împlinite".

Iată — așadar — în cele spuse 
pină aici — tot atîtea temeiuri 
pentru a avansa in cele ce ur
mează...

este
In 

mai
să 

re
cea

f

Trai milioane de argumente

tea cu siguranță le-am dobin
dit aici, în uzină".

Există, pentru noi, pentru fie
care, acum. tot mai puternic 
acest sentiment al datoriei, a- 
ceastă nevoie firească, de a ne 
confrunta propriul nostru pro
iect, propria faptă, de a le răs- 
frînge în uriașa și sincera, exi
genta oglindă a societății. 
„Multă vreme — ne povestește 
Silvia Cășaru, studentă la Fa- 

, cultatea de matematică mecani
că a Universității București — 

, am făcut matematică pentru
■ plăcerea intrinsecă a profesiei.

Mă atrăgea arhitectura ei per
fectă, logica el impecabilă, dar 
pasiunea mea se mărginea doar 
la atît. Pină cind, lntr-o zi, re- 
zolvlnd o problemă la calcula
tor și afllnd că ea are o aplica
ție practică largă, gîndul m-a 
dus către consecințele incalcula
bile pe care le-ar putea avea o

■ simplă eroare pe care ar fl co- 
J. mis-o imprudent. $1 de atunci,

de fiecare dată, orice problemă 
șț. devine pentru mine nu doar un 
di. exercițiu de dexteritate, ci o 
ft chestiune de viață, de răspun-

Da, «intern aproape trei mili
oane ! Trei milioane de uteciști, 
trei milioane de argumente la 
puterea vîrstei noastre. Argu
mente pentru o generație a fap
tei, o generație care s-a format 
sub ochiul și îndemnul părintesc 
al comuniștilor, o generație care 
a învățat un adevăr fundamen
tal al orînduirii noastre — anu
me că singura măsură a adeziu
nii ei politice, a patriotismului 
ei vibrant, a responsabilității ’ 
sale sociale, 11 constituie fapta, , 
rezultatele concrete, participa- J 
rea eficientă la creația de bu- / dare . 
nuri materiale și spirituale ce X' Da, 
dă sens șl trăinicie drumului’5; noastră ___ ___ ____
socialist al poporului. Și aceas- £ ițească acest nobil sentiment al 
tă lecție — ține să adauge Ilie ' răspunderii, al valorii ei socia- 
Lavu, prim secretar al Corni tetu- ' le. Pentru că, termenul „me
iul municipal DevaalU.T.C. — p serie" va trebui într-o zi înlo- 
am deprins-o mulți dintre noi, tot cuit cu un altul, să spunem, de 
în școala uzinei. Adeseori m-am pildă, — sens de viață. Fiind- 
întrebat ce ar fi însemnat viața că, _in final, profesiunea este o 
mea fără contactul cu uzina, 
fără această experiență de via
ță. Mi-ar fl lipsit desigur, mul
te calități și însușiri, dar în pri
mul rînd aceea a conștiinței răs
punderilor noastre sociale, a răs
punderilor mele șl a răspunde
rilor generației mele. Iar pe as-

Mte ! Generația 
învață zilnic să cin-

profundă încărcătură de social 
care ne face răspunzători pen
tru fiecare gest, pentru fiecare 
faptă, pentru fiecare zi si oră 
ce trebuiesc dăruite neprecupe
țit prezentului și viitorului țării.

Astfel am dobindit, noi, gene
rația tînără de azi, adîncul sens

politic al muncii, ce și-a căpătat 
o exemplară concretizare în 
conceptul etic de profunde sem
nificații pe care îl datorăm 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— „comunist de omenie" : „Poa
te nu există în etica actuală un 
concept atit de bogat in semni
ficații cum este acesta : comu
nist de omenie — remarca a- 
parține studentei Ileana Anto
nescu de la I.M.F. București. 
Viitoarea mea specialitate este, 
prin excelență, un domeniu al 
sintezei între profesiune și poli
tică. Scopul lor comun fiind o- 
mul, am înțeles o dată mai mult 
că dacă nu poți fi un adevărat 
comunist decît dacă ești un te
meinic specialist în domeniul 
tău, tot la fel, nu poți fi un 
bun, un adevărat medic decît 
atunci cînd ai dobîndlt dragos
tea, încrederea în om, pe care 
cu optimism lucid le desprinzi 
din marea lecție umanistă a fi
lozofiei marxiste, din vocația 
nedezmințită a umanului, atit 
de proprie politicii Partidului 
Comunist Român. Și acesta este 
pentru noi, pentru tlnăra gene- 

' rație, supremul îndemn de a fl 
întotdeauna la înălțimea mari
lor sarcini pe care ni le-au în
credințat partidul, țara, po
porul."

La «fîrșitul acestui colocviu 
de generație, desfășurat sub 
semnul marelui Jubileu, un a- 
devăr ni se impune cu forța 
certitudinii — în aceste trei de
cenii România și-a durat nu nu
mai un nou chip al plaiurilor 
sale, ci și un nou chip și suflet 
al oamenilor ei. AI acelor oameni 
pentru care niciodată nu vom . 
osteni să scriem noua cîntare 
comunistă a omului.

ȘERBAN CIONOFF

în spiritul muncii $1 în cultul el
Este un adevăr cu valoare de 

axiomă acela că atitudinea și 
convingerile sociale înaintate, 
participarea activă și efectivă a 
membrilor societății la condu
cerea vieții socîal-politice, cul
turale, la rezolvarea treburilor 
publice, obștești, sint structura
te statornic de o permanență ce 
a dobindit în anii noștri noi 
semnificații — spiritul muncito
resc — spiritul puternic al unei 
clase călite și afirmate în anii 
grei de luptă, pe șantierele re
construcției. prezentă strălucită 
pe magistralele socialismului. 
„De la noi. de la muncitori — 
ne spune tovarășul Ion Bolnavu, 
Erou al Muncii Socialiste, secre
tarul comitetului de partid de 
la grupul de șantiere Lotru — 
cei mai tineri au de învățat 
nu doar o meserie sau alta, ci 
însăși munca, adică acea pasiu
ne mistuitoare de a te ști util 
prin tot ceea ce faci tu semeni
lor tăi, timpului tău“. „A deve
nit pentru noi un fapt firesc, 
cotidian, să spunem : — iată, a 
fost muncitor, a studiat mai de
parte și acum este inginer, tot 
la locul de unde s-a ridicat". 
Sintetizlnd replica unul alt Erou 
al Muncii Socialiste, Stefan 
Tripșa, Drim topitor la Combi
natul siderurgic Hunedoara, ex
primăm, de fapt, o realitate : 
ridicarea perfecționării continue 
a pregătirii profesionale a deve
nit conștient o datorie 
o obligație 
perisabilă 
duce mal 
La aceeași 
muncii s-a
Dumltrîu, de la Fabrica de con
fecții din Botoșani, care ne 
mărturisea că „deși am trecut 
cu emoție șl oarecare reținere, 
porțile acestei fabrici, acum 
mi-ar fl peste puteri să o pără
sesc. Am venit aici, cumva din- 
tr-o obligație, să muncesc și eu

etică,
Si o condiție îndis- 
pentru a putea pro- 
mult și mal bine, 
școală comunistă a 
format șl Mariana
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VIITOR

ROMÂNIA
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avansate

I 1980
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• Modernizarea 
structurilor
economice

ION MARCOVICI

Astăzi, un cincinal depășește, 
în realizări, mai multe cincinale 
anterioare.

Această condensare a timpu
lui este -o chestiune vitală, în- 
trucît România mai are de stră
bătut o cale relativ lungă pen
tru a ajunge la nivelul celor 
mai dezvoltate țări din punct de 
vedere economic, ceea ce aduce 
în plan central necesitatea de a 
asigura ritmuri superioare de 
creștere a venitului național. 
Firește, ritmul mediu anual de 
creștere a venitului național de 
12,6 la sută, in actualul cincinal 
și de 9—10 la sută in cincinalul 
1976—1980 constituie cel mal im
portant răspuns la cerința mo
dernizării structurilor econo
mice.

O altă caracteristică importan
tă a cincinalului viitor o consti
tuie schimbarea structurală 
macro-economică de ramură și 
tehnologie, care asigură dina
mismul inalt al economiei na
ționale. Semnificativă în această 
privință este sporirea în conti
nuare a rolului industriei in 
economia națională, diversifica
rea ramurilor acesteia, dezvolta
rea prioritară a unor ramuri de 
bază — construcții de mașini, 
chimie, metalurgie, energetică. 
De la o pondere a populației ac
tive agricole în totalul populației 
active de peste 70 Ia sută, față 

’ de cea din industrie, care repre
zenta doar citeva procente înain
te de cei de-al doilea război 
mondial, se va ajunge in viito
rul cincinal ca populația ocupa
tă in industrie să depășească pe 
cea ocupată in agricultnră. De 
asemenea, este dezvoltată și di
versificată ramura serviciilor 
productive, se dezvoltă rapid 
invățămintul, știința și cultura, 
menite să asigure dezvoltarea 
ramurilor productive, să promo
veze progresul tehnic pentru 
dezvoltarea economiei naționale 
și să contribuie la dezvoltarea 
multilaterală a omului, a socie
tății noastre socialiste.

Acestea sint doar citeva exem
ple care arată amploarea cu 
care se desfășoară în tara noas
tră modernizarea economiei. La 
acestea se mai pot adăuga, fi
rește. programul amplu de re
partizare a forțelor de produc
ție pe teritoriu, de dezvoltare a 
agriculturii, de sistematizare si 
dezvoltare a orașelor șl satelor 
noastre, de dezvoltare a invătă- 
mintiîlul și culturii. Totul, pînă 
in cele mal mici detalii, a fost 
științific conceput de partid tn 
proiectul de Directive si subor
donat cu precizie prosperității 
neîntrerupte a patriei.

A. IANCU 
doctor in economie

unui raport în sistemul
• Creșterea 

nivelului
tradițional economic mondial de trai

Schimbarea raportului 
cele două ramuri de bază 
economiei noastre naționale — 
agricultura și industria — re
flectă profunde modificări struc
turale ale economiei. Dezvoltarea 
rapidă a sectorului neagricol, și 
în primul rind a industriei, atra
ge după sine transferul masiv al 
populației active din agricultură 
spre sectorul neagricol. într-o 
primă etapă de dezvoltare, eta
pă ce a caracterizat întreaga 
noastră istorie postbelică, sen
sul principal de deplasare a 
populației active este transferul 
din agricultură spre industrie. 
Populația activă din agricultură 
scade atit relativ cit și absolut, 
crescînd, în schimb, cea ocupa
tă în industrie, construcții și ce
lelalte sectoare ale economiei 
naționale. în' anul 1948, agricul
tura deținea 78,6 la sută din 
populația țării. în prezent circa 
58 la sută din populația activă 
lucrează în sectoare neagricole, 
în principal în industrie, iar în 
agricultură au mai rămas doar 
42 la sută din populația activă. 
Scăderea populației agricole 
este așadar rapidă. Dacă Insă 
comparăm situația de la noi cu 
cea din țările dezvoltate con
statăm că agricultura noastră 
mai deține un volum important 
de forță de muncă, și ca atare, 
apare necesitatea reducerii in 
continuare a populației agricole, 
care constituie în același timp 
un rezervor de forță de muncă 
pentru celelalte sectoare ale e- 
conomiei naționale. Proiectul de 
Directive prevede un moment 
istoric important: in cursul cin
cinalului următor, populația o- 
cupată în industrie va depăși 
pentru prima dată în istoria ță
rii pe cea ocupată in agricultu
ră: în 1980, industria și con
strucțiile vor cuprinde 47—48 la 
sută din populația ocupată, iar 
agricultura 27—28 la sută. Acest 
proces de trecere a populației 
agricole în alte ramuri este de
terminat de cerințele dezvoltă
rii forțelor de producție 
derne, de necesitatea 
productivității muncii

Generalizînd prin 
drumul parcurs de țara 
pină în prezent, sintetizlnd ex
periența țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic. Di
rectivele Congresului al XI-lea 
al P.C.R. preconizează în fapt o 
mutație fundamentală în pro
gresul nostru spre ‘civilizație, 
spre lichidarea deosebirilor e- 
sențiale dintre industrie și agri
cultură, dintre sat și oraș.

Intre 
ale

mo- 
sporirii 
sociale, 
urmare 
noastră

EUGEN BUCIUMAN 
diplomat în științe econbmice

România anului XXX se ca
racterizează succint in domeniul 
relațiilor economice externe 
printr-un volum al schimburilor 
economice externe de 27,6 ori 
mai mare decît cel din anul 
1945, prin relații economice ex
terne cu circa 120 de țări față 
de numai 20 în 1950 și printr-un 
ritm mediu anual de creștere 
mult superior celui Înregistrat 
de comerțul mondial în ansam
blu. Dacă In perioada 1950»—1973 
volumul comerțului mondial a 
crescut de 8.3 ori, volumul co
merțului exterior al României a 
sporit in aceeași perioadă de 15 
ori.

Desigur, succesele obținute In 
dezvoltarea relațiilor economice 
externe ale tării noastre sint 
urmarea profundelor transfor
mări din întreaga economie, a 
diversificării, modernizării, ri
dicării nivelului tehnic si cali
tativ al produselor, a industria
lizării în ritm rapid a tării.

Totodată, — așa cum subli
niază proiectul Directivelor 
Congresului al XI-lea — rela
țiile economice externe, coope
rarea cu alte state reprezintă 
un factor de seamă al progre
sului economic al țării.

In dezvoltarea comerțului său 
exterior si a cooperării econo
mice internaționale — se spune 
îi\ proiectul de directive — Ro
mânia pornește de la imperati
vul participării cit mai active la 
circuitul economic mondial ca o 
necesitate obiectivă a creșterii 
accelerate a economiei naționale.

Este deosebit de semnificativ 
faptul că, volumul comerțului 
exterior — indicator sintetic de 
bază al dezvoltării economiei 
naționale — va crește cu 72—80 
la sută în perioada 1976—1980, o 
dinamică mai acentuată reve
nind exportului, al cărui volum 
va spori cu 75—85 ia sută. In 
acest interval, valoarea exportu
rilor va depăși o treime din 
valoarea venitului national. Se 
va asigura creșterea mai accen
tuată a exportului de produse 
ale industriei construcțiilor de 
mașini si industriei chimice, 
care, împreună, vor deține mai 
mult de jumătate din totalul 
exportului.

Politica de comerț exterior și 
cooperarea economică interna
țională vor urmări — în cadrul 
dezvoltării economice și sociale 
a economiei pînă în anul 1990 
— asigurarea unui loc tot mai 
avantajos României în diviziu
nea mondială a muncii.

ION VASILE
director adjunct la Institutul 
pentru studierea conjuncturii e- 

conomice internaționale.

Preocuparea constantă a Par
tidului Comunist Român pentru 
creșterea in continuare a nive
lului de trai material și spiri
tual al poporului nostru iși gă
sește o nouă șl elocventă afir
mare în proiectul de Directive

După cum este știut, ridicarea 
bunăstării tuturor categoriilor 
populației, stabilirea căilor și a 
mijloacelor care asigură dez
voltarea multilaterală a perso
nalității umane reprezintă sco
pul fundamental, telul suprem 
al strategiei eoonomico-sociale 
promovate de către partidul și 
statul nostru.

Ca rezultat al amplificării po
tențialului economic, al creșterii 
venitului național, veniturile to
tale reale vor spori in perioa
da 1976—1980 într-un ritm me
diu anual de 6.2—6,5 la sută, 
urmînd sâ ajungă la orizontul 
1990 la un nivel pe locuitor de 
3—3,5 ori mai mare decît în a- 
nul 1970. în acest cadru, pro
iectul de Directive subliniază 
că retribuirea după muncă va 
constitui, în continuare, elemen
tul hotărîtor al ridicării nive
lului de trai. Astfel retribuția 
reală se va majora în cincina
lul viitor cu 18—20 la sută, iar 
veniturile reale ale țărănimii, 
pe o persoană activă, provenite 
din munca în cooperativele de 
producție, precum și din gos
podăriile personale cu 20—25 la 
sută.

în politica majorării retribu
ției dună munca depusă se ur
mărește aplicarea neabătută a 
principiului eticii și echității so
cialiste. prin sporirea in conti
nuare mai accentuată a veni
turilor mici si asigurarea unei 
proporții judicioase între veni
turile minime și cele maxime, 
ceea ce va avea efecte pozitive 
asupra nivelului retribuției ca
tegoriilor mai tinere ale popu
lației.

Ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al popu
lației. de la orașe și sate, 
bracă și alte aspecte decit 
asupra cărora ne-am oprit, 
pe deplin demonstrat din
arătate că între creșterea puterii 
economice si ridicarea bunăstă
rii populației există o legătură 
indisolubilă si că rațiunea însăși 
a politicii de făurire a socia
lismului multilateral dezvoltat 
in patria noastră este satisface
rea tot mai deplină a necesități
lor de trai ale poporului.

im- 
cele 
Fste 
cele

A. ROZEN 
doctor în economie
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
• Alexei Kosîghin, președintele
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

• Președintele Partidului Muncii 
din Olanda

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, miercuri după-amiază. 
pe tovarășul Alexei Nikolaevici 
Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., conducăto
rul delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii Sovieti
ce. care va participa la festivi
tățile prilejuite de sărbătorirea 
celei de-a 30-a aniversări a eli
berării României de sub domi
nația fascistă.

La primire, au participat to
varășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi-> 
nistru al guvernului.

A fost prezent, de asemenea, 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea tovarășului Leonid 
Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, un cordial și frățesc salut, 
felicitări călduroase și priete
nești la a 30-a aniversare a 
eliberării României de sub do
minația fascistă, precum si u- 
rări de noi si importante suc
cese poporului român în opera 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Răspunzînd. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîn- 
dul său, tovarășului Leonid

• Conducătorul delegației 
guvernamentale a Republicii 
Arabe Egipt

Miercuri la amiază, președin
tele Republicii Socialiste Romă; 
nia, Nicolae Ceâușdscu, a pri
mit pe Mamdouh Salem, vice- 
prim-ministru și ministru de 
interne al Republicii Arabe 
Egipt, conducătorul delegație? 
guvernamentale egiptene la. săr
bătorirea celei de-a 30-a aniver
sări a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

La primire a fost prezent 
Teodor Vasiliu, ministrul justi
ției.

A fost de față, de asemenea, 
Osman Assal, ambasadorul Re
publicii Arabe, Egipt la Bucu
rești.

Conducătorul delegației egip
tene a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un călduros 
salut din partea președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Anwar 
El Sadat, precum și sincere fe
licitări cu prilejul apropiatei 
aniversări a zilei de 23 August.

Mulțumind. președintele
Nicolae Ceaușescu a rugat pa 
oaspeți să transmită președin
telui El Sadat un cordial salut, 
împreună cu cele mai bune

• Ministrul de stat pentru bună
starea poporului din Indonezia

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri 
dimineața, ne prof. dr. Soena- 
war Soekowati. ministrul de stat 
pentru bunăstarea poporului.din 
Indonezia, conducătorul delega
ției tării sale la Conferința 
Mondială a Populației.

La întrevedere a fost de fată 
Mursalin Daeng Mamangung. 
ambasadorul Indoneziei la Bucu
rești.

Exprimînd omagiul său șefu
lui statului român, oaspetele a 
arătat că-i revine plăcuta mi
siune de a transmite președin
telui Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut din partea generalului 
Suharto, președintele Republicii 
Indonezia. împreună cu expresia 
sentimentelor sale de stimă si 
înaltă apreciere, precum si u- 
rări de prosperitate poporului 
român.

La rindul său. președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat să 
se transmită președintelui Su
harto salutări călduroase si cele 
mai bune urări de progres si 
fericire poporului indonezian.

• Ambasadorul Olandei
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri 
dimineața, pe ambasadorul ex
traordinar si plenipotențiar al 
Olandei. Pieter Veecken Put- 
man-Cramer in legătură cu în

e Ambasadorul Japoniei
în cursul zilei de miercuri, to

varășul .Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Renublicii Socialiste 
România, a primit pe Masao Ka
nazawa. ambasadorul extraor
dinar si plenipotențiar al Japo

Brejnev un cald salut priete
nesc. împreună cu cele mai 
bune urări, iar poporului so
vietic noi victorii de seamă în 
construirea comunismului.

In cadrul convorbirii, tovară
șul Alexei Kosîghin a informat 
despre succesele obținute de 
popoarele Uniunii Sovietice, sub 
conducerea P.C.U.S.. în con
struirea societății comuniste. 
Tovarășul -Nicolae Ceaușescu a 
prezentat realizările cu care 
ponorul român, sub conducerea 
P.C.R.. întîmpină cele două 
mari evenimente ale acestui an 
jubiliar — a 30-a aniversare a 
eliberării României de sub do
minația fascistă și al XI-lea 
Congres al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Alexei Kosîghin 
și-au exprimat deplina satis
facție față de întărirea și dez
voltarea continuă a relațiilor 
de prietenie trainică dintre po
porul român și popoarele Uniu
nii Sovietice, cimentate în lupta 
comună împotriva fascismului 
hltlerist și ridicate pe o treap
tă superioară în anii construc
ției socialismului și comunis
mului. în același timp, s-a ex
primat dorința comună de a se 
extinde si adinei raporturile de 
solidaritate și colaborare fră
țească dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea So
vietică. dintre popoarele celor 
două țări vecine și prietene, pe 
baza principiilor indestructibile 
ale internaționalismului socia
list. corespunzător intereselor 
fundamentale ale partidelor, ță
rilor si popoarelor noastre, cau
zei socialismului și păcii in 
lume.întrevederea s-a desfășurat 
tntr-o atmosferă de caldă și to
vărășească prietenie.

urări .. .de pace și prosperitate 
poporului egiptean prieten.

în "iiursUl întrevederii a fost : 
exprimată satisfacția pentru 
evoluția- ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare între 
România și. Egipt, dorința co
mună de a extinde și aprofunda 
cooperarea rodnică dintre -ele 
două țări și popoare. în acest 
context, s-a subliniat că vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Egipt, precum și recenta vi
zită a președintelui El Sadat în 
țara noastră au pus o bază so
lidă dezvoltării, pe multiple 
planuri, a legăturilor tradițio
nale de prietenie și colaborare 
româno-egiptene, 
largi perspective 
fructuoase dintre 
state.

deschizînd 
conlucrării 

cele două

Au fost trecute, de asemenea, 
In revistă unele aspecte ale 
vieții internaționale, in special 
în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat 
!ntr-o ambianță de caldă prie
tenie.

Convorbirea, care a avut loc 
apoi, a prilejuit abordarea unor 
probleme privind evoluția rela
țiilor româno-indoneziene. rele- 
vindu-se cu deplină satisfacție 
că ele au cunoscut. în ultimii 
ani, un curs ascendent. A fost 
reafirmată dorința ambelor țări 
de a valorifica posibilitățile e- 
xistente în vederea extinderii 
raporturilor bilaterale, de a in
tensifica si diversifica coopera
rea economică si în alte dome
nii. pe baze echitabile, reciproc 
avantaioase. în folosul ambelor 
ponoare.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi privind Con
ferința Mondială a Populației. 
Ministrul indonezian a dat o 
înaltă apreciere cuvîntării rosti
te de președintele Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea lucră
rilor conferinței și a exprimat 
hotărîrea delegației tării sale de 
a-și aduce întreaga contribuție 
la reușita acestei importante 
reuniuni internaționale.

întrevederea a decurs !n.tr-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

cheierea misiunii sale în tara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

niei. în legătură cu încheierea 
misiunii sale în tara noastră.

Cu acest prilei a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

• Delegația de partid și
guvernamentală a R.P.D. Coreene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, miercuri, delegația de 
partid și guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, condusă de to
varășul Kim Iăng Ju, membru 
al Comitetului Politic al Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, vicepremier al 
Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, care va parti
cipa la sărbătorirea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub dominația 
fascistă.

La întrevedere, a luat part» 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

A participat, de asemenea, 
Pak Zung Guc. ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

Exprimînd sincere mulțumiri 
pentru cinstea de a fi primit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășul Kim Iăng Ju a spus că 
are plăcuta însărcinare de a-i 
transmite din partea tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din. 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
cele mai calde felicitări șl urări 
cu prilejul marelui eveniment

• Șeful delegației Republicii 
Islamice Pakistan la Conferința 
Mondială a Populației

Președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri 
dimineața, pe șeful delegației 
Republicii Islamice Pakistan la 
Conferința Mondială a Popu
lației. Sheik Mohammad Rashid, 
ministru pentru bunăstare so
cială. sănătate și planificare fa
milială. si pe doamna Nusrat 
Bhutto, soția primului ministru 
al Pakistanului.

La primire a fost de fată S. 
A. D. Bukhari, ambasadorul 
Pakistanului la București.
' Oaspeții au transmis pre

ședintelui' Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial din partea pre
ședintelui Renublicii Islamice 
Pakistan, Fazal Elahi Chaudhry, 
și a primului ministru Zulficar 
Aii Bhutto, precum și felicitări 
călduroase cu prilejul aniver
sării a 30 de ani de la elibera
re. urări de noi succese in o- 
pera de ridicare a României pe 
trepte tot mai înalte de civili
zație și progres.

La rindul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat un 
salut călduros președintelui Pa
kistanului și primului ministru 
Bhutto, precum și urări de succes 
poporului pakistanez în efor
turile sale pentru dezvolta

• Șeful delegației mexicane 
la Conferința Mondială 
a Populației

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, 
pe Mario Monja Pallencia, mi
nistrul de interne al Mexicului, 
șeful delegației țării sale - la 
Conferința Mondială a Popu
lației.

La primire a fost prezent to
varășul Emil Bobu, ministrul de 
interne.

A luat parte, de asemenea, 
Armando Cantu . Medina, amba
sadorul Mexicului la București.

Ministrul mexican a arătat că 
are deosebita cinste de a 
transmite președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Mexicului, Luis Echever
ria Alvarez, cele mai calde salu
tări cu prilejul celei de-a 30-a a- 
niversâri a eliberării României, 
împreună cu urări de pace și 
prosperitate poporului român. 
Oaspetele a exprimat, totodată, 
mulțumirile sale pentru posibi
litatea oferită delegației mexi
cane de a vizita România, de a 
cunoaște importantele realizări 
obținute de poporul român în 
dezvoltarea economică și socială 
a patriei sale.

• Ministrul sănătății și bunăstării 
sociale din Japonia

Miercuri, 21 august, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe Kunikichi Saito, mi
nistrul sănătății și bunăstării 
sociale din Japonia, conducăto
rul delegației țării sale la Con
ferința Mondială a Populației.

La întrevedere a participat 
Masao Kanazawa, ambasadorul 
Japoniei la București.

Oaspetele a exprimat mulțu
miri pentru cinstea dg a fi pri
mit de șeful statului român, pen
tru posibilitatea oferită delega
ției japoneze, participantă la 
Conferință, de a cunoaște reali
zările remarcabile obținute de 
România, In special în domeniul 
social. 

din viața poporului român pri«- 
ten — cea de-a XXX-a aniver
sara a eliberării României da 
sub dominația fascistă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe conducă
torul delegației să transmită to
varășului Kim Ir Sen un căldu
ros salut și cele mai bune urări 
de succes în construirea socialis
mului, în înfăptuirea aspirațiilor 
fundamentale ale poporului co
reean.

Au fost abordate, totodată, 
probleme privind relațiile bilate
rale, apreclindu-se cu deplină 
satisfacție dezvoltarea ascenden
tă a raporturilor de prietenie și 
colaborare frățească dintre cele 
două țări și partide, în spiritul 
acordurilor și înțelegerilor con
venite între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. A fost 
exprimată dorința comună de a 
amplifica și ridica pe o treaptă 
superioară aceste legături de co
laborare și întrajutorare tovără
șească, apreciindu-se că aceasta 
corespunde intereselor popoare
lor român și coreean, cauzei ge
nerale a păcii și socialismului.

întrevederea s-a desfășurat tn 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

rea economică și socială. In 
consolidarea independentei și 
suveranității de stat.

în cursul întrevederii a fost 
subliniată cu satisfacție evoluția 
ascendentă a raporturilor ro- 
mâno-pakistaneze, în special 
după vizita întreprinsă de șeful 
statului român în Pakistan. In. 
acest cadru, de ambele părți 
s-a evidențiat dorința de a ex
tinde și amplifica relațiile de 
cooperare și colaborare, de a 
adinei prietenia dintre po
poarele român si pakistanez. în 
interesul reciproc, al cauzei 
păcii și înțelegerii în lume.

Abordîndu-se aspecte legate 
de desfășurarea lucrărilor Con
ferinței Mondiale a Populației, 
s-a exprimat convingerea că 
lucrările acestui forum se vor 
încheia cu succes, că ele vor 
oferi soluții reale problemelor 
viitorului populației, care este 
strins legat de dezvoltarea mul
tilaterală a tuturor statelor, de 
lichidarea subdezvoltării și rela
țiilor de inechitate din viața 
internațională, de promovarea 
unor raporturi noi. de colabo
rare și cooperare rodnică între 
toate națiunile.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

Președintei» Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete să transmită, 
la înapoierea în țară, un salut 
cordial președintelui Luis Eche
verria Alvarez, împreună cu 
cele mai bune urări de bună
stare poporului mexican prie
ten.

Dind o înaltă apreciere cuvîn
tării' rostite de președintele 
Nicolae Ceaușescu la deschide
rea Conferinței Mondiale a 
Populației, șeful delegației 
mexicane a exprimat convinge
rea că această importantă reu
niune internațională va aduce o 
contribuție de seamă Ia soluțio
narea problemelor complexe ale 
viitorului populației.

în cadrul întrevederii au fost 
relevate bunele relații existente 
între România și Mexic, punc
tele de vedere comune ale ce
lor două țări într-o serie de 
probleme importante ale vieții 
internaționale, precum și dorin
ța comună de a dezvolta rela
țiile româno-mexicane pe mul
tiple planuri, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, cordială.

în cadrul Întrevederii a fost 
subliniată satisfacția pentru bu
nele relații existente între Româ
nia și Japonia. Convorbirea, con
sacrată acestor probleme de in
teres comun, a relevat dorința 
celor două țări de a amplifica 
colaborarea bună, statornicită In 
diverse domenii de activitate.

Referindu-se la Conferința 
Mondială a Populației, ministrul 
japonez a ținut să exprime înal
ta apreciere față de cuvîntarea 
rostită de președintele Republi
cii Socialiste România la deschi
derea lucrărilor acestui impor
tant eveniment internațional, do
cument care a găsit un larg 
ecou In rindul participanților.

Primirea s-a desfășurat într-o 
•mblanță de cordialitate.

Miercuri după-amiază. tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român. s-a întîlnit cu 
Andre van Der Louw, președin
tele Partidului Muncii din Olan
da (P.M.O.). prezent în țara 
noastră pentru a participa la 
festivitățile prilejuite de sărbă
torirea zilei de 23 August.

Cu acest prilej, președintele 
Partidului Muncii din Olanda a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial din 
partea primului ministru al O- 
landei, Joop Den Uyl. cele mai 
calde felicitări cu ocazia aniver
sării a 30 de ani de la eliberarea 
țării noastre de sub dominația 
fascistă, precum și urări de pace 
și prosperitate poporului român.

Mulțumind pentru bunele urări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis, la rindul său. primu
lui ministru al Olandei, condu
cerii Partidului Muncii din O-

• Delegația Partidului Comunist 
Finlandez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit în 
cursul după-amiezii de miercuri, 
delegația Partidului Comunist 
Finlandez, condusă de Olavi 
Hdnninen, vicepreședinte al 
Partidului Comunist Finlandez, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
va participa la festivitățile pri
lejuite de cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării țării noastre.

La primire, au participat tova
rășii Gheorghe Pană,'membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Partidului Comunist Fin
landez, Aarno Saarinen, cele mai 
calde felicitări cu ocazia aniver
sării a 30 de ani de la elibe
rarea României de sub domina
ția fascistă, pentru succesele re

• Șeful delegației ecuadorlene
la Conferința Mondială 
a Populației

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri 
dimineața, pe colonel Raul Mal
donado, ministrul sănătății, șe
ful delegației ecuadoriene la 
Conferința Mondială a Popu
lației, reprezentant personal al 
președintelui Republicii Ecua
dor, general Guillermo Rodri- 
guez Lara. la festivitățile prile
juite de aniversarea a 30 de ani 
de la eliberarea României de 
sub dominația fascistă.

A fost prezent Gonzalo 
Cresco Paredes, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al Republicii Ecuador 
Ia București.

Șeful delegației ecuadoriene a 
arătat că îi revine plăcuta mi
siune de a transmite președin
telui Nicolae Ceaușescu salutul 
cordial și sentimentele de prie
tenie și înaltă stimă ale pre
ședintelui Guillermo Rodriguez 
Lara, tnsoffte de cele mai cal
de felicitări cu prilejul apropia
tei aniversări a zilei de 23 Au
gust.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete ca la înapo
ierea în țară să transmită pre

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare președintelui 

Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceausescu

»

• Ambasadorul Republicii Malgațe
în ziua de 21 august a.c. to

varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Maxime 
Pascal Zafera, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Malgașe în țara noastră.

Cu acest prilej au luat cuvîn- 
tul ambasadorul Republicii Mal
gașe și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România.

• Ambasadorul R. D. Vietnam
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialis
te România, a primit, în ziua 
de 21 august a.c., pe Nguyen 
Thanh Ha, care și-a prezentat 
scrisorile în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democrate 
Vietnam în țara noastră.

Cu acest prilej au luat cuvîn- 
tul ambasadorul R. D. Vietnam 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

După primirea scrisorilor de

• Ambasadorul Republicii Zambia
La palatul Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit, în ziua 
de 21 august a.c., pe Rankin 
Titus Sikasula, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador al Re
publicii Zambia în țara noastră.

Cu acest prilej au luat cuvin- 
tul ambasadorul zambian șl 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicoals 
Ceaușescu. 

landa, succese in activitatea pe 
care o desfășoară, iar poporului 
olandez pace și prosperitate.

în cursul convorbirii s-a a- 
preciat importanța bunelor re
lații stabilite intre cele două 
partide, care contribuie la dez
voltarea raporturilor de colabo
rare și cooperare, dintre Româ
nia și Olanda. în folosul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii în Europa și în lume.

Trecîndu-se în revistă unele 
probleme internaționale, au fost 
evidențiate importantele mutații 
care au avut loc în Europa și 
în lume, în sensul afirmării tot 
mai puternice a forțelor progre
siste. a unor relații noi între 
state, s-a relevat necesitatea de 
a se adinei acest proces spre 
destindere, șpre cooperare și în
țelegere intre națiuni.

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

marcabila obținut» d» poporul 
român sub conducerea partidu
lui în dezvoltarea eoonomico-so- 
cială a țării.

La rindul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspeți să transmită tovarășului 
Aarno Saarinen un călduros sa
lut șl cele mai bune urări.

în cursul convorbirii, a fost a- 
firmată dorința ambelor părți d» 
a adinei și diversifica în conti
nuare bunele raporturi dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Finlandez, în 
folosul ambelor țări șl popoare, 
al cauzei socialismului și păcii 
in întreaga lume. A fost expri
mată, totodată, hotărîrea de a 
acționa pentru dezvoltarea rela
țiilor bune dintre Rofllânia și 
Finlanda.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

ședintelui Guillermo Rodriguez 
Lara un călduros salut, îm
preună cu cele mai bune urări 
de progres și prosperitate po
porului ecuadorian prieten.

în cadrul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția pentru 
evoluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre România și Ecuador, hotă- 
rirea comună de a adinei și di
versifica pe multiple planuri a- 
ceste relații, de a traduce în 
viață acordurile și înțelegerile 
convenite cu prilejul vizitei fă
cute anul trecut în Ecuador d« 
șeful statului român.

Relevînd semnificația organi
zării la București a Conferinței 
Mondiale a Populației, șeful de
legației ecuadoriene a ținut să 
sublinieze importanța deosebită 
a cuvîntării rostite de președin
tele Nicolae Ceaușescu la des
chiderea reuniunii, care, prin 
ideile și principiile sale generoa
se, oferă un excelent cadru des
fășurării și încheierii cu succes 
a acestei prestigioase întîlniri 
internaționale.

întrevederea s-a ' desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a avut o con
vorbire cordială, prietenească cu 
ambasadorul Republicii Malga
șe, Maxime Pascal Zafera.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu. secre
tarul Consiliului de Stat.\ și Va- 
sile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România, a avut o 
convorbire cordială, tovărășească 
cu ambasadorul R. D. Vietnam, 
Nguyen Thanh Ha.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe. Au fost, 
de asemenea, prezenți membri ai 
Ambasadei R. D. Vietnam la 
București.

După primirea scrisorilor d» 
acreditare, președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a avut 
o convorbire cordială. priete
nească cu ambasadorul zambian, 
Rankin Titus Sikasula.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au par
ticipat Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului aîaewilor externe.

Intilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 

cu prințul Norodom Sianuk 
și prințesa Monique Sianuk

Miercuri după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întîlnit, la Palatul Republicii, 
cu prințul Norodom Sianuk, șe
ful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei. și soția sa, 
prințesa Monique Sianuk.

Salutînd călduros pe oaspeți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat satisfacția de a se re 
vedea, la București, cu șeful 
statului cambodgian, in zilele 
cind întregul popor român săr
bătorește cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei ds 
sub dominația fascistă.

Secretarul general al P.C.R. a 
reafirmat sentimentele de prie
tenie și de solidaritate ale Par
tidului Comunist Român, ale 
României socialiste și întregului 
popor român față de lupta eroi
că a poporului cambodgian pen
tru libertate șl independență, 
pentru dreptul de a-și hotărî

Manifestări consacrate 
aniversării eliberării 

patriei
Adunări

în județ» au continuat să albi 
loc adunări populare consacrat» 
celei de-a 30-a aniversări a eli
berării patriei de sub dominația 
fascistă. Au luat cuvîntul, cu 
acest prilej, primii secretari ai 
comitetelor județene de partid : 
Constantin Drăgan — la Aduna
rea populară a județului Ilfov, 
Virgil Trofin — la Brașov, Va
sile Vîlcu — la Constanța. Miu 
Dobrescu — la Suceava, Gheor
ghe Blaj — la Baia Mare, Ște
fan Boboș — la Piatra Neamț, 
Teodor Coman — la Tulcea, 
Vasile Marin — la Slobozia, 
Ferdinand Nagy — la Sfîntu- 
Gheorghe, Cornel Onescu — la 
Alexandria, Gheorghe Paloș — 
la Tg. Jiu, Vasile Potop — la 
Iași, Gheorghe Petrescu — Ia 
Craiova, Gheorghe Roșu — la 
Bacău, Constantin Sandu — la 
Slatina, Gheorghe Tănase — la

★

La sala Dalles din Capitală 
a fost vernisată, miercuri, ex
poziția omagială de artă plastică 
consacrată celei de-a 30-a ani
versări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă. Expozi
ția cuprinde peste 400 de lucrări 
reprezentative de pictură, sculp
tură, grafică și artă decorativă, 
aparținînd plasticienilor din in- 
treaga țară. Exponatele înfăți
șează momente semnificative 
din vasta operă creatoare a po
porului nostru pentru edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

La festivitatea inaugurală a 
fost prezent tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Ion Jalea, președinte de onoa
re al Uniunii artiștilor plastici, 
Brăduț Covaliu, președintele 
U.A.P., numeroși oameni de artă 
și cultură.

★

în aceeași zi, la Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist 
Român, a mișcării revoluționare 
și democratice din România s-a 
deschis expoziția de artă plas
tică „Omagiu eliberării". Expo
ziția cuprinde peste 2 500 de lu
crări de pictură, desen, sculp
tură și grafică, selectate din 
creațiile tinerilor plasticieni din 
întreaga țară. Lucrările oglin
desc momente semnificative din 
glorioasa luptă revoluționară a 
poporului nostru in ziiele lui 
August 1944, precum și imagini 
din munca constructori1 or socie
tății socialiste.

★

Miercuri după-amiază, în mu
nicipiul Drobeta-Turnu Severin 
a avut loc solemnitatea dezve
lirii unui monument simbolizînd

Premiile Festivalului dramaturgiei
♦

românești -1974
La București, s-a încheiat faza 

finală a Festivalului dramatur
giei românești — 1974. dedicat 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub domi
nația fascistă. Festivalul, desfă
șurat sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
a reunit spectacole de înaltă 
ținută artistică, cu un valoros 
mesaj politico-educativ. inspi
rate din lupta pentru libertate 
și dreptate socială și națională, 
din lupta revoluționară a po
porului. condusă de partid, pen
tru edificarea societății socia
liste.

Din cele 39 de reprezentații 
susținute de teatrele din întrea
ga tară. în decursul etapelor 
festivalului, juriul — alcătuit 
din personalități de prestigiu ale 
vieții noastre teatrale prezidat 
de Ion Dodu Bălan. vicepre
ședinte al C.C.E.S. — a acordat 
premii și mențiuni următoarelor 
•pectacol» I , 

singur soarta, fără nici un a- 
mestec din afară.

La rindul său, prințul Noro
dom Sianuk a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un cor
dial și prietenesc salut, felici
tările cele mai călduroase cu 
prilejul glorioasei aniversări a 
eliberării României, expritnin- 
du-și admirația pentru marile 
succese obținute de poporul ro
mân, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a secretarului 
său general, pe drumul propă
șirii economice și sociale, în 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Șeful 
statului cambodgian a mulțumit 
cu recunoștință tovarășulu’ 
Nicolae Ceaușescu, partidului, 
guvernului și poporului român, 
pentru sprijinul ferm, solidari
tatea deplină și ajutorul acor
dat sub multiple forme poporu
lui cambodgian in lupta sa îm
potriva agresiunii străine, pen
tru construirea unui viitor in 
conformitate cu aspirațiile sale 
cele mal profunde.

întllnirea a decurs Intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie.

populare
Vaslui, Laurean Tula! — la Za
lău, Petre Duminică — la Bo
toșani, loan Foriș — la Satu 
Mare și Iulian Ploțtinaru — la 
Drobeta-Turnu Severin.

Vorbitorii au relevat impor
tanța istorică deosebită a Insu
recției naționale armate de la 
23 August 1944, dezvoltarea eco- 
nomică-socială a județelor țării 
in cele trei decenii de viață 
nouă, realizările importante cu 
care oamenii muncii întîmpină 
marea sărbătoare a eliberării pa
triei de sub dominația fascistă.

Participanții la adunările popu
lare au adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
telegrame în care își exprimă 
hotărîrea lor unanimă de a rea
liza sarcinile cincinalului înain
te de termen, de a face totul 
pentru continua înflorire a pa
triei noastre socialiste.

★ ★

formațiile patriotice de luptă, 
care, cu trei decenii în urmă, 
au adus o importantă contribu
ție la victoria Insurecției națio
nale antifasciste armate. Dăltuit 
in travertin de sculptorița Iulia 
Oniță, monumentul, care repre
zintă trei luptători din gărzile 
patriotice, a fost ridicat pe un 
platou din zona de est a ora
șului.

Cu prilejul dezvelirii acestuia, 
600 de artiști amatori au pre
zentat 'un spectacol omagial de
dicat evenimentului insurecțio
nal de Ia 23 August 1944.

★

în întîmpinarea celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării patriei, în 
instituțiile militare de învăță- 
mînt, la casele armatei și in 
unități au avut loc simpozioane, 
medalioane literar-muzicale. în
tîlniri ale ostașilor, ale cadrelor 
militare și familiilor acestorâ 
cu activiști de partid și de stat, 
cu oameni de știință și cultură, 
cu veterani din războiul anti
hitlerist, spectacole de sunet și 
lumină, poeme și evocări isto
rice, gale de filme artistice și 
documentare, festivaluri de poe
zie patriotică și ostășească. Nu
meroși ofițeri activi și de re
zervă au făcut, expuneri în în
treprinderi și instituții, in școli. 
Ia cămine culturale și la case 
de cultură, privind contribuția 
armatei române la înfăptuirea 
insurecției și infrîngerea arma
telor hitleriste. Ansamblul ar
tistic „Doina" și formațiile de 
estradă ale armatei au prezen
tat în fața militarilor și oame
nilor muncii din diferite garni
zoane spectacole inspirate din 
momentele istorice din urmă cu 
trei decenii, din anii edificării 
socialismului și din activitatea 
armatei noastre populare.

Premiul I — spectacolului 
..Puterea și adevărul" de Tilus 
Popovici. prezentat de Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulandra". Re
gizor : Liviu Ciulei :

Premiul II — spectacolului 
„Un fluture pe lampă" de Paul 
Everac. prezentat de Teatrul 
Național „Ion Luca Caragiale". 
Regizor : Horea Popescu ;

Premiul III — spectacolului 
..Piticul din grădina de vară" de 
Dumitru Radu Popescu, prezen
tat de Teatrul din Tirgu Mureș 
— secția română. Regizor : Dan 
Micu.

Mențiuni au fost acordate 
spectacolelor : „Simbătă la Ve
ritas" de Mircea Radu Iacoban. 
prezentat de Teatrul Giulești — 
Regizor : Geta Vlad și ..Strada 
îngerilor șchiopi" de Balint Ti
bor. prezentat de Teatrul ma
ghiar de stat din Cluj — Regi
zor : Szabo Jozsef.

.' (Agerpres)
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Sosirea unor delegații de peste hotare

pentru a participa la manifestările

Delegația de partid și de stat 

a R.D. Germane, condusă de tovarășul

Willi Stoph

Dejun oferit de tovarășa 
Elena Ceausescu

Miercuri după-amiază a sosit 
In Capitală delegația de partid 
și de stat a Republicii Demo
crate Germane, condusă de to
varășul Willi Stoph, președinte
le Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, membru al Biroului 
Politic al C.C. ai Partidului So
cialist Unit din Germania, care 
va participa . la manifestările 
prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei.

Din delegație fac parte dr. 
Herbert Weiz, rtiembru al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministru 
pentru știință și tehnică, dr. 
Johanna Tdpfer, membru al C.C. 
al P.S.U.G., membru al Secreta
riatului Federației Sindicatelor 
Libere Germane, și Hans Voss, 
ambasadorul R, D. Germane la 
București.

La aeroportul Otopeni, unde a 
avut loc ceremonia sosirii, erau 
arborate drapelele de stat ale 
României și R. D. Germane.

La coborirea din avion, tova
rășul Willi Stoph a fost salutat 
călduros de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Președintele Repu
blicii Socialiste România și pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane își string cu 
căldură miinile, se îmbrățișează.

în întîmpinare au.venit tova

Delegația de partid și guvernamentală 

a Uniunii Sovietice, condusă de tovarășul

Alexei Kosîghin

Miercuri * * aosit in Capitală 
delegația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul Alexei 
Nikolaeviei Kosîghin, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.RîS.S., care 
va participa la manifestările pri
lejuite de cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei noas
tre de sub dominația fascistă.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit, 
miercuri dimineața, în vizită 
protocolară de prezentare, pe 
Basil Franklin Boit, noul am
basador al Noii Zeelande in țara 
noastră.

★
Primul ministru al guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Mănescu, a primit, 
in cursul zilei de miercuri pe 
prof. dr. Janez Stanovnik, se
cretarul executiv al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Eu
ropa. prof. Saburo Okita. pre
ședintele Fondului Economic 
Japonez de Cooperare Interna
țională. Maurice Strong, direc
torul executiv al Programului 
Națiunilor Unite centru Mediul 
înconjurător, lordul Caradon și 
prof. Alfred Sauvy, sociolog 
francez, participant! la lucrări
le Conferinței mondiale a popu
lației.

Oaspeții au rugat pe primul 
ministru să transmită președin
telui Nioolae Ceaușescu întrea
ga lor recunoștință pentru aten
ția și grija deosebite manifes
tate de șeful statului român 
fată de această importantă re
uniune internațională. El au a- 
dresat, totodată. călduroase 
mulțumiri guvernului român 
pentru condițiile create in ve
derea bunei desfășurări a lu
crărilor conferinței.

în timpul convorbirilor, des
fășurate initr-o atmosferă cor
dială. au fost abordate o serie 
de aspecte privind problema vi
itorului populației, care se află 
in dezbaterea oonferintel de la 
București. De asemenea, au 
fost discutate unele probleme 
referitoare la activitatea diferi
telor organisme specializate ale 
O.N.U., subliniindu-se, in acest 
context, participarea si contri
buția României la lucrările a- 
cestor organisme.

★
Tovarășul Emil Bodnaraș, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a primit pe lordul Stephert, 
conducătorul delegației Marii 
Britanii la Conferința mondială 
a populației. însoțit de Derick 
Rosslyn Ashe, ambasadorul 
Marii Britanii 1* București.

A luat parte Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat.

în continuarea dezbaterilor 
generale, in plenul reuniunii, s-a 
apreciat, și de această dată, 
importanța deosebită a proble
mei populației în lumea contem
porană, precum și însemnătatea 
acestui forum internațional care 
și-a propus să examineze cele 
mai de seamă și actuale aspec
te de ordin demografic. Inter
vențiile participanților au re
levat, totodată, marea diversita
te de opinii, de situații, de la o 
tară la alta, de la un conti
nent la altul. S-a subliniat, de 
asemenea, că rezolvarea justă 
a problemelor demografice re
clamă, 6a o condiție primordia
lă. eliminarea oricăror forme de 
asuprire a popoarelor, lichida
rea decalajelor dintre statele 
avansate și cele" rămase în 
urmă. In cadrul dezbaterilor 
au luat cuvîntul reprezentanții 
Uniunii Sovietice, 
Populare Democrate 
U.N.E.S.C.O., Comisiei 
mice O.N.U. pentru 
Republicii Ruanda, 
Norvegiei. Mexicului.
cii Populare Chineze. Libanului, 
Republicii Panama. R.S.F. Iugo
slavia, Jamaicăi, Tunisiei, Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
America Latină. Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Asia de 
Vest. Elveției. Danemarcei, Cu
bei și alți participants

A fost citit mesajul adresat 
Conferinței Mondiale a Popu
lației de către președintele Re
publicii Turcia, Fahri Koriitiirk.

în cadrul discuțiilor prelimi
nare ale grupurilor de lucru 
pentru planul mondial de ac
țiune în domeniul populației, 
vorbitorii au insistat ca acesta 
să oglindească mai complet re
comandările sesiunii extraordi
nare a Adunării Generale a 
O.N.U. din aprilie-mai anul 
curent, cu privire la resursele 
naturale și folosirea lor. punîn- 
du-se un accent deosebit pe 
necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale 
care să garanteze reducerea de
calajului existent dintre țările 
dezvoltate — consumatoare, și 
cele în curs de dezvoltare — 
furnizoare de materii prime.

Membrii delegației țării noas
tre și-au adus o contribuție 
pozitivă în comitete, evidențiind 
interesul deosebit, dorințe de

Din delegație fac parte tova
rășii G. A. Aliev, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
el C.C. al P.C. din R.S.S. Azer- 
baidjană, A. A. Epișev, general 
de armată, membru al C.C. al 
P.C.U.S., șeful Direcției Politice 
Superioare a Armatei și Flotei 
Maritime Militare Sovietice, 
P. K. Lucinski, secretar al C.C. 
al P.C. din R.S.S. Moldoveneas
că. V. I. Drozdenko, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ambasadorul

..... *
Miercuri la amiază a sosit In 

Capitală delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii So
cialiste Cehoslovace, condusă de 
tovarășul Josef Korcak, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte al 
Guvernului Federal al R. S. Ce
hoslovace, președintele Guver
nului R. S. Cehe, care va parti
cipa la manifestările prilejuite 
de sărbătorirea zilei de 23 Au
gust. Din delegație fac parte to
varășii Gejza Slapka, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din 
Slovacia, prim-secretar al Comi
tetului Orășenesc Bratislava al 
P.C. din Slovacia, Miroslav Su- 
lek, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, Frantisek 
Podola, secretar al Consiliului 
Central al Mișcării Sindicale 
Revoluționare, Marie Kabrhelo- 
va, președinta Uniunii femeilor 
cehoslovace. Josef Pitek, secre
tar al C.C. al Uniunii Tineretu
lui Socialist.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășul Ion Pătan, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv ai C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al. guvernului, Virgil 
Actarian, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii, Nicolae Popa, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Popular al Municipiului 
București, Paul Nagy, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Marți noaptea, a sosit în Ca
pitală delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Polone, condusă de tovară
șul Jozef Tejchma, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Po
lone, care va participa la mani
festările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei.

Din delegație fac parte tova
rășii : Kazimierz Rokoszewski, 
prim-secretar al Comitetului vo
ievodal Varșovia al P.M.U.P., 
Witold Jarosinski, secretar al 
Comitetului Național al Frontu
lui Unității Poporului, Zofia 
Gromkowa, secretar al Ligii Fe
meilor, Bogdan Waligorski, pre
ședintele' conducerii centrale a 
Uniunii Tineretului Socialist, 
Stanislaw Lewandowski, secre
tar al Consiliului Central al Sin
dicatelor, Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R. P. Polone la 
București.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, în întimpinarea oaspeților 
au venit tovarășii Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu. vicepreședinte al 
F.U.S., Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, Constan
tin Răchitan, secretar al Comi
tetului județean Ilfov al P.C.R., 
Mari» Ciocan, membră a Birou-, 

rășii Manea Mănescu, Emil Dră- 
gănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Emil Bobu, .Ion Pătan, Iosif 
Uglar,, Ștefan .. Andrei, Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru, 
Gheorghe Petrescu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, generali și ofițeri 
superiori.

Erau prezenți membrii Amba
sadei R.D. Germane la Bucu
rești.

★
Tovarășul Willi Stoph pre

zintă pe membrii delegației. 
Un grup de pionieri oferă flori 
oaspeților. In continuarea cere
moniei, comandantul gărzii mili
tare de onoare aliniate pe aero
port prezintă raportul.

Tovarășul Willi Stoph și tova
rășul Nicolae Ceaușescu trec in 
revistă garda de onoare.

Președintelui Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, celor
lalți oaspeți le sint prezentate, 
apoi, persoanele oficiale române 
prezente Ia aeroport

Un mare număr de cetățeni ai 
Capitalei, veniți in întîmpinare, 
au aclamat cu mult entuziasm 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Willi Stoph, care răspund cu 
căldură aclamațiilor.

U.R.S.S. la București, alte per
soane oficiale.

La ooborîrea din avion, tova
rășul A. N. Kosîghin a fost sa
lutat cu caldă cordialitate de to
varășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România. Pe aeroportul Otopeni, 
In întîmpinare se aflau, de ase
menea, tovarășii Gheorghe Ră- 
dulescu și Ion Pățan, viceprim- 
miniștrl, Ștefari Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Nicolae Agachl, 
loan Avram, Emîlian Dobrescu, 
miniștri, Cornel Pacoste, adjunct 
ăl ministrului afacerilor externe, 
general-locotenent Constantin 
Opriță, adjunct' ăl ministrului 
apărării naționale, secretar al 
Consiliului Politic Superior al 
armatei. Ion St. Ion, secretar ge
neral al Consiliului de Miniștri.

★ ....................... ■-..... ....
lui Consiliului Național al Fe
meilor, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membri al 
Ambasadei R. P. Polone la 
București.

Miercuri dimineața, * eoslt, In 
Capitală, pentru a participa la 
festivitățile prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei, delegația de partid 
și guvernamentală a R.P.D. Cor 
reene, condusă de tovarășul Kim 
long Giu, membru al Comitetu
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepremier 
al Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene.

Din delegație fac parte Klm 
long Nam, membru supleant al 
Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
șeful Secției Internaționale a 
C.C. al P.M.C. și Pak Zung Guc, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost tntîmpinați 
de tovarășii Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., .viceprim-mi
nistru al guvernului, Nicolae 
Agachi, ministrul industriei me
talurgice, Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R.P.D. Coreene la 
București.

Miercuri după-amiază a sosit 
în Capitală delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Cuba, condusă de tovarășul Pe
dro Miret Prieto membru al Se
cretariatului C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba, care va par
ticipa la sărbătorirea celei de-a 
30-a aniversări a eliberării pa
triei. Din delegație fac parte 
Manuel Gutierez, prim-adjunct 
al ministrului minelor, combus- 
tibilului și metalurgiei, Nicolas 
Rodriguez, ambasadorul Repu
blicii Cuba la București. Ar
mando Garcia, activist la Depar
tamentul relații externe al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Cuba.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Iosif Uglar, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C-R-, Ion Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului 
și geologiei, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

Miercuri după-amiază a sosit 
în Capitală delegația de partid 
și guvernamentală a R.P. Bul
garia, condusă de tovarășul 
Jivko Jivkov, membru al Birou
lui. politic. al C.C. al P.C, Bul
gar, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria,

Din delegație fac parte amiral 
Ivan Dobrev, membru al C.C. al 

P.C. Bulgar, adjunct al minis
trului apărării naționale, Anghel 
Bobokov, membru supleant al 
C.C. al P.C.Bulgar, prim-secre
tar al Comitetului județean Ruse 
al P.C. Bulgar, Ivan Stefanov 
Abagiev, ambasadorul R.P. Bul
garia la București.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată de 
tovarășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președinte al Comite
tului de conducere, rector ăl 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
Traian Dudaș. membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, gene
ral-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului apărării na
ționale, Gheorghe Marinescu, se
cretar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R.

Miercuri seara, a sosit !n 
București delegația de partid și 
guvernamentală a R.P. Ungare, 
condusă de tovarășul Lăzăr 
Gydrgy, membru al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Un
gare, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, care va 
lua parte la sărbătorirea celei 
de-a 30-a aniversări a eliberă
rii României.

Din delegație fac parte Frank 
Ferenc, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Bă- 
kes al P.M.S.U., Martin Ferenc, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al C.C. al P.C.R., vi
ceprim-ministru al guvernului, 
Emilian Dobrescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministru secre
tar de stat, prlm-vicepreședinte 
al C.S.P., Petre Constantin, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

Miercuri după-amiază a sosit 
tn Capitală delegația de partid 
și guvernamentală din Republi
ca Populară Congo, condusă de 
Paka Antoinette, membră a 
C.C, al Partidului Congolez al 
Muncii și a Comisiei centrale 
de control a P.C.M.

Din delegație mai fac parte 
Alphonse Claude Empana, mi
nistrul sănătății, J. Gampouo, 
secretar al Confederației sindi
catelor congoleze, Gabriel Go
ma, profesor universitar, Cris- 
tophe Laban, însărcinatul cu 
afaceri al Republicii Congo la 
București.

La București a eoslt, miercuri, 
delegația de partid și guverna
mentală din Republica Africa 
Centrală, condusă de Jean Paul 
Mokodopo, ministrul planului și 
cooperării naționale.

Din delegație mai fac parte 
Yakoi Marie, membră a C.C. al 
Mișcării Evoluției Sociale din 
Africa Neagră (M.E.S.A.N.), vi
cepreședintă a Comitetului oră
șenesc M.E.S.A.N. din Bangui, 
și Samba Pauza Siriacue, direc
tor al cooperării internaționale.

La sosire,. pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comer
țului exterior și al cooperării 
economice internaționale, Con
stantin Vasillu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Cela Boga, membră a Consiliu
lui Național al Femeilor din 
România, de activiști de partid.

Miercuri a sosit In Capitală o 
delegație guvernamentală din 
Iran condusă de Ghassem 
Moini, ministrul muncii șl afa
cerilor sociale, care va asista la 
festivitățile ocazionate de cea 
de-a 30-a aniversare a eliberării 
patriei.

Din delegație mal fac parte 
Mir Mohamed Zia, director ge
neral în Ministerul Muncii, Jale 
Alp, director general în Minis
terul Științelor, Morteza Za- 
mani, director general în Minis
terul Comerțului, Ebrahim 
Djahannama, director adjunct în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Oaspeții au fost salutați la 
sosire,, pe aeroportul Otopeni de 
Petre Lupu, ministrul Muncii, 
Ion Florescu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Mihai Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului Națio
nal pentru știință și tehnologie.

A fost prezent Aii Reza Bah- 
rami, ambasadorul Iranului la 
București.

Miercuri, a sosit, în Capitală, 
Lamine Ba. secretarul perma
nent al Uniunii Progresiste Se- 
negaleze, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., va participa la festi
vitățile celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării țării noastre.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Iosif 
Uglar, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Nicolae Tăbircă, 
membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.
. Miercuri noaptea a sosit în 
București pentru a participa la 
manifestările prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a eli
berării patriei noastre de sub 
dominația fascistă, o delegație 
guvernamentală a Republicii 
Irak, condusă de Rashid Al-Ri- 
taie, ministrul comunicațiilor 
din Irak.

Din delegație face parte Ah
med Hussein Al-Samarrai, am
basadorul Republicii Irak la 
București.

La aeroportul Otopeni, dele
gația a fost intîmpinată de 
Traian Dudaș, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
și Gheorghe Airinei, adjunct al 
ministrului transporturilor . și 
telecomunicațiilor.

La Invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socla» 

liste România, miercuri a so
sit In Capitală delegația Adu
nării Poporului a Republicii 
Arabe Egipt, condusă de Hafez 
Badawi, președintele Adunării 
Poporului a R.A. Egipt,

Din delegație fac parte Mo
hamed Ahmed El Baltagi, mem
bru al Comitetului pentru secu
ritate națională și mobilizare, 
Olfat Aziz Kamel, membră a 
Comitetului pentru lucrări pu
blice și a Comitetului pentru 
forțele de muncă, Mamdouh Ra
madan Foudah, vicepreședinte 
al Comitetului pentru politică 
externă, Ahmed Hussein El-Ge- 
bali, membru al Comitetului 
pentru învățămînt și cercetare 
științifică, Ismail Zaki Gomah, 
deputat, Abdel Hamid Mohamed 
Mamsour, membru al Comite
tului pentru industrie și forță 
de muncă și al Comitetului 
pentru agricultură și irigații, 
Mohamed Rafaat Zaki, membru 
al Comitetului pentru proble
mele sociale și sănătate și al 
Comitetului pentru lucrările pu
blice, Mokhtar Osman Moha
med Abu Bakr, membru al Co
mitetului pentru industrie și al 
Comitetului pentru lucrările 
publice, Albas Darwish, secre
tar al delegației, director gene
ral al cabinetului președintelui 
Adunării Poporului.

Oaspeții egipteni au fost sa
lutați de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunării Națio
nale, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al M.A.N., de președinți 
de comisii permanente ale 
M.A.N., deputați.

A fost de fată Osman Assal, 
ambasadorul R. A. Egipt la 
București.

★
Miercuri după-amiază, pre

ședintele M.A.N., academician 
Nioolae Giosan, a avut o între
vedere cu membrii delegației 
parlamentare egiptene.

La invitația C.C. al P.C.R., 
miercuri după-amiază a sosit in 
Capitală tovarășul Luciano De 
Pascalis, membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian,

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru «upleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Miercuri, a sosit, în Capitală, 
Andrâ Cools, președinte al 
Partidului Socialist Belgian, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. 
va face o vizită în tara noastră 
și va participa la manifestările 
prilejuite de sărbătorirea Zilei 
de 23 August.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspetele a fost salutat 
de tovarășul Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

La București, a sosit A. 
Vaidialingam, membru al Bi
roului Politic al Partidului 
Comunist din Republica Sri 
Lanka, pentru a participa la 
festivitățile prilejuite de a 30-a 
aniversare a . eliberării patriei 
noastre și pentru a efectua o 
vizită în Republica Socialistă 
România.

Miercuri după-amiază a sosit 
tn Capitală tovarășul Fidelis 
Cabral D’Almeida, secretar de 
stat pentru justiție din Guineea- 
Bissau.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspetele a fost tntlmpi- 
nat de tovarășii Nicolae Mihai, 
membru al C.C. al P.C.R., Con
stantin Vasiliu, adjunct! de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

O delegație a Frontului Na
țional din Republica Democra
tă Germană, formată din Doro
thea Meinke, membră a Prezi
diului Consiliului Național al 
Frontului Național, și Horzt 
Brillowski, șef de secție la Se
cretariatul Consiliului Național, 
a sosit miercuri în Capitală 
pentru a asista la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 30-a ani
versare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă.

Miercuri după-amiază a sosit, 
în București, delegația Comite
telor de Apărare a Revoluției 
din Cuba, care va participa la 
festivitățile prilejuite de sărbă
torirea Zilei de 23 August.

Delegația este formată din 
Edmundo Mirando Mora, coor
donator al provinciei Oriente al 
Comitetelor de Apărare a Re
voluției, Martha Casas Mampe- 
ller, membru în Comitetul de 
conducere al Federației femeilor 
din Cuba. Isaac Mortele Rosa, 
secretar al Centralei oamenilor 
muncii din Cuba și secretar ge
neral al sindicatelor din indus
tria zahărului.

In cursul zilei de miercuri a 
sosit în București o delegație a 
Frontului Patriei din R. P. Bul
garia, formată din Anghel 
Șișkov, secretar al Conciliului 
Național al Frontului Patriei, 
membru al Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria, și Gheorghe 
Fakaliev, șeful Secției pentru 
relații internaționale a Consiliu
lui Național al Frontului Patriei.

La sosire, delegația a fost în- 
timpinată de Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste.

Pentru a participa la sărbă
torirea Zilei de 23 August, au 
sosit în țara noastră, delegația 
condusă de dr. Mirjana Pocek 
Matik, membru al C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
președinta Organizației femeilor 
din Croația; delegația condusă de 
Hă Rian Suk, secretară a Comi
tetului. Central al Uniunii Fe
meilor din R.P.D. Coreeană; lise 
Thiele, președinta Uniunii De
mocrate a Femeilor din Republi
ca Democrată Germană.
ft-L j..... ........ . (Agerpreș) -i.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea secretarului general al Orga
nizației Națiunilor Unite, KURT WALDHEIM, următoarea te
legramă :

La încheierea vizitei mele în Republica Socialistă România, 
țin să vă adresez vii mulțumiri pentru primirea călduroasă și 
pentru generoasa ospitalitate pe care mi le-ați rezervat. Efor
tul considerabil și cooperarea constantă a guvernului și a po
porului dv. pentru a face posibilă această importantă conferin
ță mondială asupra populației dovedesc sprijinul pe care dv., 
domnule președinte, guvernul și poporul român îl acordă scopu
rilor și obiectivelor Organizației Națiunilor Unite.

Mă bucur, de asemenea, că am avut ocazia să putem proce
da la un schimb de vederi aprofundat asupra situației internațio
nale și asupra diferitelor probleme care interesează în mod deo
sebit Republica Socialistă România și Organizația Națiunilor 
Unite.

Reînnoindu-vă mulțumirile mele și adresindu-vă urările cele 
mai sincere pentru dv. și pentru țara dv., vă rog să primiți, 
domnule președinte, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU. a primit din partea președintelui Republicii Sin
gapore, dr. BENJAMIN HENRY SHEARES, următoare*  tele
gramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre, guvernului și poporului țării 
dumneavoastră pentru caldele sentimente exprimate cu ocazia 
zilei noastre naționale.

La rîndul meu, vă transmit cu sinceritate salutări personale 
șl bune urări.

Primul ministru, Manea Mă
nescu, a adresat primului mi
nistru al Belgiei, Leo Tinde- 
mans. o telegramă prin care, in 
numele Guvernului Republicii 
Șocialiste România și al său 
personal, exprimă profunda

PRIMIRI 

|

CONFERINȚA MONDIALĂ A POPULAȚIEI

Republicii
Coreene, 

Econo- 
Europa, 
Olandei, 
Republi-

compasiune în legătură cu ca
tastrofa feroviară din localitatea 
Luttre-Pont-ă Celles. transmite 
urări de Însănătoșire grabnică 
celor vătămați, iar familiilor în
doliate cele mai sincere condo
leanțe.

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

RELAȚII
DIPLOMATICE

Guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Jamaicăi, 
în dorința promovării unui spi
rit de înțelegere reciprocă și a 
dezvoltării legăturilor de prie
tenie și cooperare între țările 
și popoarele lor. au căzut de 
acord să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasa
dă, începind cu data de 21 au
gust 1974.

Ambele guverne și-au expri
mat încrederea că acest acord 
va contribui la dezvoltarea re- 
ciproc-avantajoasă a legăturilor 
comerciale, economice, culturale 
și de altă natură între cele două 
țări, în interesul Întăririi păcii 
și cooperării internaționale, al 
promovării principiilor dreptu
lui internațional în relațiile 
dintre state.

ACORD
La. 21 august a avut loe Ia Mi

nisterul Afacerilor Externe 
schimbul instrumentelor de ra
tificare a Acordului dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Federală . Germania 
privind asigurările sociale și a 
Protocolului final, încheiate La 
Bonn, la 29 Iunie 1973.

Din partea Republicii Socia
liste Romănia. schimbul a fost 
efectuat de către Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, iar din partea Re
publicii Federale Germania de 
Erwin Wickert, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Federale Germania 
în țara noastră.

Acordul și Protocolul final 
vor Intra tn vigoare la data de 
1 octombrie 1974.

Ministerul Educației șl 
Inv&țămintului aduce la cu
noștința celor interesați că 
examenul de definitivare în 
invățtmint pentru educa
toare, învățători șt profesori, 
va începe in ziua de 1 sep
tembrie s.c., orele 8 dimi
neața.

participară activ» a României 
la soluționarea problemelor ma
jore ale contemporaneității.

în cel de-al treilea comitet, 
reprezentanta țării noastre, 
Lina Ciobanu, președinta Con
siliului Național al Femeilor, 
după ce a făcut o succintă pre
zentare a măsurilor luate pen
tru o reală emancipare * fe
meii, pentru asigurarea dezvol
tării armonioase a personalității 
sale, a relevat rolul ei de prim 
ordin în consolidarea familiei. 
Reprezentanta țării noastre a 
propus pentru a se asigura 
creșterea rolului femeii in stra
tegia dezvoltării economico-so- 
ciale, să se recomande statelor 
membre includerea in progra
mele lor de dezvoltare a unor 
obiective concrete menite să 
contribuie la creșterea rolului 
femeii in societate și să se 
adopte măsuri eficiente cu ca
racter economic și juridic pen
tru o adevărată afirmare a ei 
ca factor activ al progresului 
social.

Problemele relațiilor dintre 
populație, resursele naturale 
și mediul înconjurător au con
stituit terenul afirmării unei 
game largi de opinii în cadrul 
celui de-al doilea comitet. De
legatul român. Florin Iorgules- 
cu, președintele Consiliului Na
țional al Apelor, a subliniat că 
pe plan mondial rezervele de 
materii prime și cele energetice, 
deși limitate, sint încă sufi
ciente pentru o perioadă înde
lungată. Factorul decisiv al dez
voltării 11 constituie, așadar, 
modul tn care un popor reu
șește să pună in valoare bogă
țiile naturale ale țării, creîn- 
du-se cadrul social adecvat dez
voltării armonioase a omului. 
In acest sens, vorbitorul a a- 
mintit preocuparea guvernului 
României socialiste pentru valo
rificarea eficientă a resurselor, 
măsurile luate pentru protecția 
mediului.

★
Miercuri, s-a deschis la Bucu

rești Seminarul-atelier de 
folclor, manifestare cultural-ști- 
ințifică cu largă participare in
ternațională, organizată eu pri
lejul Conferinței Mondiale a 
Popuiațlot

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
oferit miercuri la amiază un 
dejun in onoarea Alteței sale 
Imperiale — prințesa Ashraf, 
sora Maiestății sale Imperiale

★

Miercuri, Alteța Sa Imperială 
prințesa Ashraf, președinta Aso
ciației femeilor iraniene, a făcut 
o vizită la Consiliul Național al

Oaspeți de peste hotare 
în vizită la Expoziția Realizărilor

Economiei
Expoziția Realizărilor Econo

miei Naționale continuă să fie 
vizitată de delegații de peste 
hotare care vor lua parte la 
manifestările prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei noastre.

In cursul zilei de miercuri, 
EREN '74 a avut ca oaspeți: de
legația de partid și guverna
mentală siriană, condusă de 
Abdallah Al-Ahmar, secretar 
general adjunct al Partidului 
Baas Arab Socialist ; delegația 
guvernamentală a Republicii 
Arabe Egipt, condusă de Mam
douh Salen, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul de in
terne ; Andre van der Louw, 
președintele Partidului Muncii 
din Olanda : delegația Partidu
lui Comunist din Guadelupa, 
condusă de Guy Daninthe. se
cretar general al partidului ; 
delegația Partidului Elvețian al 
Muncii, formată din Hansjorg 
Hofer, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.E.M., 
și Andră Hădiger, membru al 
Biroului Politic al P.E.M. ; 
Pierre Christian Taittinger. vi
cepreședinte al Senatului fran
cez. președintele Grupului de 
prietenie Franța-România.

Vizitînd standurile expoziției, 
oaspeții au luat cunoștință de 
realizările obținute de România 
socialistă în cele trei decenii, au 
avut cuvinte de înaltă apreciere 
față de fezultatele dobindite pe 
toate planurile vieții economice

„Omagiu
Toaca, temerarul virf aJ 

Ceahlăului ce domină de la 
cei 1904 metri înălțime îm
prejurimile, secular martor al 
istoriei neamului românesc a 
fost zilele acestea ținta expe
diției uteciste formată din re- 

, prezentanții tinerilor din ju
dețele patriei. Gazdele șt în 
același timp organizatorii — 
Comitetul județean Neamț al 
V.T.C. — au oferit partid- 
panților timp de trei zile — 
Intre 19—21 august — un 
bogat program de manifestări 
politico-educative desfășurat 
sub semnificativul generic 
„Omagiu tinereții".

Începută in municipiul 
Piatra-Neamț printr-o intil- 
nire a tuturor participanțilnr 
cu tovarășul Nicolae Acrîțniă- 
rifei, secretar al Comitetului 
județean Neamț al P.C.H., și 
vizionarea unei expoziții de
dicată realizărilor obținute de 
oamenii muncii din județ tn 
cei 30 de ani care au trecut 
de la Eliberare, manifestarea 
a continuat în zilele următoa
re pe un traseu montan, In 
masivul Ceahlău, pe par
cursul căruia au avut loo 
schimbul de experiență pe le-

ZIUA UNICEF
în cadrul acțiunilor prilejuite 

de Conferința Mondială a Popu
lației, la 21 august a fost orga
nizată la București Ziua 
UNICEF. în legătură cu aceasta, 
Ia Palatul Pionierilor din Ca
pitală a avut loc. dimineața, o 
conferință de presă.

Președintele Comitetului na
țional român pentru UNICEF 
Virgiliu Radulian, a vorbit. în 
deschiderea conferinței, despre 
principalele preocupări ale co
mitetului.

A luat apoi cuvîntul Gordon 
Carter, directorul pentru Europa 
al UNICEF. Vorbitorul a expus 
liniile directoare ale programe
lor UNICEF.

★
In foaierul Teatrului Național 

„I.L. Caragiale" din București 
s-a deschis, în după-amiaza a- 
celeiași zile, Expoziția interna
țională de desene ale copiilor. 
Sint prezentate 60 de lucrări 
premiate la Concursul organizat 
de UNICEF, în cinstea Confe
rinței Mondiale a Populației.

Lucrările Tribunei populației
Lucrările Tribunei populației 

au continuat, miercuri, prin dis
cutarea în grupuri de speciali
tate, a unor multiple aspecte ale 
problematicii populației.

La dezbateri au luat parte 
Rafael Salas, directorul Fondu
lui Națiunilor Unite pentru ac
tivitățile populației, numeroși 
experți ai unor organisme in
ternaționale specializate. Discu
țiile s-au axat, intre altele, a- 
supra dimensiunii transformări
lor radicale in structurile socia- 
le-agrare ; locului și rolului ce 
«e acordă populației in diferite 
sisteme ale dezvoltării 
economice — temă 
i-a fost consacrată o 
analiză, relevîndu-se 
tanța factorilor de ordin e- 
oologic, economic și social în 
elaborarea politicii demografice.

Tot in această zi au fost pra»

social- 
căreia 
amplă 

impor-

Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, șahinșahul Iranului.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, de cordialitate 
și prietenie.

★

Femeilor, unde a avut o întreve
dere cu Lina Ciobanu, președin
ta C.N.F.

Naționale
și sociale românești, urînd po
porului nostru noi succese pe 
calea bunăstării și civilizației.

★
în cursul după-amiezii, EREN 

'74 a avut ca oaspeți delegația 
de partid și guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, condusă de to
varășul Kim long Giu, membru 
al Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Kim long Giu a notat in cartea 
de onoare a expoziției :

„Toate aceste realizări sint re
zultatul conducerii juste a Parti
dului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. eminent conducător 
al poporului român, și rezultat 
strălucit al luptei pline de ab
negație duse de bravul și har
nicul popor român. Partidul și 
poporul nostru se bucură sincer 
de toate realizările dobindite de 
poporul frate român în cei 30 
de ani de construcție a unei so
cietăți, noi ca de propriile sale 
succese și îi adresează cordiale 
felicitări pentru aceasta. Noi 
urăm din toată inima poporului 
frate român să obțină în viitor, 
sub conducerea justă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, noi 
succese, îndeplinirea înainte de 
termen a actualului plan cinci
nal elaborat de Congresul al 
X-lea și prosperitate pe mai de
parte României".

tinereții"
ma „Forme fi modalități de 
acțiune ale organelor și orga
nizațiilor U.T.C. tn educarea 
patriotică a tineretului", o 
dezbatere despre cunoașterea 
și studierea temeinică a Direc
tivelor Congresului al Xl-len 
ol P.C.R., concursuri cultu- 
ral-dietractive, întreceri spat- 
tize etc.

Momentul culminant al ac
țiunii s-a consumat Intr-o at
mosferă emoționantă pe cea 
mai înaltă creastă a Carpați- 
lor orientali — Toaca — marți 
20 august la ora 10. In acor
durile „Tricolorului" — iz
bucnit din piepturile calm 
peste 200 de participanți — 
este montată o placă pe ca 
re cuvintele săpate sint o 
mărturie a recunoștinței: 
. La împlinirea a trei decenii 
de la Eliberarea patriei de 
sub dominația fascistă, tn 
anul Congresului al XI-lea a) 
P.C.R., am fixat această pla
că în semn de omagiu fier
binte gloriosului nostru partid, 
conducătorului său iubit, to
varășul Nicolae Ceaușescu",

ION TOMESCU

Seara, în sala mare a Teatru
lui Național, a avut loc spec
tacolul de gală al UNICEF, or
ganizat in onoarea delegaților 
la Conferința Mondială a Popu
lației.

Asistența a aplaudat călduros 
formațiile artistice și pe soliștii 
români și străini care și-au dat 
concursul la acest reușit specta- 
ool.

La manifestare au asistat 
George Macovescu, președintele 
Conferinței Mondiale a Popu
lației, Antonio Carillo Flores, 
secretarul general al Conferin
ței Mondiale a Populației, re
prezentanți ai UNICEF, ai altor 
organisme și instituții speciali
zate ale. O.N.U.. delegați la 
Conferința Mondială a Popu
lației. ziariști români și străini, 
precum și membri ai corpului 
diplomatic.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai conducerii unor in
stituții centrale și organizații 
obștești.

zentate concluziile seminarului 
cu tema „Consecințele culturale 
ale schimbării populației", reu
niune desfășurată recent la 
București și in care a fost re
afirmat dreptul fiecărei națiuni 
de a decide singură asupra mă
surilor ce le consideră necesa
re în problemele demografice. 
In cadrul ciclului de conferințe 
organizat de Uniunea interna
țională pentru studierea științi
fică a populației, Mercedes 
Conception, membru al Comite
tului internațional de organiza
re a Tribunei, a prezentat ex
punerea „O vedere 
că asupra planului 
acțiune".

Programul zilei 
prins o masă rotundă pe pro
bleme ale populației, precum și 
o gală de filme documentare.

demografi- 
mondial de

a mai cu-

(Agerpres)
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La Atena a apărut volumul Manifestări
„NICOLAE CEAUȘESCU: Politica externă 

a României — pace, independență, 
colaborare internațională^

consacrate 
României

popor stăpîn pe destinele sale

Din inițiativa ți sub îngrijirea „Clubului prie
tenilor cărții de calitate", la Atena a apărut 
volumul „Nicolae Ceaușescu : Politica externă 
a României — pace, independență, colaborare 
internațională".

Volumul prezintă o bogată selecție din expu
nerile, rapoartele, interviurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Textele sint grupate în ca
pitole ce definesc liniile fundamentale ale 
politicii externe a Republicii Socialiste Româ
nia — Închinată neabătut edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte, păcii și colaborării 
nestingherite între state independente și su
verane — al cărei inspirator și promotor ne
obosit este președintele Nicolae Ceaușescu. 
Sînt ilustrate, astfel, tezele conducătorului ro
mân privind principiile noilor relații interna
ționale. principiile relațiilor cu țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare și cu celelalte 
state ale lumii — un capitol special fiind con
sacrat evoluției raporturilor României cu Gre
cia —, cooperarea economică Internațională, 
securitatea europeană, crearea în Balcani a 
unei zone a păcii și colaborării, conflictul din 
Orientul Apropiat, rolul țărilor mici și mijlocii 
in viața internațională, dezarmarea generală, 
rolul Organizației Națiunilor Unite în promo
varea înțelegerii și cooperării internaționale.

în partea finală a volumului, editorul a pre
zentat opinii exprimate, în diverse ocazii, de 
personalități ale vieții internaționale despre ac
tivitatea multilaterală, dinamică și constructivă 
a președintelui Nicolae Ceaușescu.

Bogat ilustrat cu imagini din activitatea pro
digioasă, închinată celor mai înalte idealuri 
umane și inspirată de cel mai autentic și 
profund patriotism, a președintelui României, 
volumul cuprinde, de asemenea, un amplu ca
pitol biografic ce prezintă cititorului grec pe 
omul Nicolae Ceaușescu, luptător dîrz și ne
înfricat care s-a ridicat din sinul poporului său 
și a fost desemnat în cele mai înalte funcții ale 
partidului și statului, prin încrederea deplină și 
sprijinul nelimitat pe care i le acordă poporul, 
ale cărui aspirații și năzuințe seculare le apără 
și le exprimă în modul cel mai fidel.

în deschiderea volumului, după fotografia to
varășului Nicolae Ceaușescu, este prezentat ju- 
rămintul depus, la 28 martie 1974, in fața Ma
rii Adunări Naționale cu prilejul preluării 
funcției de președinte al Republicii Socialiste 
România.

Volumul este prefațat de Ch. Xanthopoulos- 
Palamas, personalitate marcantă a vieții cul
turale și publice, fost ministru de externe al 
Greciei. „Președintele Ceaușescu, exprimînd cu 
sinceritate curajoasă pozițiile naționale și tra
dițiile poporului român, a dobîndit deja pe plan 
internațional poziția unei personalități remar
cabile — relevă autorul prefeței. El a folosit 
dialogul politic cu toate statele membre ale 
comunității internaționale. Este firesc ca dialo
gul să fie mai prietenesc cu statele socialiste 
apropiate. Cu toți ceilalți, dialogul vizează găsi
rea punctelor de contact și terenurilor de cola
borare fructuoasă.

Cu acest prilej, doresc să subliniez cit de 
bune sint relațiile greco-române și cît de valo
roasă a fost pentru dezvoltarea lor contribuția 
reprezentanților României, animați de persona
litatea președintelui Nicolae Ceaușescu".

Autorul prefeței relevă că, datorita aplicării 
sincere și consecvente a regulilor internațio
nale, „Grecia și România au reușit Să aibă re

lații bilaterale foarte satisfăcătoare, cu toată 
deosebirea dintre sistemele lor sociale".

„Claritatea gîndurilor președintelui Ceaușescu 
In probleme de importanță vitală, atît ale po
liticii externe, cit și ale vieții politice și națio
nale a țării sale, este de cristal. Le caracteri
zează dreptatea, curajul, realismul — scrie Ch. 
Xanthopoulos-Palamas. „Credo-ul“ său politic 
exprimă inaltul nivel de civilizație al poporului 
român. Totodată, el este în armonie cu regulile 
fundamentale care guvernează astăzi viața In
ternațională și pe care se bazează pacea mon
dială. Textele publicate pun în lumină, mal bine 
ca orice altceva, puternica fizionomie a unui 
conducător care se află la un punct impresio
nant al evoluțiilor internaționale actuale".

Pe coperta exterioară a volumului, prezentat 
în condiții grafice și tehnice superioare, edito
rul grec aduce un călduros omagiu României și 
președintelui său : „Nicolae Ceaușescu este una 
dintre cele mai cunoscute și importante figuri 
ale politicii contemporane. Luptător înflăcărat 
pentru crearea unei societăți moderne în Româ
nia, președintele Ceaușescu luptă curajos și ne
obosit pentru instaurarea pe plan internațional 
a unei noi politici, avînd ca centru omul, care 
să se întemeieze pe baze morale șl realiste și 
să creeze «omul nou», pe care îl reclamă mă
rețele realizări și progresul epocii noastre.

Ediția greacă constituie expresia unei partici
pări la sărbătorirea celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării României de sub dominația 
fascistă șl un omagiu adus țării vecine și con
ducătorului ei valoros".

Situația din Cipru
Partidul Progresist al Oa

menilor Muncii din Cipru a 
dat publicității o declarație in 
care se pronunță pentru for
marea în insulă a unui gu
vern de unitate națională, con
dus de președintele Makarios și 
compus din reprezentanți ai tu
turor grupărilor politice din 
tară. Declarația propune căuta
rea unei soluții pentru proble
ma cipriotă, sub egida Organi
zației Națiunilor Unite, care 
trebuie să asigure integritatea 
teritorială a Ciprului indepen
dent, suveran, și demilitarizat și 
cere să fie restabilită o situa
ție normală și ordinea constitu
țională și să fie anihilate toate 
actele arbitrare și de violență.

Liderul comunității turce din 
Cipru. Rauf Denktaș, a decla
rat. miercuri, că l-a anunțat, 
prin intermediul reprezentantu
lui special al O.N.U. în Cipru, 
Luis Weckman-Munoz, pe pre

ședintele interimar cipriot, 
Glafkos Clerides. că este gata 
să se întîlnească cu acesta pen
tru a discuta problemele cu
rente ale Ciprului — informea
ză agenția United Press Inter
national.
- • Președintele Ciprului, arhi
episcopul Makarios, l-a primit, 
la reședința sa, pe însărcinatul cu 
afaceri al Iugoslaviei la Londra, 
care i-a Inmînat un mesaj din 
partea președintelui Iosip Broz 
Tito — informează agenția Ta- 
niug. Mesajul cuprinde poziția și 
punctele de vedere ale Iugo
slaviei față de situația actuală 
din Cipru. Președintele Makarios 
a avut o convorbire cordială și 
prietenească cu diplomatul iugo
slav, căruia i-a exprimat mulțu
miri pentru eforturile depuse de 
Iugoslavia, în vederea păstrării 
independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a Repu
blicii Cipru.

în diferite regiuni ale 
Canibodgiei continuă luptele 
violente între forțele patrioti
ce și trupele lonnoliste. 
Ciocniri armate importante 
s-au dat la est, nord-est și 
vest de Pnom Penh, unde 
patrioții au atacat mai multe 
localități situate pe malul 
Fluviului Mekong.

în zona localității Muk 
Kampol, care controlează șo
seaua strategică numărul 7, 
patrioții au respins încercă
rile lonnoliștilor de a trece 
la contraofensivă.

La Siem Reap, situat Ia 320 
kilometri nord-vest de Pnom 
Penh, unde se desfășoară de 
două săptămlnt lupte crince- 
ne, forțele de eliberare și-au 
intensificat presiunea asupra 
pozițiilor lonnoliste.

.După cum relatează agen
ția khmeră de informații 
(A.K.I.), in perioada 1—14 
august, forțele patriotice au 
scos din luptă 1126 soldați și 
ofițeri lonnoliști, au distrus 
12 care blindate și patru 
tancuri.

MOSCOVA
• La Biblioteca de »tat pen

tru literatură universală, din 
Moscova, s-a deschis Expoziția 
de carte românească, manifes
tare încadrată în ansamblul ac
țiunilor ce au loc în U.R.S.S. în 
cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României 
de sub dominația fascistă.

Sînt expuse peste 1 500 de vo
lume din domeniile științelor so- 
cial-politice, tehnicii, economiei, 
beletristicii — amplă imagine 
despre activitatea editorială din 
țara noastră.

Atenția vizitatorilor este atra
să de volumele de lucrări ale 
clasicilor marxism-leninismuluî 
editate în țara noastră.

Sînt prezentate, de asemenea, 
lucrări ale tovarășului Nicolaa 
Ceaușescu.

în sala de ședințe de la se
diul C.A.E.R. a avut loc o adu
nare festivă, consacrată împli
nirii a 30 de ani de la elibera
rea țării noastre de sub domina
ția fascistă. Au participat locții
torii reprezentanților permanent! 
la C.A.E.R. ai țărilor membre, 
funcționari ai Consiliului, mem
bri ai ambasadei române la Mos
cova, precum și un numeros pu
blic.

PEKIN
• PRESA chineză eonsacră 

șpații ample importantelor ma
nifestări internaționale care au 
loc, zilele acestea, în țara noas
tră, ilustrării eforturilor de
puse de întregul popor pentru 
a întîmpina cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării Româ
niei de sub dominația fas
cistă cu noi și importante succe
se in toate domeniile, precum și 
manifestărilor care se desfășoa
ră, în prezent, în China cu pri
lejul sărbătorii noastre naționale. 
Astfel, ziarele „Jenminjibao" șl 
„Guanminjibao" publică un am
plu articol intitulat „Poporul ro
mân întîmpină cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei cu 
mari succese". Articolul cuprin
de numeroase date și exemple 
concrete despre modul entuziast 
în care, în tot acest an jubiliar, 
poporul român a îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan în toate 
ramurile industriei și agricul
turii.

FRAGA
• Cu prilejul celei de-a 

XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația 
fascistă, Comitetul Central al 
Frontului Național din R.S. Ce
hoslovacă a organizat, miercuri, 
seara, în Palatul Valdstein, la 
Praga, o adunare festivă.

Au participat Karel Hoffmann, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președin
tele Consiliului Central al sin
dicatelor cehoslovace. Dalibor 
Hanes și Bohuslav Kucera, vi
cepreședinți ai Adunării Fede
rale a R.S. Cehoslovace, Josef 
Simon, ministrul siderurgiei și 
construcțiilor de mașini grele, 
Rostislav Petera, președintele 
Partidului Popular, vicepre
ședinte al C.C. al Frontului Na
țional, Vaclav David, președin
tele Camerei Poporului a Adu
nării Federale, alte oficialități, 
diplomați. reprezentanți ai unor 
organizații de masă, științifice 
și culturale, ofițeri superiori ai 
armatei cehoslovace

BERLIN
• în cadrul „Săptămînii prie

teniei dintre Republica Demo
crată Germană și Republica So
cialistă România", care are loc, 
în prezent, în regiunea Magde
burg, ambasadorul țării noastre 
Vasile Vlad a avut întîlniri cu 
reprezentanți ai colectivelor de 
muncă din unele unități indus
triale și agricole din regiune. 
La uzina de produse potasice 
Zielitz și la Asociația intercoo- 
peratlstă pentru producția de 
plante Dahlenwarsleben, în con
vorbirile pe care ambasadorul

român le-a avut cu muncitorii 
și țăranii cooperatori, precum 
și cu conducătorii acestor uni
tăți economice, au fost releva
te importanța actului istoric de 
la 23 August, succesele obținute 
în edificarea societății socialis
te de către poporul român, pre
cum și relațiile de prietenie 
statornicite Intre România și 
R.D. Germană.

TIRANA
• La Casa

* Combinatului
de cultură 
de îngră

șăminte chimice din orașul Lac! 
a avut loc o adunare festivă.
Au participat vicepreședintele 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular al districtului 
Laci. secretarul general al Co
mitetului albanez pentru relații 
culturale si de prietenie cu 
străinătatea, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui popular orășenesc, directo
rul Combinatului de îngrășă
minte chimice, cadre din con
ducerea organelor de stat, un 
numeros public.

VIENA
• Cu prilejul celei de-« 

XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă. la 20 august s-a deschis, 
la Galeria centrală a cărții din 
Vier.a, o amplă expoziție de 
carte românească. Infățișînd 
activitatea editorială din tara 
noastră, precum și varietatea 
titlurilor de carte din diferite 
domenii, a traducerilor din li
teratura universală, ca si a căr
ților în limbile naționalităților 
conlocuitoare din România, ex
poziția a trezit un viu interes 
în rîndul vizitatorilor. De o a-
preciere deosebită bucurîndu-se 
standul unde sint expuse lu
crările președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

BRUXELLES
• Ziarul belgian „Le Soir“ a 

publicat un articol în care, după 
ce marchează importanța politi
că a actului revoluționar de la 
23 August 1944 se referă la rea
lizările obținute de poporul ro
mân în toate domeniile de acti
vitate în cei 30 de ani care au 
trecut de la eliberarea de sub 
dominația fascistă.

Consacrînd un articol aceluiași 
eveniment, „care a facilitat și 
grăbit prăbușirea Întregului eșa
fodaj al strategiei hitleriste în 
Balcani", ziarul „Le Peuple" sub
liniază, îndeosebi, transformarea 
României din țară, „în trecut. în 
principal agricolă, într-o țară in
dustrială", al cărei volum al co
merțului exterior a marcat o 
deosebită creștere în ultima pe
rioadă.

CARACAS
• în cadrul manifestărilor 

organizate în Venezuela în în- 
timpinarea sărbătorii naționale 
a țării noastre, la Biblioteca 
Națională din Caracas a avut 
loc vernisajul expoziției de fo
tografii „România la cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
de sub dominația fascistă", ca
re prezintă publicului aspecte 
ale realizărilor obținute de po
porul român în această perioa
dă în toate domeniile de activi
tate.

ADEN
• în perioada 12—24 august 

a.c. televiziunea și cinematogra
fele centrale din Aden au pre
zentat filme documentare româ
nești ilustrind rodnica activitate 
desfășurată de poporul nostru in 
toate domeniile, pitoreștile pei
saje ale meleagurilor româ
nești.

Tot cu acest prilej, televiziu
nea sud-yemenită a organizat o 
masă rotundă cu tinerii yeme- 
niți care studiază în țara noas
tră. Ei au vorbit despre succe- 
sel« obținute de poporul român 
în construcția socialismului, 
dezvoltarea științei și culturii.

Colegi de profesiune, redactori ai presei de 
tineret din mai multe țări ale continentului, au 
vizitat România la invitația „Scînteii tineretu
lui". Ne-au cunoscut țara și preocupările ei în 
ajunul marii sărbători — a XXX-a aniversare a 
eliberării.

înainte de a ne despărți de oaspeții noștri, 
i-am rugat să ne împărtășească impresiile pe 
care le-au acumulat în zilele petrecute in 
România.

Transcriem de pe bloc-notes...
VITALI GANIUȘKIN, redactor

In această zi festivă, etnd în
tocmim bilanțul a trei decenii de 
viață liberă, clnd privim retros
pectiv anii parcurși, in marea 
carte a înfăptuirilor socialiste se 
înscrie la loc de frunte politica 
externă realistă, principială, clar
văzătoare pe care partidul și sta
tul nostru au promovat-o cu o 
exemplară consecvență. Este o 
politică născută din aspirațiile 
întregului popor, o politică care 
reflectă un înalt simț al respon
sabilității față de interesele na
țiunii noastre, față de destinele 
păcii și socialismului în lume. A- 
ceastă politică, expresie a unei 
profunde analize marxist-leniniste 
a proceselor și fenomenelor esen
țiale ale lumii în care trăim, a 
fost confirmată pe deplin de în
treaga evoluție a evenimentelor, 
pe plan internațional. Politica 
externă românească ■— în elabo
rarea și realizarea căreia rolul 
fundamental revine tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — este di
namică, receptivă la tendințele 
înnoitoare, demonstrează o stră
lucită clarviziune și statornicie. 
Aceste trăsături, apreciate pe toa
te continentele, au adus României 
socialiste un înalt prestigiu, măr
turie a faptului că importanța 
prezenței internaționale a unui 
stat nu depinde în mod obligato
riu de dimensiunile sale, de po
tențialul economic sau militar, ci 
poate să fie determinată de ca
pacitatea de a se afirma ca un 
factor activ pe arena mondială, 
de a milita neobosit pentru pro
movarea unor idei înaintate ale 
contemporaneității. România ofe
ră imaginea concludentă a unui 
stat care nu-și precupețește efor
turile pentru instaurarea unor

principii noi ale relațiilor între 
state bazate pe deplina egalitate 
în drepturi, respectarea indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne, 
avantajul reciproc, nerecurgerea 
la forță sau la amenințarea cu 
forța, principii vitale pentru în
sănătoșirea raporturilor internațio
nale, pentru o conlucrare fertilă, 
pentru asigurarea unui climat de 
încredere — generator al certitu
dinii că fiecare popor se poate 
dezvolta potrivit voinței sale su
verane.

atenție deosebită colaborării ou 
noile state independente, cu ță
rile în curs de dezvoltare, țări 
care joacă un rol pozitiv tn viața 
internațională, în lupta antiimpe- 
rialistă, pentru instaurarea unor 
relații echitabile, juste între state. 
Vizitele istorice întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
numeroase țări din Africa, Ameri
ca Latină, Asia, Orientul Apro
piat au dat noi dimensiuni legă
turilor României cu popoarele 
din aceste părți ale lumii, au 
adîncit colaborarea reciproc avan

vorbirile avute de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu numeroși 
șefi de state și guverne constituie 
contribuții remarcabile nu numai 
pe planul dezvoltării raporturilor 
bilaterale, ci și la adâncirea pro
cesului destinderii, la consolidarea 
păcii mondiale în conformitate 
cu interesele reale ale tuturor 
popoarelor.

Stat european, România mani
festă o preocupare permanentă, 
activă, pentru instaurarea unei 
reale securități pe continent. Ini
țiativele românești, prin spiritul

0 politică principială, 
realistă, clarvăzătoare

România atribuie o însemnătate 
esențială aprofundării legăturilor 
de prietenie, alianță și colaborare 
frățească cu toate statele socia
liste, de care sîntem uniți prin 
comunitatea de orînduire și ideo
logie, prin țelurile comune ale 
construirii socialismului și comu
nismului. Legăturile cu țări
le socialiste s-au consolidat 
neîntrerupt, au cunoscut un curs 
ascendent pe toate planurile. 
Pornind de la analiza realistă a 
fenomenelor contemporane, parti
dul și statul nostru au acordat o

tajoasă, situînd-o pe o bază soli
dă, de largă perspectivă. La acest 
capitol trebuie subliniată solida
ritatea deplină a României socia
liste cu mișcările de eliberare na
țională, cu toate popoarele care 
luptă pentru înlăturarea jugului 
colonial, pentru dreptul de a fi 
singurele stăpîne ale destinului 
lor.

In spiritul ideilor coexistenței 
pașnice, țara noastră se pronunță 
pentru dezvoltarea colaborării cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire social-politică. Con

lor constructiv, reprezintă un 
aport prețios la cauza securității 
europene. In același timp, ne 
pronunțăm pentru eliminarea tu
turor surselor de încordare, pen
tru reglementarea problemelor 
litigioase pe cale politică, la masa 
tratativelor. Viața a confirmat 
justețea acestui punct de vedere 
— singura alternativă realistă la 
primejdiile pe care le implică po
litica forței. In acest sens Româ
nia apreciază că este necesar să 
fie rezolvate cît mai grabnic 
conflictele din Orientul Mijlociu,

din peninsula indochineză, din 
Cipru, din toate zonele de tensiu
ne care creează pericole pentru 
pacea lumii întregi. Țara noastră 
consideră că este necesar să se 
pună capăt cursei înarmărilor, 
poverii pe care aceasta o repre
zintă pentru popoare, ca imense
le cheltuieli afectate perfecționă
rii tehnicii de război să fie desti
nate dezvoltării pașnice, elimină
rii flagelelor pe care sute de 
milioane de oameni le mai îndură 
— foametea, analfabetismul, ma
ladiile cronice. Înlăturarea deca
lajelor existente între țările avan
sate economic și cele rămase în 
urmă pe acest plan este un impe
rativ al zilelor noastre, deoarece 
nu se poate omite faptul că două 
treimi din populația planetei 
trăiesc tn țări subdezvoltate sau 
în curs de dezvoltare — conse
cință a moștenirii coloniale.

România își consacră eforturile 
cauzei luptei pentru o lume a 
păcii, o lume mai bună și mai 
dreaptă în care fiecare popor 
să-și poată realiza aspirațiile. 
Vorbind la deschiderea Conferin
ței Mondiale a Populației, tova
rășul Nicolae Ceaușescu spunea : 
„De la această înaltă tribună 
adresăm tuturor șefilor de state, 
guvernelor și popoarelor chemarea 
de a face totul pentru realizarea 
unei lumi a colaborării și păcii în 
care fiecare națiune să se poată 
dezvolta liber și să beneficieze 
din plin de cuceririle civilizației 
mondiale. Avem cu toții marea 
răspundere în fața popoarelor 
noastre, în fața tuturor popoare
lor. de a face totul pentru bună
starea și fericirea omului".

M. RAMURA

la ziarul „Komsomolskaia Prav
da" (U.R.S.S.):

— Eu pot spune că am avut 
noroc : am mai vizitat România, 
particlpind și la alte acțiuni. 
Am văzut tara tn dezvoltarea 
ei șl de fiecare dată clnd vin ca 
oaspete al „Scînteii tineretului", 
fac noi descoperiri. Prima dată 
am venit In România in 1964, 
în zilele celei de a XX-a ani
versări a eliberării. De astă 
dată, după 10 ani, am efectuat 
o călătorie gazetărească, de do
cumentare. Chiar la început, 
am fost la Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului, 
unde ni s-a prezentat un por
tret teoretic al tinerel generații. 
Apoi, vizita a concretizat acest 
portret teoretic. Mie tml place 
cel mal mult — dacă mă în
trebați — faptul că acest tine
ret educat in spiritul învățătu
rii partidului a știut să imbine 
armonios obligațiile și dreptu
rile. M-a impresionat modul in 
care partidul și sfatul se ingri- 
jesc de tinăra generație. în 
ultimul timp (n-ani mai fost de 
un an in România), s-a făcut 
foarte mult pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și so
ciale, de viață, pentru dezvol
tarea personalității umane. Ti
neretul nu se simte doar un 
obiect al grijii și educației, ci 
Si un factor activ ai construc
ției socialiste. în România, ca șl 
în celelalte țări socialiste, aceas
tă narticipare în muncă si în 
'4ața socială, nu este artificială. 
Este o trăsătură de caracter, o 
necesitate spirituală, pornită din 
conștiință. Calitatea aceasta este 
specifică tineretului român.

JERZY WEBER, redactor la 
„Sztandar Mlodyeh" (Polonia):

— Am avut pentru prima oa
ră ocazia să vizitez România șl 
de la început ani făcut cîteva 
descoperiri. în primul rînd am 
descoperit oameni excepționali, 
tineri români, cu care am avut 
prilejul să discut și pe care am 
putut să-l observ. M-a impre
sionat sentimentul profund, au- 
tentio al responsabilității lor 
pentru dezvoltarea favorabilă 
în continuare a țării lor, con
știința obligațiilor ce le revin, 
rolul pe care îl va avea tinăra 
generație in edificarea viitoru
lui României.

Am descoperit, de asemenea, 
un minunat colț al lumii, mai 
puțin cunoscut mie pînă acum. 
România este o țară frumoasă. 
Prin munca poporului român ea 
devine tot mai frumoasă. Si 
aici o altă descoperire — arhi
tectura orașelor românești — 
îndeosebi la Galați, și in cen
trele turistice și de odihnă, in 
frunte cu Mangalia, adevărată 
perlă a litoralului Mării Negre. 
Este uimitoare armonia con
strucțiilor, cu terenul natural și. 
totodată, marea diversitate, a- 
tracția pe care o exercită solu
țiile arhitectonice și de con
strucție. Bravo pentru arhitec- 
ții și constructorii români !

Am mai descoperit cu uimire 
o agricultură modernă, bine or
ganizată. De acum voi urmări 
cu atenție în statisticile inter
naționale rezultatele acestui 
sector, fiind sigur că admirația 
mea va fi șl mal mare.

Expoziția realizărilor celor 
trei decenii de dezvoltare a 
României este impunătoare. Al 
intr-adevăr la ce să privești ! 
Ramura construcțiilor de ma
șini, industria chimică, electro
tehnică se află la unul din cele 
mai înalte nivele.

Vă rog să mă scuzați pentru 
aceste descoperiri abia In 1974, 
însă cred că mă Înțelegeți : tre
buie văzut totul cu ochii pro
prii...

Mi se pare că pentru cunoaș
terea reciprocă trebuie să ne 
vizităm mai des. Să discutăm, 
să ne Împărtășim reciproc din 
experiența, succesele șl greută
țile proprii. Astfel, fiecare tî- 
năr din țările noastre va desco
peri mal rapid că socialismul, 
care este o realitate a noastră, 
permite materializarea plenară a 
cerințelor popoarelor și a fie
cărui om în parte.

JACQUES DESCHACHT, redac
tor șef al publicației „Nu", or
gan al Tineretului socialist 

(flamand) din Belgia :

— M-a frapat puternic con
știința și voința poporului și ti

neretului român de a realiza 
obiectivul dezvoltării economice 
a tării. Sint impresionante efor
turile făcute pentru Industriali
zare și rezultatele obținute. Am 
fost acum doi ani in România. 
După acești doi ani observ creș
terea continuă pe diverse pla
nuri. Observ progrese certe în 
marile orașe ca și în așezările 
mici. In înfățișarea magazinelor 
ca și In viața oamenilor. Mi se 
pare deosebit de important de 
semnalat locul de seamă pe care 
tineretul îl deține in viața țării 
— in economie, cultură, in toate 
sectoarele. Vreau să remarc, de 
asemenea, semnificația politicii 
internaționale a României, care 
înțelege rolul ce revine fiecărui 
stat, indiferent de dimensiunile 
sale, pentru a se obține o pace 
durabilă, pentru a se instaura 
raporturi internaționale bazate 
pe dreptul la independență și li
beră dezvoltare al fiecărei țări.

Această călătorie mi-a Îmbo
gățit cunoștințele despre Româ
nia. țară căreia ii doresc să ob
țină noi progrese in dezvol
tarea ei.

JURGEN SCHULER, redactor la 
revista „Elan", organ al Tine
retului muncitor socialist ger

man din R. F. Germania :

— Deși mă aflu pentru pri
ma oară in România, vizita de

documentare Întreprinsă ml-a 
permis să aprofundez cunoștin
țele anterioare despre această 
tară, despre acest harnio popor, 
care se găsește în pragul ma
rii sale sărbători : 30 de ani de 
existentă cu adevărat liberă. 
Pentru mine, care vin dintr-o 
tară capitalistă industrializată, 
mi se par deosebit de fructuoa
se eforturile continui pe care 
România socialistă le depune 
pentru dezvoltarea unei econo
mii moderne, ale cărei roade se 
reflectă în creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului popor.

— Ce veți comunica 
cititorilor revistei „E- 
lan" 1

— Reportajul meu doresc să 
reflecte schimbările produse In 
structura socială a României da
torită procesului atît de dinamic 
al industrializării. De asemenea 
as vrea să aduc la cunoștința 
cititorilor noștri contribuția im
portantă a tineretului român, a 
Uniunii Tineretului Comunist, 
la viata politică și socială a ță
rii, drepturile și responsabilită
țile ce-l revin la nivelurile de 
decizie.

Vă rog ca, prin intermediul 
ziarului dv, să transmiteți par
tidului, poporului, tineretului 
român sincerele mele felicitări 
cu prilejul lui 23 August, urarea 
de noi succese in construirea
societății socialiste multilateral că, 
dezvoltate.

roasă eare ne-ațl rezervat-o, a- 
ceasta constituind o expresie a 
prieteniei și solidarității tinere
tului român, a Uniunii Tinere
tului Comunist față de tinerii 
progresiști din țările noastre, 
din întreaga lume.

Ca tînăr gazetar, sensibilizat 
1*  relațiile care 6e stabilesc in
tre tineri, ca o parte compo
nentă a poporului, si restul 
populației, am fost profund Im
presionat de universul — social, 
politic și economic — deschis 
larg in fata tineretului din 
România socialistă. Aici, la dv, 
are loo un permanent dialog cu 
tinerii, ei sint antrenați in viața 
tării, ei, conștient! de misiunea 
lor. își asumă răspunderi im
portante, și, in primul rind 
muncesc fiind convinși că sint 
utili societății.

în unitățile economice vizita
te, fie că este vorba de industrie 
sau de agricultură, la Centrul 
de cercetări pentru problemele 
tineretului, cu prilejul primirii 
la C.C. al U.T.C., am putut cu
noaște mai bine preocupările ti
neretului român căruia îi sînt 
create largi posibilități de afir
mare a tuturor potentelor sale.

Am să folosesc acest prilej 
pentru a transmite felicitările 
mele tineretului român, pentru 
succesele sale, ale Întregului po
por.

GIORGIO CASADEf, redactor 
la revista „Conquisto", membru 
al Direcțiunii naționale a Fe
derației tineretului socialist din 

Italia :

— Se pot spune multe lucruri 
foarte frumoase despre vizita 
de documentare Întreprinsă de 
noi. Impresiile Îmi curg in 
memorie una după alta. Iată 
prima. Se referă la politica ra
țională de investiții concretiza
tă, printre altele, in, dezvoltarea 
echilibrată a Întregului teri
toriu național. Apoi, am fost 
Profund impresionat de capaci
tatea creatoare a poporului, a 
tineretului, de a găsi cele mal 
favorabile mijloace și modali
tăți care, tlnînd seama de rea
litățile concret-istorice, să facă 
posibilă înscrierea României 
printre țările cu un Înalt ritm 
de dezvoltare. O altă Impresie : 
cultivarea tradițiilor progresiste 
ale înaintașilor, convingerea 
fermă că sporul realizat an 
de an pe drumul prosperității 
este contribuția poporului ro
mân la creșterea prestigiului 
ideilor socialiste in lume. $1, aș 
putea continua aceste impresii 
de neuitat, despre un popor 
stăpin pe destinele sale, con
știent de răspunderile ce-i re
vin in lumea contemporană.

JOSEF VESELY, redactor la zia
rul „Mlada Fronta" (Cehoilo 

vacia):

— Am discutat cu un diplomat 
cehoslovac, care a lucrat mulțl 
ani Ia București, un vechi anti
fascist. El mi-a relatat despre 
România primelor luni de după 
război ; lipsuri, distrugeri, foa
mete. România pe care am cu- 
noscut-o în aceste zile este o 
țară modernă, cu o industrie și 
o agricultură in plin progres, o 
tară care Întreține relații de la 
egal la egal cu peste 110 țări. 
Este o schimbare totală, radicală.

— Vă rugăm să ne re
latați unul din momentele 
cele mai interesante pen
tru dumneavoastră, ca 
gazetar, ale vizitei ?

— M-a Interesat In mod deose
bit Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului, care 
studiază pe o bază modernă, 
științifică, problemele tineretu
lui român. Nu este vorba doar 
de alegerea profesiunii, de ori
entarea spre un sector sau altul 
al economiei, ci șl de probleme
le concepției de viață ale gene
rației care va trăi In societatea 
socialistă multilateral dezvoltată.

— Ați mai vizitat 
România ?

— Da. Am fost In România in 
zilele Congresului al X-lea al 
P.C.R. Am ascultat amplu] ra
port al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Acum constat reali
zarea proiectelor de care s-a 
vorbit atunci. S-au făcut noi pași 
Înainte în dezvoltarea țării, mai 
ales pe plan industrial. Cu oca
zia celei de a XXX-a aniversări 
a eliberării României, transmit 
tineretului român un cald salut, 
îi urez noi reușite. Sînt convins 

colaborarea dintre organiza
țiile noastre de tineret, dintre 
tinerii țărilor noastre se va a- 
diuci. De aceea, îngăduiți-mi să 
sper că nu sint pentru ultima 
oară aici, in România.

Declarații consemnate de 
EUGENIU OBREA

IOAN TIMOFTE

FABIEN BARONTINI, redactor 
la „L'Avant garde", revistă a 
Mișcării tineretului comunist din 

Franța :

— De Ia început am fost foar
te emoționat de primirea căldu

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• SECRETARUL general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, care a sosit 
la Tunis, a avut convorbiri 
cu primu'j ministru Hedi Nouira. 
Au fost abordate o serie de 
probleme ale vieții internațio
nale, inclusiv referitoare la dez
voltarea rolului O.N.U. în viața 
internațională. Secretarul gene
ral al O.N.U. a precizat, într-o 
declarație, că s-au examinat, de 
asemenea; situația din Orientul 
Apropiat, relațiile dintre state
le industrializate și țările în 
curs de dezvoltare, problema 
crizei energetice și cea privind 
ajutorul victimelor secetei din 
Sahara.

• ÎNTR-UN mesaj adresat na
țiunii. după alegerea sa în 
funcția de președinte al Indiei, 
Fakhruddin Aii Ahmed a che
mat poporul indian să-și uneas

că eforturile pentru a depăși 
dificultățile economice actuale. 
Cei 27 de ani de la dobindirea 
independenței sint o perioadă 
scurtă în istoria unei țări, a 
spus Fakhruddin Aii Ahmed, 
dar în această etapă s-au înre
gistrat mari progrese, atit in 
industrie, cît și în agricultură. 
De asemenea, au fost create 
condițiile pentru consolidarea 
unei societăți democratice, so
cialiste și s-au realizat premi
sele pentru ca orice per
soană să poată participa Ia con
ducerea treburilor economice și 
politice ale țării.

• LA BRAZZAVILLE se des
fășoară lucrările unei reuniuni 
la care participă experți din 16 
state situate în centrul și estul 
Africii, pentru a pregăti agenda 
reuniunii la nivel înalt a șefilor 
de stat și de guvern din această

zonă a continentului. Documen
tele elaborate de experți vor fi 
supuse reuniunii miniștrilor de 
externe ai Organizației țărilor 
din Africa centrală și răsări
teană. programată pentru 26— 
29 august,, urmînd ca șefii, de 
stat să se reunească, incepind 
de la 31 august. Principala pro
blemă înscrisă pe ordinea de zi 
a reuniunii șefilor de stat și de 
guvern este cea referitoare la 
decolonizarea continentului.

• STATISTICILE relevă o 
creștere importantă a vinzărilor 
de biciclete în ultimii ani în 
Statele Unite — de la 6,9 mili
oane bucăți în 1970. la 15,2 mi
lioane în 1973. Anul trecut, o 
treime din acest total a provenit 
din import. Experții încă nu au 
stabilit precis dacă acest adevă
rat „boom" al bicicletelor este 
un fenomen trecător sau unul 
de lungă durată, estimînd, to
tuși, că vînzările se vor ridica, 
in acest an, la 15,5 milioane uni
tăți, urmînd ca în viitorii 2—3 
ani să depășească 16 milioane.
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