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Vo prezentăm in cadrul rubricii noastre: CE ESTE, CUM VA 
ARĂTA OPERA REVOLUȚIONARĂ PE CARE O ÎNFĂPTUIM 
OBIECTIVELE FUNDAMENTALE ALE FĂURIRII SOCIETĂȚII 

SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE
In pagina a III-ă

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Adeziune, angajare, responsabilitate
Noi mărturii ale interesului larg, ale sentimentelor 
de satisfacție și mîndrie patriotică cu care tinerii 

au luat cunoștință de conținutul proiectului de Program 
In pagina a IV-a
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe Mishake Muyongo, vicepreședinte al

Organizației Poporului din Africa
de Sud-Vest (Namibia) - SWAPO

■ în continuarea dialogului 
început la Damasc între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez El-Assad, un nou și 
deosebit de important moment 
în cronica relațiilor de prie
tenie româno-siriene

■ La aeroportul Otopeni și pe 
traseul spre Capitală, mii de 
bucureșteni iau parte cu entu
ziasm la reîntîlnirea plină de 
căldură dintre cei doi șefi 
de stat

■ Manifestări de puternică ade
ziune a poporului față de 
politica externă a partidului 
și statului nostru, de prietenie 
și colaborare cu toate țările

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit luni 
pe Mishake Muyongo, vice
președinte al Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(Namibia) — SWAPO —, care 
a participat la festivitățile pri
lejuite de aniversarea zilei de 
23 August.

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

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un sa
lut cordial din partea președin
telui SWAPO, Sam Nujoma, 
urări de noi și importante succe
se poporului român în opera de 
făurire a socialismului. Totoda
tă, Mishake Muyongo a expri
mat recunoștința profundă pen
tru ajutorul consecvent pe care 
P.C.R., guvernul și poporul 
român îl acordă luptei poporu
lui din Namibia pentru lichida
rea dominației coloniale, pen
tru afirmarea dreptului său la 
o dezvoltare liberă și indepen
dentă.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită un salut 
călduros președintelui SWAPO, 
Sam Nujoma, tuturor militanți- 
lor mișcării de eliberare din 
Namibia, împreună cu cele mai 
bune urări de succes în lupta 
de eliberare națională, pentru 
independență și progres social.

Secretarul general al P.C.R. 
a reafirmat, totodată, că Româ
nia socialistă, Partidul Comu
nist Român și poporul român 
vor sprijini și în viitor pe plan 
politic diplomatic, moral și

material, cauza justă a poporu
lui Namibiei.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor de colaborare 
și solidaritate dintre P.C.R. și 
SWAPO. A avut loc, de aseme
nea, un schimb de informații și 
de vederi în legătură cu situa
ția internațională actuală, cu 
lupta popoarelor împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului.

De ambele părți a fost reîn
noită dorința de a extinde și 
diversifica relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și SWAPO 
în interesul celor două popoare, 
al cauzei libertății, independen
ței naționale, progresului eco
nomic și social, al tuturor po
poarelor, al păcii și înțelegerii 
internaționale. S-a apreciat că 
în prezent există condiții tot

mai favorabile pentru lichidarea 
dominației, coloniale, a politicii 
de discriminare rasială, pentru 
afirmarea cu tot mai multă 
putere a dreptului popoarelor de 
a dispune în mod liber și suve
ran de propriul lor destin, 
fără nici un amestec din afară, 
în acest context, s-a subliniat 
necesitatea intensificării și ex
tinderii pe plan național și in
ternațional a acțiunilor forțelor 
progresiste, democratice și an- 
tiimperialiste împotriva orică
ror forme de dominație și asu
prire, pentru lichidarea defini
tivă a colonialismului, a poli
ticii de apartheid și discriminare 
rasială, pentru libertate și pro
gres.

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

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

o vizită oficială in România
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Re

publicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii Liberia, dr. William R. Tolbert jr’, îm
preună cu soția, doamna Victoria Tolbert, va face o vizită 
oficială în România, începînd cu data de 10 septembrie a.c.

IERI A ÎNCEPUT VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII ARABE SIRIENE

HAFEZ EL-ASSAD, IN ȚARA NOASTR

Mesajul președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
adresat Conferinței internaționale împotriva apartheidului 

și colonialismului în Africa
(Geneva, 2 — 5 septembrie 1974)

Un nou și deosebit de impor
tant moment se înscrie, înce- 
pind de luni, 2 septembrie, in 
cronica relațiilor de prietenie 
româno-siriene. La invitația se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, la 
București a sosit, într-o vizită 
oficială de prietenie, în fruntea 
unei delegații de partid și de 
stat, secretarul general al Parti
dului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez El-Assad, împreună 
cu soția, Anisse El-Assad.

...Aeroportul Otopeni, luni di
mineața, ora 11,30. Drapelele de 
stat ale României și Siriei flutu
ră pe frontispiciul aerogării, în
cadrând portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafez El- 
Assad. Pe mari pancarte sînt în
scrise, în limbile română și a- 
rabă : „Bun sosit în Republica 
Socialistă România Excelenței 
Sale, domnului Hafez El-Assad, 
secretar general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președinte
le Republicii Arabe Siriene !“, 
„Să se dezvolte continuu rela
țiile de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Arabă Siriană, în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale !“.

Escortată de avioane cu reac
ție ale forțelor noastre armate, 
aeronava prezidențială ateri
zează.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Hafez El-A'ssad și 
doamna Anisse El-Assad șînt în- 
tîmpinați cu cordialitate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Cei 
doi șefi de stat își string cu 
multă căldură mîinile, se îmbră
țișează prietenește. La rîndul lor. 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anisse El-Assad se sa
lută cu multă cordialitate.

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

Sînt prezentate înalților oas
peți personalitățile române ve
nite în întîmpinare : Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, Emil

(Continuare în pag. a Il-a)

DINEU 
oferit de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa 

Elena Ceaușescu
Toasturile rostite 

de cei doi 
președinți
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VIZITĂ PROTOCOLARĂ

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele po
porului român și al meu personal, să adresez 
un călduros salut participanților la Conferința 
internațională împotriva apartheidului și colo
nialismului în Africa.

Această reuniune se desfășoară într-o perioadă 
de mari prefaceri naționale și sociale, de pro
funde schimbări în raportul de forțe, în con
diții favorabile intensificării luptei popoarelor 
împotriva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a rasismului și a oricăror 
forme de dominație și asuprire, pentru afirma
rea dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî 
destinele in mod liber și independent, corespun
zător propriei voințe, fără nici un amestec din 
afară.

In această situație, după părerea țării mele, 
în prezent se impune, mai mult decît oricînd, 
mobilizarea largă a tuturor forțelor antiimperia- 
liste, a organizațiilor progresiste și democratice 
naționale și internaționale pentru a-și intensi
fica^ eforturile și a acționa unite, pentru a pune 
capăt politicii de apartheid și oricărei discrimi
nări rasiale, pentru abolirea definitivă a anacro
nicei dominații coloniale.

România condamnă cu tărie politica de apar
theid și practicile rasiale promovate de regimu
rile minoritare din Republica Sud-Africană și 
Rhodesia, se pronunță cu hotărire pentru lichi
darea rușinosului jug colonial și acționează 
ferm pentru aplicarea neintîrziată a Declarației 
O.N.U. cu privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale și a celorlalte 
rezoluții adoptate de O.N.U. în acest sens.

Poporul român, care a dus o luptă seculară, 
plină de sacrificii, pentru eliberarea sa națio
nală și socială, este solidar cu lupta forțelor 
înaintate de pretutindeni împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonialismului, nu
trește sentimente de puternică simpatie și soli
daritate militantă cu lupta popoarelor pentru 
înlăturarea dominației străine.

România a recunoscut de Ia început Republica 
Guineea-Bissau și a salutat cu multă bucurie 
și căldură acordul intervenit recent între dele
gațiile guvernului portughez și Partidului African 
al Independenței din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde privind recunoașterea sa ca 
stat independent. Considerăm că trebuie acțio
nat pentru continuarea fermă a procesului de 
decolonizare și fructificarea condițiilor favora
bile existente, pentru a se ajunge la înlăturarea 
rapidă a rinduielilor coloniale portugheze din 
Africa, pornindu-se de la recunoașterea dreptu
lui inalienabil al popoarelor din Angola și Mo- 
zambic Ia libertate și independență.

Potrivit convingerii poporului meu, statornici
rea unui climat de pace, colaborare și înțele
gere între popoare face necesară impulsionarea 
acțiunilor și intensificarea eforturilor tuturor 
forțelor antiimperialiste pentru a elimina poli
tica de apartheid și de discriminare rasială din 
Africa, pentru a accelera cursul de înlăturare 
a oricăror forme de dominație colonială.

. ce®?' ce ® Privește, țara mea își va aduce
și în viitor întreaga contribuție șl va acorda 
întregul ajutor politic, diplomatic și material 
popoarelor angajate în lupta împotriva aparthei
dului și colonialismului, pentru libertate și in
dependență națională.

Folosesc acest prilej pentru a ura succes de
plin lucrărilor reuniunii dumneavoastră și îmi 
exprim încrederea că ea va contribui la unirea 
tuturor forțelor naționale și internaționale în 
lupta popoarelor pentru eliminarea discrimină
rilor rasiale, pentru eliberarea națională și li
chidarea definitivă a rămășițelor colonialismu
lui, că ea va identifica noi căi pentru întărirea 
solidarității maselor largi populare cu cauza 
justă a libertății și egalității tuturor națiunilor, 
pentru afirmarea deplină a personalității și 
demnității umane, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia

liste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întîlnit, 
luni seara, la Palatul Republi
cii, cu Hafez El-Assad, secre

tar general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, și 
soția sa, Anisse El-Assad, în

cadrul unei vizite protocolare 
făcute de înalții oaspeți.

întîlnirea a decurs într-o 
ambianță de caldă cordialitate.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA ÎMPOTRIVA 
APARTHEIDULUI Șl COLONIALISMULUI ÎN 

AFRICA ȘI-A DESCHIS LUCRĂRILE

Aprecieri elogioase la adresa 
activității constante și dinamice a 
șefului statului român
Interes major față de mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(In pagina a Vl-a)

30 de ani de la 
înființarea 

sindicatelor unice 
revoluționare 

ADUNAREA FESTIVĂ 
de la clubul 
întreprinderii 
„Republica" 
din Capitală 

in pag. a IV-a
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ARABE SIRIENE
Dineu oferit 
de tovarășul 

Nicolae Ceausescu 
și tovarășa

Elena Ceausescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit luni, la Palatul Republicii 
un dineu în onoarea secretaru
lui general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Ha
fez El-Assad, și a soției Anisse 
El-Assad, dineu care a înche
iat, în aceeași atmosferă de 
cordialitate și prietenie, prima 
zi a vizitei în țara noastră a 
înalților oaspeți.

La dineu au participat :
Din partea siriană Abdoul 

Halim Khaddam, vicepreședin

Toastul președintelui Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU HAFEZ EL-ASSAD

Dragă prietene președinte 
Hafez El-Assad,

Stimată doamnă Assad,
Dragi prieteni,

Ne este deosebit de plăcut șă 
vă avem în mijlocul nostru în 
această seară și să vă adresăm 
cu acest prilej, dumneavoastră 
și doamnei Assad, precum și co
laboratorilor care vă însoțesc, 
un salut cordial din partea Con
siliului de Stat, a guvernului și 
poporului român, a tovarășei 
mele și a mea personal. Doresc 
totodată să dau expresie senti
mentelor de prietenie și ospita
litate cu care poporul român vă 
întîmpină pe pămîntul patriei 
noastre, dorinței sale de a dez
volta tot mai mult tradiționalele 
raporturi de colaborare dintre 
România și Siria, în interesul 
celor două națiuni, al cauzei 
generale a păcii și cooperării 
internaționale.

îmi amintesc cu plăcere de 
vizita pe care am făcut-o in luna 
februarie a acestui an în Repu
blica Arabă Siriană, de convor
birile sincere, prietenești pe 
care le-am avut. Apreciez ca 
prin rezultatele sale, vizita a 
marcat un moment important in 
evoluția ascendentă a relațiilor 
româno-siriene. Dorim, la rîn- 
dul nostru, să facem totul pentru 
ca vizita dumneavoastră- în Ro
mânia să fie cit mai plăcută și» 
în același timp, cit mai rodnică 
pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre țările și po
poarele noastre.

în timpul vizitei veți avea 
prilejul să cunoașteți nemijlocit 
o parte din realizările dobindite 
de poporul nostru în cei 30 de 
ani care au trecut de la elibe
rarea țării de sub dominația 
fascistă, realizări care demon
strează ce lucruri mărețe poate 
înfăptui un popor liber și stă- 
pîn pe soarta sa, hotărît să-și 
făurească viitorul corespunzător 
voinței și aspirațiilor proprii.

Cu prilejul vizitei făcute în 
Siria am putut constata efortu
rile dumneavoastră, ale poporu
lui sirian pentru dezvoltarea 
generală, economică și socială a 
țării — și ca prieteni sinceri ne 
bucurăm de toate succesele pe 
care le obțineți. Vă dorim din 
inimă să dobîndiți realizări tot 
mai însemnate pe drumul pro
gresului economic și social, al 
întăririi independenței și prospe
rității patriei.

Angajată cu toate forțele în 
realizarea programului de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, România par
ticipă, totodată, activ la viața 
internațională, se preocupă în 
mod constant de dezvoltarea unei 
largi și multilaterale conlucrări 
între popoare. Acționăm pentru 
Întărirea continuă a colaborării 
și prieteniei cu toate țările so
cialiste, acordăm o atenție deo
sebită intensificării relațiilor cu 
statele care pășesc pe calea dez
voltării economico-sociale inde
pendente. In spiritul principiilor 
coexistentei pașnice, promovăm 
relații cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire so
cială. Milităm consecvent pen
tru colaborare, destindere și 
pace în lume, pentru instaura
rea unei noi ordini economice și 
politice in viata internațională, 

•a unor relații întemeiate pe de
plină egalitate în drepturi, res
pect al independenței și suvera
nității naționale, neamestec în 
treburile interne și avantaj re
ciproc, pe recunoașterea dreptu
lui fiecărui popor de a se dez
volta de sine stătător, potrivit 
voinței și intereselor sale.

Trăim astăzi o epocă de pro
funde transformări revoluționa
re, naționale și sociale, de mari 
schimbări în raportul mondial 
de forțe, o epocă in care po

te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul afacerilor externe, ce
lelalte persoane oficiale care îl 
însoțesc pe șeful statului sirian 
în vizita sa în România;

Din partea română Stefan 
Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Manea Mănescu, 
primul ministru al guvernului, 
membri ai Comitetului Execu
tiv ai C.C. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R.. membri ai gu
vernului, alte persoane oficiale.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In cursul dineului președinte
le Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Hafez El-Assad au 
rostit toasturi.

poarele își afirmă tot mai ho
tărît voința de a se dezvolta li
ber, de a pune capăt politicii 
imperialiste și colonialiste de 
dominație și asuprire. Ca re
zultat, în viața internațională se 
afirmă un curs nou, îndreptat 
spre destindere și colaborare. 
Desigur, sîntem conștienți că 
acest curs nu a devenit irever
sibil, că în lume mai există 
torțe care se opun destinderii și 
păcii. De aceea, este necesar ca 
forțele antiimperialiste, pro
gresiste de pretutindeni, toate 
popoarele să acționeze unite, 
pentru a sprijini afirmarea ple
nară a noului curs, astfel ca 
destinderea și colaborarea, pa
cea și securitatea să se instau
reze ca realități trainice pe pla
neta noastră.

Viața arată că rezolvarea trai
nică și echitabilă a problemelor 
care preocupă astăzi omenirea 
se poate face numai cu partici
parea activă, în condiții de de
plină egalitate, a tuturor state
lor, indiferent de mărimea te
ritoriului și a populației, de 
forța lor economică sau militară. 
Iată de ce România se pronunță 
in mod ferm pentru participarea 
activă a tuturor statelor la so
luționarea problemelor vieții in
ternaționale.

Există astăzi numeroase pro
bleme majore de rezolvat — și 
printre acestea doresc, să a- 
mintesc în primul rînd proble
mele din Orientul Mijlociu. Am 
apreciat pozitiv și am salutat 
realizarea dezangajării militare 
in Sinai și Golan, ca un pas im
portant pe calea unei solu
ționări politice a conflictu
lui. Cunoaștem că nu a fost 
ușor să se ajungă la aceas
ta și apreciem contribuția Siriei, 
și a dumneavoastră personal, 
prietene președinte Assad, la 
realizarea dezangajării. Conside
răm că trebuie depuse toate 
eforturile pentru reluarea nego
cierilor de la Geneva, în vederea 
soluționării depline și juste- 
a conflictului, pornindu-se de 
la necesitatea retragerii trupe
lor israeliene din teritoriile ara
be ocupate in urma războiului 
din 1967, asigurării integrității și 
suveranității fiecărui stat din a- 
ceastă zonă, a rezolvării, în ace
lași timp, a problemei poporului 
palestinian in conformitate cu 
interesele sale naționale legiti
me. In ce o privește, România 
este, hotărită să depună in con
tinuare eforturi și, potrivit po
sibilităților sale, să-și aducă 
contribuția la realizarea unei 
păci trainice și drepte in Orien
tul Mijlociu.

Sintem deosebit de îngrijorați 
de situația care s-a creat in 
Cipru și care constituie un 
grav pericol pentru pacea din 
această zonă și din întreaga 
lume. Ne pronunțăm in modul 
cel mai ferm pentru retragerea 
trupelor străine din această țară, 
pentru respectarea independen
ței și integrității Ciprului, pen
tru rezolvarea problemelor pe 
cale politică și asigurarea unei 
conviețuiri pașnice intre cele 
două comunități, pentru deplină 
egalitate in drepturi a tuturor 
cetățenilor Ciprului, fără deose
bire de naționalitate. Aceasta 
corespunde intereselor tuturor 
țărilor din Balcani și din Euro
pa, cauzei generale a păcii și 
destinderii internaționale.

Militind pentru înfăptuirea 
unui climat trainic de colabora
re și securitate în Europa, Româ
nia și-a adus contribuția activă 
la pregătirea și desfășurarea lu
crărilor Conferinței general-eu- 
ropene. Sintem hotăriți să ac
ționăm in continuare, in modul 
cel mai consecvent, pentru a asi
gura încheierea cu succes a con
ferinței, pentru ca ultima ei fază 
să se țină cit mai curind, la ni

vel înalt. Dorim ca în documen
tele pe care le va adopta Con
ferința să fie clar statornicite 
principiile noi de relații, care să 
favorizeze o largă colabo
rare — pe tărîm economic, 
tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii — între toate 
țările, fără deosebire de orîn- 
duire socială, și, totodată, să dea 
garanția fiecărui popor că se va 
putea dezvolta in mod liber, la 
adăpost de orice agresiune șau 
amestec din afară. Fără nici o 
îndoială că realizarea unui ase
menea climat de pace și colabo
rare în Europa va fi de natură 
să contribuie la îmbunătățirea 
întregii atmosfere internaționale.

Una din problemele cele mai 
importante ale epocii noastre 
este lichidarea subdezvoltării, a 
marilor decalaje între țările 
dezvoltate și cele slab dezvol
tate ca rezultat al politicii im
perialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste de exploatare a 
bogățiilor naționale ale al
tor popoare. Viața arată tot 
mai convingător că lichida
rea acestor decalaje, apropierea 
și egalizarea nivelurilor de dez
voltare a statelor se impun ca 
o necesitate obiectivă a însuși 
progresului general al omenirii. 
Considerăm că este necesar să 
se acționeze cu consecvență 
pentru respectarea dreptului sa
cru al popoarelor de a fi pe 
deplin stăpine pe bogățiile lor 
naționale, de a Ie folosi in in
teresul propășirii lor de sine- 
stătătoare, pentru așezarea re
lațiilor dintre state pe o bază 
echitabilă, care să stimuleze 
progresul economic și social mai 
rapid al țărilor în curs de dez
voltare.

România sprijină activ lupta 
popoarelor pentru lichidarea de
finitivă a dominației coloniale, 
salută cucerirea de către Gui- 
neea-Bissau a independenței sale 
și consideră că trebuie inten
sificate eforturile pentru lichi
darea deplină a colonialismului, 
pentru a asigura fiecărei națiuni 
dreptul la dezvoltare liberă.

In sfera marilor probleme in
ternaționale tot mai complexe, 
se impune creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, a 
altor organisme internaționale, 
democratizarea relațiilor inter
naționale, respectarea principii
lor de egalitate și suveranitate, 
a dreptului popoarelor de a-și 
decide singure soarta.

Am dori ca și în viața inter
națională, România și Siria să 
conlucreze mai activ, pentru 
triumful unei politici noi de e- 
galitate și respect, al dreptului 
fiecărei națiuni.

Sperăm că vizita dumneavoas
tră in România va marca un 
moment important în evoluția 
relațiilor româno-siriene.

Am dori ca relațiile tradițio
nale dintre țările noastre să se 
dezvolte necontenit, atit în do
meniul economic, tehnico-știin
țific și cultural, cit și in alte 
sectoare de activitate.

Cu convingerea că colaborarea 
dintre popoarele noastre cores
punde pe deplin intereselor am
belor țări, cit și cauzei generale 
a păcii și colaborării internațio
nale, doresc să urez o dezvoltare 
continuă a acestor relații de co
laborare.

Cu această convingere, ridic 
acest pahar, în sănătatea dum
neavoastră, dragă tovarășe pre
ședinte Assad, și a doamnei As
sad, in sănătatea tuturor oaspe
ților sirieni 1

Pentru prosperitatea și ferici
rea poporului sirian prieten.

Pentru prietenia și colaborarea 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre,

Pentru pace și colaborare in 
întreaga lume 1 (Aplauze).

Domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu,
Dragi prieteni români.

Doresc să exprim, în numele 
meu, al soției mele și al dele
gației arabe siriene, bucuria 
noastră de a vizita Republica 
Socialistă România, prietenă.

Sîntem fericiți să ne întîlnim 
încă o dată cu prietenul nostru 
drag, președintele Ceaușescu, cu 
stimata doamnă Elena Ceaușescu, 
cu prietenii români. Sintem, de 
asemenea, fericiți de primirea 
pe care ne-a făcut-o poporul ro
mân.

Căldura întîmpinării ce ne-a 
fost rezervată astăzi, coloanele 
numeroase de oameni care au 
ieșit pe străzile Capitalei dum- 
nevoaslră pentru a ne saluta, a 
lăsat în inimile noastre profun
de sentimente ; nu vom uita 
niciodată această primire căl
duroasă. în care vedem respec
tul și considerația pentru pc-* 
porul nostru din Siria. Doresc 
să vă asigur că poporul arau 
sirian împărtășește aceleași sen
timente, privește la poporul ro
mân cu toată dragostea, consi
derația și stima sa. îmi este 
plăcut să transmit poporului 
dumneavoastră cele mai căldu
roase salutări și urări de bine 
din partea poporului nostru din 
Siria.

Cunoaștem multe despre na
tura fermecătoare a patriei dum
neavoastră, despre vitalitatea și 
activitatea poporului român, 
despre realizările obținute în 
toate domeniile vieții. Ne face 
plăcere că vom avea prilejul, în 
cursul vizitei noastre, să ve
dem în mod concret ce ați rea
lizat ca urmare a eforturilor 
dumneavoastră în anii orinduirii 
socialiste, progresul si pros
peritatea tării, îndeosebi reali
zările în domeniul dezvoltării 
industriei. Vă urăm dumnea
voastră noi și importante suc
cese.

Doresc, de asemenea, să ex
prim mulțumirile noastre pro
funde pentru cuvintele de sa
lut pline de cordialitate ex
primate acum de președintele 
Ceaușescu, pentru căldura cu 
care sintem Înconjurați incă 
din momentul sosirii noastre.

în cursul vizitei la Damasc a 
președintelui Ceaușescu, în fe
bruarie anul acesta, am pus 
baze trainice pentru consolida
rea continuă a prieteniei și co
laborării dintre popoarele noas
tre, dintre partidele si țările 
noastre. Vizita președintelui 
Ceaușescu, deși scurtă, a fost 
deosebit de bogată prin rezulta
tele sale, ca urmare a voinței 
sincere și a dorinței comune de a 
întări relațiile siriano-române.

De atunci, au fost făcuți pași 
importanți în direcția realiză
rii unei activități fructuoase în 
vederea atingerii acestui obiec
tiv : acordul de cooperare e- 
conomică și schimburi comer
ciale, acordul de colabora
re pe linie de partid, acordul 
de colaborare în domeniul infor
mațiilor. Sintem deosebit do 
bucuroși că ultimele două acor
duri au fost semnate cu un prilej 
fericit — sărbătorirea celei de-a 
30-a aniversări a eliberării 
României, manifestare la ca
re am ținut să participăm, 
ca expresie a spiritului de 
prietenie care ne unește.

Acestea sint indicii clare care 
exprimă grija noastră comună 
pentru consolidarea relațiilor 
dintre cele două țări, în cele 
mai diverse domenii, pentru bi
nele popoarelor noastre, slujind 
țelurilor păcii și dreptății.

Schimbul de vederi pe care 
l-am avut cu prilejul vizitei 
președintelui Ceaușescu a exer
citat o mare influență in mai 
buna înțelegere de către fieca
re dintre noi a problemelor ce
leilalte părți. O mare parte a 
convorbirilor care au avut loc a 
fost consacrată situației din zona 
noastră, pe considerentul că pe
ricolul care amenință pacea din 
Orientul Mijlociu constituie, in 
același timp, un pericol pentru 
pacea întregii lumi. Doresc și 

cu acest prilej să reafirm din 
nou că o pace dreaptă este as
pirația noastră. Pentru aceasta 
am luptat in timpul războiului 
de eliberare din octombrie, am 
continuat lupta noastră și după 
octombrie, și-o vom continua în 
viitor, prin cele mai diverse căi 
și mijloace.

Noi am afirmat ceea ce înțe
legem printr-o pace justă incă 
din prima zi a războiului din 
octombrie ; am reafirmat acest 
lucru in timpul acestui război, 
precum și al războiului din Go
lan, unde au continuat luptele 
în lunile martie, aprilie și mai.

înțelegerea de către noi a pă
cii juste se sprijină pe două cri
terii de bază : retragerea tota
lă a Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate în anul 1967 și re
cunoașterea drepturilor națio
nale ale poporului palestinian, 
ale acestui popor care luptă 
pentru libertatea sa, pentru re- 
cîștigarca drepturilor sale tot 
astfel cum au făcut și toate ce
lelalte popoare ale lumii.

Aceasta este poziția noastră 
pe care o afirmăm cu claritate. 
Dar care este poziția Israelului ? 
El acționează în continuare 
pentru împiedicarea oricărui e- 
fort de instaurare a păcii și se 
eschivează de la aplicarea obli
gațiilor ce-i revin prin Rezo
luția Consiliului de Securitate 
nr. 338, care cere retragerea to
tală israeliană din teritoriile 
arabe ocupate și recunoașterea 
drepturilor poporului palesti
nian.

încă de la semnarea celor 
două acorduri de dezangajare a 
forțelor pe fronturile egiptean 
și sirian, Israelul recurge la di
verse mijloace pentru a împie
dica convocarea Conferinței de 
la Geneva, cerută prin Rezolu
ția Consiliului de Securitate, în- 
trucît consideră că această con
ferință îl va pune intr-o situație 
delicată, cerîndu-i-se să dea 
răspuns la principalele întrebări 
pe care le ridică problema păcii 
juste în Orientul Mijlociu. în 
ultimele luni, Israelul continuă 
în vorbe și fapte să se pregă
tească pentru război, îndepăr- 
tîndu-se total de poziția ce slu
jește cauza păcii juste din zonă. 
Declarațiile conducătorilor săi 
în legătură cu deținerea terito
riilor arabe ocupate și continua
rea de a constitui așezări pe a- 
ceste teritorii, negarea totală a 
drepturilor poporului palesti
nian, toate acestea sint poziții 
negative și agresive care fac ca 
pacea să fie greu de obținut. în 
plus, a trecut la o înarmare pe 
scară largă, cheltuind miliarde 
de dolari pe care îi primește 
fără nici un efort.

Față de toate acestea nu este 
oare de datoria noastră să fim 
vigilenți și pregătiți pentru a 
ne apăra țara ? Tot ceea ce face 
Israelul demonstrează că el se 
pregătește pentru o nouă agre
siune prin care să lichideze 
toate eforturile consacrate rea
lizării păcii.

Noi privim această posibilitate 
cu multă seriozitate și cu 
hotărirea deplină de a înfrunta 
agresiunea cu toate forțele noas
tre, cu aceeași hotărîre care a 
caracterizat forțele noastre ar
mate și poporul nostru în războ
iul din octombrie și în războiul 
din Golan.

Bazindu-ne pe forțele noastre 
proprii, noi sintem siguri de 
sprijinul și solidaritatea tuturor 
popoarelor iubitoare de dreptate 
și pace, care cer să se pună ca
păt ocupației și care cheamă la 
recunoașterea drepturilor națio
nale ale poporului palestinian.

Domnule președinte,
Conflictul din Orientul Mijlo

ciu constituie o parte a unui 
conflict de mai mare amploare 
pe plan mondial, un conflict în
tre dreptate și nedreptate, între 
popoarele care luptă împotriva 
oricăror forme de nedreptate și 
forțele potrivnice acestor po
poare. Noi credem că victoria 
finală o va avea dreptatea, in
diferent de obstacolele și greu
tățile ce vor fi puse în calea 
popoarelor, oricit de îndelungată 

ar fi lupta. Cei ce cred altfel, 
nu fac decit să se inșele, să ig
noreze lecțiile istoriei. Popoa
rele nu pot fi reduse la tăcere 
și nici nu mai pot fi ținute în 
întuneric, sub dominație și o- 
presiune.

Dacă cele ce s-au intimplat în 
Cipru constituie un exemplu de 
eșecuri suferite de popoare, 
eșecuri peste care acestea tre
buie să treacă, atunci ceea ce 
s-a realizat în Republica Gui- 
neea-Bissau este un exemplu al 
inevitabilității triumfului po
poarelor.

Reafirmăm sprijinul nostru 
luptei poporului cipriot, pentru 
apărarea independenței și liber
tății sale, sub guvernul său le
gal, exprimăm satisfacția pen
tru victoria realizată de poporul 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, îl felicităm și-i 
urăm succese depline în con
strucția țării sale. Sperăm ca o 
victorie similară să fie obținută 
în curînd șl de popoarele din 
Angola, Mozambic, Namibia și 
Zimbabwe.

încă o dată reafirmăm spriji
nul nostru popoarelor din cele 
trei continente care luptă îm
potriva agresiunii, rasismului și 
exploatării, pentru independen
ța lor, pentru realizarea inte
grității lor teritoriale.

Domnule președinte,
Unul dintre factorii importanți 

în lupta mondială, așa după 
cum știm, este cel al exploată
rii bogățiilor popoarelor, a re
surselor naturale și energiilor 
lor umane. Acest factor a fost 
scos în evidență în cursul se
siunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. convocată din 
inițiativa statelor nealiniate, 
pentru a analiza viitorul relații
lor economice dintre statele lu
mii. Opinia care a domnit in 
cursul acestei sesiuni a fost a- 
ceea de a stabili noi baze pen
tru aceste relații, în vederea 
realizării egalității tuturor,
precum și pentru a asigura fie
cărui stat posibilități depline de 
a-și exploata bogățiile și resur
sele.

Acest factor a reieșit din nou 
în evidență in cursul Conferin
ței mondiale a populației care 
s-a ținut in Capitala țării dum
neavoastră, conferință care a 
analizat cu deosebită atenție as
pectele economice și sociale in 
contextul demografiei mondiale.

Dumneavoastră ați relevat a- 
devărul atunci cînd, în cuvîn- 
tarea de deschidere a conferin
ței, ați spus că locuitorii consti
tuie marea bogăție a fiecărei 
națiuni și că omul este factorul 
hotărîtor în orice progres eco
nomic și social.

Noi, în credința că omul este 
factorul decisiv în oricare do
meniu, inclusiv in acela al apă
rării patriei, am făcut din cetă
țenii noștri axa principală a fie
cărui plan de dezvoltare econo- 
mico-socială, precum și scopul 
fiecărei realizări obținute in a- 
cest sens.

In lumina tuturor acestor 
considerente, eu aștept cu mare 
interes convorbirile dintre noi 
și sint pe deplin convins că in- 
tîlnirea noastră, în aceste cir
cumstanțe, capătă o importanță 
specială și că vom ajunge la 
convingeri comune în rezolva
rea problemelor puse în dis
cuție.

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

Să trăiască prietenul drag, 
președintele Ceaușescu și doam
na Ceaușescu !

Să trăiască prietenia siriano- 
română !

Urez să se dezvolte cu succes 
relațiile dintre țările noastre 1

Și acum, stimați prieteni, vă 
rog ca, împreună cu mine, să 
ridicăm acest pahar în cinstea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
al doamnei Elena Ceaușescu, în 
cinstea prieteniei dintre popoa
rele român și sirian. (Aplauze)

înaltul oaspete, întîmpinat
cu bucurie

(Urmare din pag. I)

Drăgănescu, viceprim-ministru 
al guvernului, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
cu soțiile. De asemenea, la aero
port se află membri ai Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai guvernului.

Președintele Siriei este înso
țit în vizita sa în România de 
Abdoul Halim Khaddam, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor ex
terne, cu soția, Mouhammad 
Haydar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri pentru pro
bleme economice, Baker Yassin, 
membru al Direcțiunii naționale 
a Partidului Baas Arab Socia
list, ing. Soubii Kahale, minis
trul barajului de pe Eufrat, 
Fawzi Al-Kayali, ministrul cul
turii și orientării naționale, dr. 
Mouhammad Al-Imadi, minis
trul economiei și comerțului ex
terior, Chteoui Seifo, ministrul 
industriei, Ahmad Iskandar Ah
mad, ministrul informațiilor, dr. 
Adib Daoudy, consilier al pre
ședintelui pentru problemele po
litice, Muhsem Sayadl, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Si
riei la București.

O gardă militară, în uniformă 
de paradă, prezintă onorul. Se 
intonează Imnurile de stat ale 
Siriei și României. In semn de 
salut, răsună 21 de salve de ar
tilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez El-Assad trec în re
vistă garda de onoare.

Urmează prezentarea șefilor 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București, precum și a 
persoanelor oficiale române.

Defilarea gărzii de onoare în
cheie solemnitatea.

Depunerea unei coroane 
de flori

în cursul după-amiezii, Hafez 
El-Assad,. secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, a depus, în semn de 
omagiu, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Drăgănescu și 
Gheorghe Oprea, viceprim-mi’- 
niștri ai guvernului, Gheorghe 
Cioară, primarul general al Ca
pitalei, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, gene
ral de armată Ion Ioniță, gene
rali și ofițeri superiori.

Mii de bucureșteni iau parte 
cu entuziasm la reîntîlnirea pli
nă de căldură a celor doi șefi 
de ștat, la acest moment cu pro
funde semnificații, aclamînd în
delung pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez El-Assad, 
pentru prietenia popoarelor ro
mân și sirian. în aplauzele în
suflețite ale cetățenilor Capita
lei patriei noastre, ca și ale nu
meroșilor studenți și specialiști 
sirieni aflați pe aeroport, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez El-Assad iau 
loc într-o mașină deschisă, es
cortată de motocicliști, îndrep- 
tîndu-se spre reședința rezerva
tă înalților oaspeți.

O atmosferă sărbătorească 
domnește pe întregul traseu de-a 
lungul căruia sînt arborate dra
pele de stat ale celor două țări. 
La intrarea în Capitală, sînt în
scrise, pe mari pancarte, su
gestivele cuvinte : „Locuitorii 
Bucureștiului salută cordial pe 
eminentul conducător al poporu
lui sirian, Excelența Sa domnul 
Hafez El-Assad“, „Transmitem 
poporului sirian prieten salutări 
cordiale, sincere urări de pace 
și prosperitate".

Aceste urări sînt reluate cu 
entuziasm de zeci de mii de 
bucureșteni, care scandează 
,;România-Siria“, „Ceaușescu- 
Assad", manifestări cărora cei 
doi președinți le răspund cu 
căldură.

Asistăm la o puternică reafir
mare a sentimentelor de dragos
te și profund atașament față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adeziunii depline a poporului 
față de politica externă a parti
dului și statului nostru, pusă în 
slujba înfăptuirii idealurilor de 
pace, colaborare și progres, a 
prieteniei și înțelegerii în lume.

împreună cu președintele 
Hafez El-Assad au venit Abdoul 
Halim Khaddam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul afacerilor externe, și ce
lelalte persoane oficiale siriene 
care îl însoțesc.

La sosire, o gardă militară a 
prezentat onorul.

Au fost intonate apoi imnu
rile de stat ale celor două țări.

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

înaltul oaspete a vizitat apoi 
rotonda monumentului.



ra................ .......... ..........
„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MARȚI 3 SEPTEMBRIE 1974

CE ESTE, CUM VA ARĂTA OPERA REVOLUȚIONARĂ PE CARE O ÎNFĂPTUIM

SOCIETATEA SOCIALISTA
miTHÂTEHÂi

Societatea socialistă multilateral dezvoltată va asigura 
afirmarea principiilor socialiste în toate sectoarele vieții economico- 
sociale, manifestarea tot mai deplină a personalității umane, îmbinarea 
armonioasă a intereselor personale cu aspirațiile generale ale întregii 
societăți. Aceasta va marca un stadiu superior al socialismului, va 
deschide calea trecerii la faza superioară — societatea comunistă.

1 Creșterea puternică a forțelor de producție, pe baza cuceri
rilor revoluției tehnico-științifice, astfel încît să se poată asi
gura sporirea continuă a producției de bunuri materiale în 
vederea satisfacerii largi a necesităților de consum ale între
gului popor, dezvoltarea multilaterală a societății.

2 Sistematizarea teritorial-administrativă și economică, ampla
sarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul ță
rii, asigurînd dezvoltarea proporțională a tuturor județelor și 
regiunilor, ridicarea gradului de civilizație materială a între
gului popor.

3 Dezvoltarea armonioasă, proporțională a tuturor ramurilor 
economiei naționale, asigurarea unui raport just între indus
trie și agricultură, aflate într-o strînsă interdependență. Dez
voltarea atît a industriei cît și a agriculturii, pe baza cuceriri
lor științei moderne, constituie factorul determinant al făuririi 
cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate.

4 Dezvoltarea în continuare, cu prioritate, a industriei socia
liste, orientarea sa fermă spre ramurile și subramurile de 
înaltă tehnicitate care valorifică în mod superior resursele de 
materii prime și munca socială.
Crearea unei industrii puternice este factorul hotărîtor al 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, al ridicării 
continue a nivelului de trai material și spiritual al poporului, 
al asigurării independenței și suveranității țării.

5 Dezvoltarea intensivă a agriculturii —ramură de bază a eco
nomiei noastre naționale. Ca urmare a generalizării mecani
zării muncii, extinderii chimizării, introducerii cuceririlor agro
tehnicii moderne, înfăptuirii programului de amenajări fun
ciare, agricultura va asigura producții înalte și stabile, satis
facerea nevoilor de materii prime ale industriei și a cerințe
lor de consum ale populației. Realizarea unei agriculturi in
tensive, moderne, de înaltă productivitate constituie un fac
tor determinant pentru întreaga dezvoltare economico-socia- 
lă, pentru creșterea venitului național și a bunăstării întregii 
societăți.

6 întreaga dezvoltare economico-socială a țării se va realiza 
pe baza planului național unic, asigurîndu-se unirea efortu
rilor umane și materiale ale întregului popor în scopul înfăp
tuirii programului partidului.

7 Creșterea productivității muncii sociale, pe baza mecaniză
rii și automatizării procesului de producție, va constitui un 
factor esențial în dezvoltarea generală a societății. O aten
ție deosebită se va acorda organizării științifice a producției 
și muncii, folosirii tuturor rezervelor și resurselor economiei 
noastre socialiste, a întregului potențial economic național.

8 Creșterea continuă a eficienței economice, reducerea chel
tuielilor materiale, folosirea cît mai eficientă a mijloacelor 
materiale și a forței de muncă.

9 îmbunătățirea calității produselor în toate ramurile econo
mice, ridicarea nivelului tehnic și perfecționarea tehnologii
lor de fabricație.

Dezvoltarea științei, în conformitate cu cerințele generale ale 
progresului material și social, intensificarea atît a cercetării 
științifice aplicative, cît și a cercetării fundamentale de per
spectivă, amplificarea cooperării tehnico-științifice cu alte 
țări.

deveni tot mai mult o variantă a muncii industriale. Pe a- 
ceastă bază se va asigura ridicarea bunăstării țărănimii, 
dezvoltarea localităților rurale, realizarea unui raport just, 
echitabil, între condițiile de viață de la orașe și cele de la 
sate.

10 Dezvoltarea învățămîntului — factor de bază al progresului 
general al societății — în strînsă legătură cu cerințele pro
ducției de bunuri materiale și ale activității spirituale.

12

13
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Asigurarea unui raport corespunzător între fondul de consum 
și fondul de dezvoltare în vederea creșterii în ritm înalt a în
tregii economii și, în același timp, a sporirii continue a bună
stării materiale și spirituale a poporului, satisfacerii cerințe
lor de viață ale oamenilor muncii la nivelul civilizației mo
derne.

Realizarea unei concordanțe cît mai depline între forțele de 
producție și relațiile de producție și sociale.

Perfecționarea continuă a relațiilor de producție, dezvoltarea 
acțiunii conștiente pentru soluționarea contradicțiilor, înlă
turarea vechiului și promovarea noului în toate sectoarele de 
activitate. Se va continua activitatea de îmbunătățire a orga
nizării conducerii și planificării unitare a întregii vieți econo- 
mico-sociale.

■țr Intensificarea și perfecționarea activității politice, ideologice 
lv și educative de formare a omului nou, de afirmare în viață 

a principiilor eticii și echității socialiste.
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Schimbările în structura socială a țării vor duce la creșterea 
și mai accentuată a rolului clasei muncitoare în întreaga viață 
socială, la o și mai mare apropiere între clasele și categoriile 
sociale, la întărirea coeziunii lor, la omogenizarea și întări
rea unității întregului popor.

Perfecționarea în continuare a conducerii și organizării acti
vității economico-sociale în scopul utilizării cît mai eficiente 
a tuturor resurselor materiale și umane, al eliminării oricărei 
forme de risipă, al concentrării eforturilor poporului în direc
țiile hotărîtoare ale progresului material și spiritual, al unirii 
și coordonării raționale, cu maximum de randament, a forțe
lor societății pentru înfăptuirea Programului partidului.

Promovarea și mai puternică a principiilor socialiste de 
muncă și repartiție. Munca va constitui îndatorirea de onoare 
a tuturor cetățenilor patriei. Fiecare membru al societății va 
depune o activitate socială utilă, corespunzător capacităților 
și pregătirii sale. Nimeni nu va putea realiza venituri fără 
muncă sau pe seama muncii altora, exploatarea omului de 
către om fiind cu desăvîrșire interzisă. Singura sursă devenit 
o va constitui munca socială utilă pentru sine și în folosul 
societății. Se va aplica cu fermitate principiul socialist de 
repartiție, fiecare fiind retribuit după munca și contribuția 
adusă la dezvoltarea societății socialiste. Se va urmări rea
lizarea unui raport cît mai corespunzător între veniturile mici 
și veniturile mari, asigurîndu-se satisfacerea necesităților 
sporite ale tuturor cetățenilor.

Satisfacerea într-o măsură tot mai mare,' de către societate, 
a unor necesități comune tuturor cetățenilor, asigurîndu-se 
împletirea pe această cale în viitor a principiului repartiției 
socialiste după muncă cu principiul repartiției comuniste 
privind satisfacerea deplină a cerințelor raționale de viață 
ale oamenilor.

Acordarea unei atenții tot mai mari întăririi familiei — nucleul 
de bază al societății — creșterii natalității și menținerii unei 
structuri corespunzătoare de vîrstă a populației, asigurării 
vigorii și tinereții poporului nostru, îngrijirii și educării copii
lor, a tinerelor generații care reprezintă viitorul națiunii noas
tre socialiste.

1Q Accentuarea procesului de dispariție a deosebirilor esențiale 
• v dintre munca fizică și munca intelectuală, prin mecanizarea 

și automatizarea proceselor de producție, creșterea gradu
lui de calificare a oamenilor muncii, lărgirea orizontului lor 
de cultură și apropierea nivelurilor de Cunoștințe.

20 Lichidarea tot mai puternică a deosebirilor esențiale dintre 
munca în agricultură și cea din industrie - ca rezultat al me
canizării și chimizării agriculturii. Munca în agricultură va

i
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Dezvoltarea democrației socialiste — necesitate obiectivă a 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerii 
spre comunism. Se va asigura lărgirea și perfecționarea ca
drului organizatoric de participare activă și efectivă a oame
nilor muncii la conducerea societății, la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a partidului și statulu^/Socie- 
tatea socialistă multilateral dezvoltată va deschide cîmp larg 
afirmării multilaterale a personalității umane, valorificării 
energiei maselor populare în slujba progresului general, 
construirii conștiente de către popor a propriei sale istorii.

Egalizarea nivelului de dezvoltare a țării noastre cu cel al ță
rilor socialiste avansate din punct de vedere economic, apro
pierea României de țările industriale dezvoltate ale lumii. 
Pînă în anul 1990 acest proces de apropiere și egalizare va 
fi în linii generale realizat. Seva ajunge la un grad de dez
voltare a forțelor de producție, a bazei tehnico-materiale a 
societății care să permită un înalt nivel de civilizație socialis
tă, satisfacerea necesităților, stabilite în mod rațional, ale tu
turor cetățenilor, crearea premiselor materiale și culturale 
pentru trecerea la edificarea comunismului.

Lărgirea și diversificarea schimburilor și cooperării econo
mice cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Se 
va asigura participarea activă a României - pe baza dezvol
tării economice complexe, în ritm susținut și în pas cu cuceri
rile epocii moderne - la diviziunea internațională a muncii, 
la schimbul mondial de valori materiale, la circuitul universal 
de informație științifică, la revoluția tehnico-științifică con
temporană.

Creșterea mai accentuată a venitului național pe baza dezvol
tării producției materiale și a ridicării eficienței economice, 

.consolidarea cursului leului și întărirea puterii lui de cum
părare atît în țară cît și în străinătate, aplicarea unei politici 
de prețuri care să asigure o rentabilitate optimă a producției, 
precum și ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.

27 Ridicarea nivelului general de civilizație al vieții materiale și 
spirituale a poporului, situarea permanentă în centrul întregii 
politici a partidului și statului a omului — factorul determi
nant al întregii dezvoltări sociale — a satisfacerii cerințelor 
și nevoilor sale în continuă evoluție.

UTECIȘT8, TINERI Șl TINERE! in aceste zile, cind întregul nostru popor dezbate cu înaltă responsabilitate măsurile și căile de înfăptuire 
a obiectivelor pe care ni le propune PROIECTUL PROGRAMULUI PARTIDULUI COMUNIST DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL 
DEZVOLTATE Șl î NAINT ARE A ROMĂNIEI SPRE COMUNISM, tînăra generație este chemată să studieze temeinic și să își însușească pe deplin 

acest fundamental document politic, să își consacre toate forțele înfăptuirii exemplare a politicii partidului, să își sporească neîncetat contribuția 
la triumful nobilei cauze a socialismului, răspunzind prin noi fapte de muncă înaltelor comandamente ale spiritului revoluționar, ale eticii 
și echității socialiste, intereselor generale ale poporului, ale societății.
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Puternicul interes cu care tinerii țării, ală
turi de întregul popor, au luat cunoștință de 
proiectul Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism se vădește în vibran
tele cuvinte de adeziune la grandioasele 
prevederi ale proiectului, în hotârîrea fer
mă a comuniștilor, uteciștilor, a tuturor oa
menilor muncii de a participa cu toată ca
pacitatea lor la transpunerea în fapt a 
grandioasei perspective pe care o contu
rează proiectul de Program, in dialogul cu 
redactorii ziarului, tineri de toate profesiile.

de fa orașe și sate, Tșî împărtășesc bucuria 
și mîndria de a fi chemați să înfăptuiască, 
umăr la umăr cu toți cetățenii patriei, isto
ria următorilor 20-25 de ani, să întemeieze 
pe pămîntul României societatea socialistă 
multilateral dezvoltată. Ei își exprimă ho- 
tărîrea de a munci și învăța cu toată abne
gația și pasiunea pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor economice, pentru întîm- 
pinarea Congresului al Xl-lea al partidului 
cu succese de seamă în întrecerea socia
listă, pentru realizarea cincinalului înainte 
de termen.

Efort susținut,

dăruire totală

Iată, mai intîi opinia ute- 
cistului Gheorghe Chirtu, de 
la întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate din Ca
pitală :

Am studiat cu atenție și de
osebită satisfacție proiectul Pro
gramului Partidului Comunist 
Român pe care îl consider de 
la bun început un program al 
nostru, al fiecăruia, de înfăp
tuirea lui depinzînd în mod vir
tual bunăstarea generală, ridi
carea României în rîndul țărilor 
avansate. Firește, sînt conștient 
și eu ca și ceilalți tovarăși de 
muncă ai mei de complexitatea 
problemelor și sarcinilor care 
ne stau în față, de faptul că va 
trebui să facem eforturi pentru 
a le îndeplini, dar în același 
timp sînt convins că fără efort, 
fără dăruire totală, nimic nu se 
poate realiza în lume, nimic nu 
ne poate veni de-a gata. De 
fapt, viața a demonstrat întot
deauna aceasta.

Ca inginer, am stăruit de la 
început asupra capitolului care 
tratează problemele politicii de 
promovare a științei și progre
sului tehnic, dat fiind că știința 
este factorul principal care ho
tărăște progresul unei națiuni, 
al societății în general. Desigur, 
nu e ceva nou pentru nimeni 
dintre noi indicația partidului 
de a se acorda științei, intro
ducerii în producție a tehnicilor 
și tehnologiilor avansate o a- 
tenție prioritară. Ea este conti
nuarea firească a prevederilor 
planurilor cincinale, a prognoze
lor pe termen lung elaborate de 

partid, în conformitate cu ce
rințele noastre actuale și cu 
cele ale viitorului, cu aspirațiile 
unei întregi națiuni. Va trebui, 
prin urmare, să facem totul, noi 
înșine, pentru a soluționa pro
blemele complexe care ne stau 
în față, să ne valorificăm la 
maximum inteligența tehnică, 
să perfecționăm tehnologiile și 
tehnicile existente și să descope
rim altele noi, contribuind prin 
aceasta la creșterea randamen
tului proceselor de producție și, 
pe un plan mal larg, la rezolva
rea tuturor prevederilor acestui 
program, străbătut de un înalt 
umanism, de o profundă grijă 
pentru națiunea noastră socia
listă, pentru fiecare dintre mem
brii săi. Afirm aceasta, făcînd 
din nou legătura cu locul meu 
de muncă, întrucît mașinile- 
unelte și agregatele pe care noi 
le oferim altor întreprinderi, 
vor hotărî, în diverse sectoare 
ale industriei, soarta produc
ției, deci a mersului înainte.

Am memorat, legat de aceas
ta, o frază : „Știința trebuie să 
ajute la producerea de noi uti
laje tehnologice, mașini-unelte, 
mijloace electronice de condu
cere a activității de producție și 
economice." Este o indicație cît 
se poate de clară. De altfel, noi 
am realizat mult în această di
recție și cred că nu greșesc 
dacă afirm că prin complexita
tea lucrărilor pe care le execu
tăm, prin atenția acordată nou
lui, ne situăm în rîndul țărilor 
avansate din acest punct de ve
dere. Doresc să-mi mai exprim 
o idee : orice popor poate reali
za multe, își poate crea condiții 
pentru afirmarea științei și teh
nicii, dar noi — și faptul este 
foarte semnificativ — înțelegem 
că trebuie să facem acest lucru 
cit mai repede, cît mai trainic, 
cu convingera că el ne este vital 
în actuala etapă a dezvoltării e- 
conomiei naționale.

Aspirația noastră spre

împlinire

Consemnăm, de asemenea, 
și opinia unu; lucrător al 
ogoarelor, Dan Marinescu, de 
Ia C.A.P. Obirșia de Cîmp, 
județul Mehedinți.

Expresia cea mai elocventă 
care să caracterizeze trăirea pe 
care am simțit-o în momentul 
parcurgerii coloanelor proiectu
lui „Programului Partidului Co
munist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism" ar fi în
făptuirea unei aspirații. Și iată 
că acum, comuniștii au reușit să 
proiecteze într-o lumină puter
nică, prin clarviziune științifică, 
un drum așa cum ni-1 dorim: 
al nostru și pentru noi. Prin în
făptuirea Programului punct cu 
punct, vom cîștiga un important 
avans pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale a țării în pe
rioada care va urma.

Ca specialist agronom, îmi 
place să mă consider om alpă- 
mîntului, m-au interesat îndeo
sebi modalitățile preconizate în 
acest domeniu, pentru ridicarea 
agriculturii pe treptele intensi
ficării și modernizării. Și în 
primul rînd asigurarea unei co
relații organice între industrie 
și agricultură, dezvoltarea ar
monioasă a tuturor ramurilor de 
producție, așa cum foarte bine 
sintetizează proiectul Progra
mului, constituie imperativul de 
prim ordin al economiei socia
liste planificate. Se are în ve
dere ridicarea agriculturii la 
nivelul industriei și pregătirea 
premiselor pentru transformarea 
muncii agricole într-o variantă 
a muncii industriale sub aspec
tul tehnicii, tehnologiei și orga
nizării, prin introducerea soiu
rilor și hibrizilor de înaltă pro
ductivitate, mecanizării com
plexe, sporirii cantităților de în
grășăminte chimice, extinderea 
lucrărilor de îmbunătățiri fun

ciare, specializarea și concen
trarea producției. Aportul aces
tei ramuri la progresul general 
al economiei naționale depinde 
însă în mod hotărîtor de inten
sificarea producției vegetale și 
animale, prin creșterea randa
mentelor pe unitatea de supra
față, prin reducerea prețului de 
cost pe unitatea de produs și ri
dicarea productivității muncii 
agricole. Sint mijloace care stau 
la îndemîna lucrătorilor din a- 
gricultură, iar transpunerea lor 
în practică, prin mobilizarea tu
turor, va conduce în mod sigur 
la realizarea pînă în 1990 a cel 
puțin i 000—1 200 kg cereale pe 
locuitor, a unor producții viti
cole, pomicole, legumicole și 
zootehnice capabile să asigure pe 
deplin necesitățile consumului și 
ale economiei naționale".

Talentul și capacitatea

noastră creatoare —

in slujba societății

Corespondentul nostru din 
județul Galați ne transmite 
gîndurile tînărului ION UN- 
GUREANU, specialist la Șan
tierele navale.

In proiectul Programului 
P.C.R. sint stabilite o serie de 
obiective fundamentale, adevă
rate piscuri ale drumului nostru 
spre comunism. Unul din aces
tea prevede „afirmarea cît mai 
deplină in viata socială a ca
pacităților fiecăruia, împlinirea 
multilaterală a personalității 
umane, valorificarea plenară a 
talentelor, aptitudinilor și ini
țiativei creatoare a oamenilor 
muncii". înscrierea unui ase
menea obiectiv la loc de frunte 
în cadrul proiectului de Pro
gram pune în lumină încă o 
dată imul din principiile de bază 
ale politicii partidului nostru : 
tot ce se face în societatea noas
tră se face pentru binele omu
lui, pentru ridicarea lui pe 
culmile civilizației umane. Acest 
obiectiv inițiază totodată una 
din marile datorii ale fiecăruia 
dintre noi : de a depune efor
turi zilnice pentru a fi de cît 
mai mult folos societății, căci 
numai într-un asemenea con
text talentul și capacitatea crea
toare și aptitudinile fiecăruia pot 
cunoaște împliniri superioare. 
Un asemenea obiectiv indică 
clar nu numai calea de desfă
șurare a proceselor de autoedu- 
catie și autoinstructie, ci și sar
cinile mari care stau în fața 
factorilor educativi, ale organi
zațiilor de U.T.C. Pe acest drum 
s-au obtinut deja multe împli
niri, se cer însă eforturi sporite 
în așa fel Incit munca să devină 
pentru fiecare „nu numai un 

mijloc de asigurare a existenței, 
ci și o necesitate vitală, orga
nică". Pe acest * drum fiecare 
dintre noi, fiecare tînăr comu
nist trebuie să se considere un 
educator. După cum fiecare din
tre noi trebuie să considere și 
să dovedească zi de zi prin fapte 
că împlinirea propriilor aptitu
dini și a talentului cu care este 
dotat constituie nu numai o da
torie față de sine, ci și o obli
gație socială.

„Sînt mîndră că avem în

frunte un asemenea

partid"

Astfel își începe mărturisirea 
profesoara Iozefina Rădules- 
cu, directoarea Liceului in
dustrial de pielărie și con
fecții nr. 2 „Dîmbovița".

Document de o inestimabilă 
valoare — a continuat ea, — 
proiectul Programului Partidu
lui Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism este 
încă o dovadă a înțelepciunii cu 
care partidul conduce destinele 
țării, asigurând înflorirea națiu
nii noastre, ridicarea țării pe 
cele mai înalte culmi ale civili
zației și progresului. Parcurgînd 
acest document de valoare isto
rică, m-am simțit mîndră că 
avem în frunte un asemenea 
partid, că fac parte din rîndu- 
rile sale, ale unui partid care 
face totul pentru demnitatea 
omului, pentru triumful dreptă
ții în lume. M-am simțit anga
jată cu toate puterile la înfăp
tuirea acestui luminos program, 
exemplu de clarviziune, dă gîn- 
dire științifică. Gîndurile șl 
sentimentele noastre s-au adu
nat în acest document. El ex
primă voința noastră de a ne 
făuri un viitor strălucit, sub 
conducerea celui mai iubit fiu al 
poporului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Este foarte greu 
să cuprinzi dințr-odată bogăția 
de idei a proiectului Programu
lui P.C.R. El trebuie aprofun
dat paragraf cu paragraf, pentru 
că reprezintă un statut politic 
al fiecăruia dintre noi. E firesc 
să te apleci îndeosebi asupra 
acelor prevederi care se referă 
la domeniul tău de activitate, 
să descifrezi sensurile noi, să 
cauți răspuns la problemele pe 
care le implică în opera de edi
ficare a socialismului, de con
struire a comunismului în țara 
noastră. Ca director al Liceului 
de textile și confecții nr. 2 
„Dîmbovița" din Capitală, uni-

Un fluviu uriaș și neîntrerupt
Mă ocup de o viață cu is

toria dar niciodată, ca acum 
cînd citesc cu atenție proiec
tul Programului Partidului 
Comunist Român, nu mi s-a 
conturat cu atîta claritate 
imaginea că istoria poporu
lui nostru este un fluviu uriaș 
și neîntrerupt. Un fluviu care 
nu coboară în adîncuri, ci 
urcă spre nesfîrșitul zenit al 
viitorului. Niciodată ca acum 
n-am înțeles așa de profund 
că istoria se prelinge maies
tuoasă în prezent proiecția- 
du-se și mai măreață în zilele 
de mîine. Și asta pentru că, 
mai mult ca orice document 
emis pînă acum pe pămîntul 
românesc, Programul partidu
lui comunist întruchipează 
sintetic știința de a conduc.» 
și făuri istoria.

Această impresionantă car
tă a viitorului nostru repro-

tate de învățămînt care în cei 
peste 25 de ani de activitate a 
dat industriei un foarte mare 
număr de muncitori calificați, 
am stăruit asupra acelui capitol 
care se referă la pregătirea pro
fesională a forței de muncă. 
Dezvoltarea armonioasă, în 
ritm susținut a economiei, mo
dernizarea proceselor de produc
ție, introducerea pe scară tot 
mai largă a științei și tehnicii, 
toate acestea cer cadre pregăti
te la nivel corespunzător, capa
bile să conducă instalații mo
derne, procesele de producție 
perfecționate, să se adapteze cu 
ușurință schimbărilor care vor 
avea loc în viitorii 20—25 de ani 
în structura economică, socială 
și politică a țării. Așa cum se 
arată în proiectul Programului, 
va trebui să acordăm o atenție 
mal mare pregătirii practice 
pentru muncă, pentru viață, a 
tinerilor, dezvoltarea dragostei 
pentru munca fizică, să asigu
răm elevilor posibilitatea cu
noașterii și exercitării măi mul
tor îndeletniciri necesare econo
miei naționale. Un bun munci
tor trebuie să aibă un larg ori
zont profesional, să poată trece 
cu ușurință de la o fază a ma
șinii la alta, ceea ce mi se 
pare un salt calitativ în activi
tatea ce va trebui să se ducă în 
școlile de toate gradele. In pro
iectul Programului se subliniază 
că o deosebită atenție va fi 
acordată școlilor profesionale, 
care vor trebui să asigure pre

DUMITRU ALMAȘ

zirttă dorința oricărui cetă
țean al patriei socialiste de a 
pătrunde pe marile porți ale 
viitorului, de a stabili liniile 
directoare ale acestuia și d» 
a înfăptui progresul. Ea în
truchipează marea noastră 
rîvnă de a ne simți uniți, in
destructibil uniți, ca să creăm 
istoria după nevoile și dorin
țele noastre, respectînd toate 
legile rațiunii, toate posibili
tățile fizice și morale ale oa
menilor, toate drepturile po
poarelor în concordanță cu 
ritmul de dezvoltare a întregii 
umanități. Mai mult ca ori- 
cînd am înțeles din acest do
cument că socialismul a dat 
în adevăr un sens nou istoriei 

gătirea cadrelor de muncitori 
calificați pentru toate sectoarele 
de activitate. O politică înțe
leaptă, izvorîtă din cunoașterea 
realităților noastre, a intereselor 
întregului popor, dezvoltării so
cietății românești, înfloririi 
țării.

Construcția viitorului 

începe cu organizarea 

prezentului

La rîndul său, tovarășul 
Ion Tache, secretar al Comi
tetului orășenesc Cimpina al 
U.T.C., ne declara :

Muncim să edificăm o socie
tate nouă și dreaptă, să vedem 
împlinite idealurile înaintașilor 
noștri. Acordarea unei atenții de
osebite „asigurării vigorii și ti
nereții poporului nostru, îngriji
rii și educării tinerelor generații 
care reprezintă viitorul națiunii 
noastre" este mult mai mult de- 
cît un îndemn adresat nouă, ce
lor tineri, și care demonstrează 
sintetic și clar grija deosebită pe 
care partidul o poartă tineretului.

Citind cu atenție importantul 
document — întîiul program din 
istoria partidului nostru — am 
reținut că „Uniunea Tineretului 

devenirii umane, că un popo
are dreptul să se conducă 
după interesele lui pe căilo 
înțelepciunii culese din ideo
logia pe care cu multă chib
zuință și-a ales-o, că fard în
deplinirea acestei vitale ce
rințe se săvîrșește o derogare 
de la umanitate. Programul 
Partidului Comunist Român 
pornește dintr-un miez lumi
nos ca soarele prezent și al vii
torului. Acest miez se numește 
socialismul științific. In acest 
program știința este conducă
tor, iar practica se întruchi
pează în făurarii de progres, 
de bine, de frumos, de su
blim.

Și cine, da, cine nu vrea 
să fie făurar al unei patrii 
înfloritoare, comuniste, libere, 
independente, într-o lume 
mai dreaptă și mai bună?

Comunist trebuie să desfășoare 
o intensă activitate pentru mo
bilizarea maselor de tineri în 
opera de construcție socialistă". 
Sarcina noastră imediată este de 
a lua toate măsurile necesare 
dezbaterii în toate categoriile de 
organizații a proiectului Progra
mului P.C.R., pentru însușirea 
cît mai grabnică și profundă a 
prețioaselor linii directoare. Nu
mai cunoscînd în amănunțime 
conținutul lor ne putem înscrie 
— așa cum ne cere partidul — 
în vasta operă de clădire a vii
torului.

Dar acest viitor nu înseamnă 
numai o economie avansată, ci 
mult mai mult : un om nou, cu 
înalte trăsături morale, cu o 
conștiință adecvată noii societăți. 
Iată de ce, mai mult ca oricînd, 
organizația revoluționară a tine
retului trebuie să acționeze 
prompt și hotărît pentru educa
rea în spiritul înaltelor exigențe 
comuniste a tuturor tinerilor. în 
ceea ce ne privește — demon- 
strîndu-ne în acest fel adeziunea 
totală față de „Programul viito
rului"— sîntem hotărîți ca înce- 
pînd chiar de azi să transpunem 
în fapte de muncă prevederile 
documentului. Organizîndu-ne cu 
precizie activitatea prezentului 
începem de fapt să ne clădim 
viitorul.

Realizări de prestigiu 
în întrecerea socialistă

• Colectivul întreprinderii 
„VITROMETAN" din Mediaș 
anunță îndeplinirea planului pe 
primii patru ani ai cincinalului. 
Acest succes de prestigiu va 
permite harnicilor sticlari me- 
dieșeni să atingă cotele finale 
ale cincinalului în mai puțin de 
patru ani și șase luni Și să ono
reze sarcinile la export cu trei 
trimestre mai devreme. In 
acești ani, colectivul întreprin
derii a asimilat peste 200 de 
sortimente de cristaluri și sti
clărie fină pentru menaj, numă
rul acestora ridicîndu-se în pre
zent la peste 1000. în același 
timp, parametrii proiectați Ia 
noile obiective industriale date 
în exploatare au fost atinși cu 
trei luni mal devreme.

Pînă în prezent, 16 întreprin
deri din județul Sibiu au înde
plinit sarcinile de plan pe pri
mii patru ani ai cincinalului. 
Ele vor realiza, laolaltă, pînă la 
sfirșitul acestui an, o producție 
suplimentară în valoare de 1,4 
miliarde lei.

• Generalizând inițiativa „La 
fiecare cuptor — o șarjă pe 
lună cu energie electrică econo
misită", colectivul oțelăriei elec
trice de Ia COMBINATUL SI
DERURGIC HUNEDOARA a 
redus cu peste 2 milioane kWh 
consumul planificat. Prin utili
zarea rațională și eficientă a 
agregatelor, formațiile de lucru 
care deservesc cuptoarele Mar
tin au diminuat, totodată, con
sumul specific cu aproape 20 000 
tone combustibil convențional.

Pe ansamblul combinatului 
s-au econoțnisit, de la începutul 
anului, aproape 15 milioane 
kWh energie electrică și peste 
56 000 tone combustibil conven
țional, precum și însemnate 
cantități de cocs metalurgic, 
produse refractare și alte mate
riale.

• Colectivul ÎNTREPRINDE
RII TEXTILE Timișoara, care 
a încheiat cea de-a opta lună a 
anului cu un spor de producție 
în valoare de aproape 5 mili
oane lei, și-a reînnoit principa
lele obiective înscrise în anga
jamentul asumat în cinstea Con
gresului partidului. La țesături 
finite, angajamentul inițial a 
fost majorat cu 5 000 metri pă- 
trați, iar la alte sortimente a 
fost dublat. întregul spor de 
producție se va obține pe seamfi 
creșterii productivității muncii, 
a folosirii intensive a mașinilor 
ți utilajelor de bază.

o In aceste zile premergă
toare însămînțărilor de toamnă, 
unitățile agricole de stat și co
operatiste grăbesc pregătirile 
pentru executarea lucrărilor de 
campanie. în toamna aceasta 
urmează să se însămînțeze peste 
trei milioane ha cu grîu, orz, 
legume și diferite furaje. Pen
tru executarea acestor lucrări, 
unitățile agricole dispun de 
peste 107 000 de tractoare dota
te cu seturi de mașini corespun
zătoare. Pînă în prezent, s-au 
stabilit amplasarea culturilor și 
structura soiurilor. Fiecare uni
tate agricolă va cultiva 2—3 so
iuri cu perioade diferite de ve
getație, ceea ce va permite și 
eșalonarea recoltatului. De ase
menea, a fost condiționată peste 
60 la sută din cantitatea de se
mințe, unitățile agricole au arat 
pînă acum peste 900 000 ha, ac
țiunea continuînd pe măsură ce 
se string culturile de toamnă.

• Constructorii de mașini de 
Ia ÎNTREPRINDEREA SPECIA
LIZATA din Brașov au produs, 
peste sarcinile aferente perioa
dei care a trecut din acest an, 
un număr de peste 1 000 de 
tractoare de diferite tipuri și 
variante. în acest interval, har
nicul colectiv brașovean a rea
lizat cel mai mare tractor din 
țara noastră. Este vorba despre 
tractorul greu de 180 CP, care 
va fi asimilat în fabricație în 
cursul anului viitor. în prezent, 
colectivul întreprinderii reali
zează la fiecare șase minute un 
tractor. Demn de menționat este 
și faptul că peste 70 la sută din 
producție este destinată expor
tului și că emblema întreprinde
rii este cunoscută acum în 73 
de țări ale lumii.

• RAFINĂRIILE PRAHOVE
NE, care asigură valorificarea 
aurului negru din aproape toa
te zonele petrolifere ale țării, 
și-au onorat angajamentele a- 
sumatș în cinstea celui de-al 
Xl-lea Congres al partidului, de 
a livra în plus beneficiarilor 
derivate din țiței în valoare de 
80 milioane lei. Aceste colective 
și-au adus, totodată, o contribu
ție substanțială la îndeplinirea 
planului de export pe întregul 
cincinal de către întreprinderea 
de transporturi-livrări produse 
petroliere din Ploiești.

(Agerpres)

30 de ani de la înființarea sindicatelor
unice revoluționare

ADUNARE FESTIVĂA

Cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la restabilirea unității 
sindicale prin înființarea sindi
catelor unice revoluționare, luni 
după-amiază a avut loc, la 
clubul întreprinderii „Republica" 
din Capitală, o adunare festivă 
organizată de Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Pană, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Chivu Stoica, 
Mihai Dalea, reprezentanți ai 
Frontului Unității Socialiste, ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești, vechi militanți ai partidu
lui și ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, numeroși oa
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureștene, 
activiști de partid și de stat, oa
meni de știință, cultură, artă, 
studenți, elevi, militari.

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

Despre semnificația eveni
mentului . a vorbit tovarășul 
Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

După ce a arătat că adunarea 
festivă are loc la puține zile 
de la sărbătorirea, într-o vi
brantă manifestare de voință și 
unitate în jurul partidului, a 
secretarului său general, a îm
plinirii a 30 de ani de la vic
toria Insurecției naționale arma
te antifasciste și a subliniat de
plina satisfacție și totala ade
ziune cu care întregul nostru 
popor a primit proiectele de 
Program și Directive ale Con
gresului al Xl-lea al partidului, 
documente care prefigurează in 
mod minunat viitorul strălucit 
al patriei noastre, vorbitorul a 
spus :

In acest an jubiliar sărbătorim 
un alt moment important al isto
riei luptei clasei muncitoare, 
condusă de Partidul Comunist 
Român — împlinirea a 30 de ani 
de la restabilirea unității sindi
cale din România și crearea 
sindicatelor unice revoluționare. 
La 1 septembrie 1944, reprezen
tanții partidelor comunist și so
cial-democrat, întruniți la Con
ferința Sindicală, convocată pe 
temeiul Frontului Unic Munci
toresc, au hotărit să se consti
tuie Comisia Centrală de reor
ganizare a mișcării sindicale 
unice din România. La chemarea 
partidului și ca urmare a vastei 
sale activități politice și organi
zatorice, a început un năvalnic 
proces de înființare a organiza
țiilor sindicale în întreprinderi, 
instituții, pe localități și pe 
ramuri de producție. Aceasta a 
constituit etapa așezării pe baze 
unice a mișcării sindicale din 
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România, fundamentarea ei pe 
principiile revoluționare ale lup
tei de clasă, ale internaționalis
mului proletar și centralismului 
democratic.

Mișcarea sindicală, reorgani
zată pe baza Frontului Unic 
Muncitoresc, a cuprins, în scurtă 
vreme, marea majoritate a mun
citorilor și funcționarilor pu
blici. Primul Congres liber al 
sindicatelor, din ianuarie 1945, a 
hotărît constituirea Confedera
ției Generale a Muncii. Ea s-a 
angajat cu toate forțele în via
ța politică șl socială a țării, a 
participat și a susținut toate ma
rile acțiuni organizate de parti
dul comunist pentru apărarea și 
dezvoltarea cuceririlor revolu
ționare, pentru instaurarea gu
vernului democratic de la 6 
martie 1945, pentru cucerirea 
puterii politice și refacerea eco
nomiei țării, pentru ajutorarea 
țăranilor în înfăptuirea reformei 
agrare.

Cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare, trecerea 
la construcția socialismului a 
determinat schimbarea funda
mentală a rolului și atribuțiilor 
sindicatelor, potrivit noii pozi
ții a clasei muncitoare în socie
tate. Sindicatele au constituit 
cadrul organizat de manifestare 
a devotamentului și abnegației 
clasei muncitoare, a inițiative
lor celor mai înaintați munci
tori pentru îndeplinirea exem
plară și depășirea sarcinilor de 
producție ce le reveneau din 
planurile de stat.

Victoria deplină a socialismu
lui în țara noastră a determinat 
profunde schimbări social-eco- 
nomice în întreaga societate. 
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român a deschis 
curs larg afirmării unui suflu 
înnoitor în întreaga viață politi
că, economică și social-culturală 
a țării. Sindicatele au primit cu 
căldură și adeziune deplină a- 
ceastă orientare străbătută de 
patos și cutezanță revoluționară, 
promovată de partid, de secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Congresul al X-Iea al partidu
lui a dimensionat limpede viito
rul patriei și al poporului, a 
formulat și adoptat programul 
noii etape istorice de dezvoltare 
a țării, etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. O deosebită importanță teo
retică și practică a avut-o pen
tru activitatea sindicatelor în a- 
ceastă etapă analiza făcută de 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
februarie 1971, concluziile tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la locul și rolul sindica
telor în societatea noastră so
cialistă, care au stabilit căile și 
mijloacele prin care sindicatele 
pot și trebuie să-și îmbunătă

țească stilul și metodele lor de 
muncă, întreaga lor activitate.

în lumina acestor indicații, 
Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din martie 1971 a 
subliniat că, în actualul stadiu 
de dezvoltare a României so
cialiste, sindicatele au menirea 
să asigure participarea tot mai 
intensă și activă a oamenilor 
muncii la conducerea societății, 
la soluționarea problemelor care 
privesc activitatea întreprinde
rilor șl instituțiilor, progresul 
economic și social-cultural al 
întregii țări.

„In orînduirea noastră socia
listă, oamenii muncii au nevoie 
de sindicate — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvînta- 
rea ținută la acest congres — 
ca de o organizație largă a lor, 
în care să-și unească eforturile 
și să-și poată spune în mod or
ganizat cuvîntul, să participe la 
adoptarea tuturor măsurilor 
privind dezvoltarea societății 
socialiste românești. In sindica
te, clasa muncitoare, celelalte 
categorii de oameni ai muncii, 
trebuie să găsească terenul cel 
mai propice pentru a participa, 
sub conducerea partidului comu
nist, la conducerea treburilor e- 
conomice, la guvernarea tării".

Sindicatele — a arătat vorbi
torul — se bucură de drepturi 
și atribuții largi in activitatea lor 
pentru înfăptuirea programului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Cuprin- 
zind în rîndurile lor întreaga 
clasă muncitoare și alte catego
rii de oameni ai muncii, sindi
catele sint profund interesate 
în dezvoltarea economiei, creș
terea neîntreruptă a avuției na
ționale, reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, extinde
rea și promovarea progresului 
tehnic, întărirea ordinii și dis
ciplinei, pregătirea forței de 
muncă, îmbunătățirea calității 
produselor, sporirea eficientei 
întregii activități economice. 
Eie se ocupă, sub conducerea 
organizațiilor de partid, cu re
zultate tot mai bune de organi
zarea întrecerii socialiste, pen
tru îndeplinirea planului pe 
acest an și a cincinalului îna
inte de termen. Sindicatele a- 
cordă o mai mare atenție dez
voltării activității de invenții și 
inovații, introducerii tehnicii 
noi, extinderii și generalizării 
inițiativelor și metodelor avan
sate de muncă.

■ în lumina indicațiilor date de 
conducerea partidului, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sindicatele organizează, împreu
nă cu comitetele oamenilor 
muncii, adunările generale ale 
oamenilor muncii —r expresie a 
dezvoltării continue a democra
ției socialiste, a perfecționării 
relațiilor de producție. Ele se 

îngrijesc ca în cadrul acestui 
for colectiv să fie create condi
țiile necesare pentru ca oame
nii muncii să participe nemij
locit la analizarea modului în 
care se îndeplinesc sarcinile de 
plan, condițiile de muncă și de 
viață ale celor ce muncesc, la 
criticarea nestingherită a nea
junsurilor existente în activita
tea unităților, la rezolvarea tu
turor problemelor economice, 
sociale de legislație și cultural- 
educative.

Măsurile stabilite de Con
gresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România privind 
atragerea mai largă a oameni
lor muncii care lucrează nemij
locit în producția materială sau 
spirituală în organele de con
ducere ale sindicatelor, mutarea 
centrului de greutate al activi
tății sindicale în întreprinderi 
și instituții, la locul de muncă, 
au asigurat un cadru mai pro
pice pentru manifestarea largă 
a democrației muncitorești, în
tărirea autonomiei sindicatelor, 
dezvoltarea inițiativei membri
lor de sindicat și atragerea lor 
la rezolvarea problemelor con
strucției socialiste.

Sindicatele consideră ca una 
din îndatoririle lor de bază 
participarea efectivă la înfăptu
irea politicii partidului și sta
tului nostru de ridicare conti
nuă a nivelului de trai, a bu
năstării celor ce muncesc. Un 
loc primordial îl ocupă în ac
tivitatea sindicatelor probleme
le sociale, legate de condițiile 
de muncă și de viață ale mun
citorilor, inginerilor și tehnicie
nilor, ale femeilor și tineretu
lui, înfăptuirea măsurilor pri
vind creșterea veniturilor oa
menilor muncii, gospodărirea 
cu eficiență a fondurilor desti
nate protecției și igienei mun
cii, asistenței sanitare, odihnei 
și tratamentului balnear, res
pectarea cu strictețe a prevede
rilor legislației muncii.

în prezent, sindicatele par
ticipă cu mare bucurie la 
aplicarea măsurilor stabilite 
de Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român cu pri
vire la majorarea eșalonată a 
retribuției oamenilor muncii din 
diverse ramuri și sectoare, mă
suri care au fost întîmpinate 
nu numai cu profundă satisfac
ție, ci și cu sentimente de vie 
recunoștință, cu hotărârea fer
mă de înfăptuire a politicii 
partidului, de dezvoltare a eco
nomiei naționale, baza ridicării 
nivelului de trai al celor • ce 
muncesc.

Ca parte componentă a Fron
tului Unității Socialiste, folosind 
drepturile prevăzute de lege, 
Uniunea Generală a Sindicate
lor și organizațiile sale desfă
șoară un larg și eficient control 
obștesc muncitoresc, privind 
protecția muncii, aproviziona
rea și buna deservire a popu
lației.

îngrijindu-se de asigurarea 
unor condiții tot mai bune de 
muncă și de viată oamenilor 
muncii și îndeosebi tineretului 
și femeilor, sindicatele inves
tesc fonduri însemnate pentru 
construcții sociale și culturale, 
creșe și grădinițe pentru 
copii etc., pun la dispoziția ti

neretului baza materială a cul
turii de masă de care dispun. 
Profund preocupate de forma
rea si dezvoltarea conștiinței 
socialiste a membrilor de sin
dicat, a tuturor celor ce mun
cesc. de creșterea responsabili
tății profesionale și sociale a 
fiecărui om al muncii, sindica
tele acționează pentru înfăptui
rea programului ideologic al 
partidului și sînt hotărâte ca a- 
portul lor la formarea omului 
nou să crească necontenit.

Pe baza programelor unitare 
elaborate împreună cu organele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste si ale Uniunii Tine
retului Comunist se inițiază 
ample acțiuni în. rîndul oame
nilor muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — care contribuie la 
dezvoltarea conștiinței socialis
te. a dragostei și devotamentu
lui nețărmurit fată de partid și 
patria comună, fată de politi
ca Partidului Comunist Român 
de construire a socialismului și 
comunismului pe pămîntul 
României.

Sindicatele asigură, totodată, 
cuprinderea maselor largi de 
oameni ai muncii la activitatea 
de educație fizică, sport si tu
rism.

în spiritul principiilor politi
cii externe a partidului și sta
tului nostru. Uniunea Generală 
a Sindicatelor și comitetele u- 
niunilor sindicatelor pe ramuri 
de activitate desfășoară o vastă 
activitate internațională. în cen
trul căreia situează dezvoltarea 
relațiilor de prietenie si cola
borare multilaterală cu sindica
tele din toate țările socialiste, 
întăresc solidaritatea si unita
tea cu sindicatele din țările în 
curs de dezvoltare si cu cen
tralele sindicale din țările ca
pitaliste. în prezent. U.G.S.R. 
întreține relații de prietenie și 
cooperare cu organizații sindi
cale din peste 110 țări de pe 
toate continentele, manifestîn- 
du-se ca un factor activ în lup
ta pentru unitate de acțiune, 
împotriva imperialismului, . co
lonialismului și neocolonialis- 
mului. pentru pace și progre
sul social al popoarelor. 
U.G.S.R. înțelege să-și aducă 
întreaga sa contribuție la lăr
girea și îmbunătățirea activită
ții Federației Sindicale Mondia
le, pe baza respectării stricte a 
principiului autonomiei fiecă
rei centrale sindicale.

Exprimînd adeziunea deplină 
și unanimă fată de documen
tele ce vor fi supuse dezba
terii celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român 
— a spus în încheiere vorbito
rul — Consiliul Central al 
U.G.S.R.,organele și organizații
le sindicale. milioanele de 
membri ai sindicatelor din tara 
noastră consideră aceste docu
mente drept propriile lor pro
grame și se angajează să facă 
totul pentru traducerea lor în 
mod exemplar în viată.

Sărbătorind astăzi 30 de ani 
de la restabilirea unității sindi
cale, gîndul nostru se îndreaptă 
cu stimă și recunoștință către 
Partidul Comunist Român, către 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, față de care ne angajăm să 
facem totul pentru ca aportul 

nostru la măreața operă de con
struire a socialismului și comu
nismului pe pămîntul României 
să fie în continuă creștere. Ne 
vom intensifica activitatea pe 
tărim poliție, economic, social, 
cultural-educativ și internațio
nal pentru a contribui la creș
terea bunăstării și fericirii po
porului român, pentru pace și 
bună înțelegere între popoare.

In încheiere, partieipanții la 
adunarea festivă au adresat C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în 
care se, spune: Vă exprimăm, 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pro
fundele sentimente de dragoste, 
de aleasă stimă și înaltă prețui
re, atașamentul milioanelor de 

.membri de sindicat față de po
litica științifică și clarvăzătoare 
a Partidului Comunist Român.

însuflețiți de marile realizări, 
dobîndite în cei, 30 de ani de la 
eliberarea patriei, de documen
tele Congresului al Xl-lea al 
partidului ce au o inestimabila 
valoare teoretică și practică, 
strălucit program ce prefigurează 
viitorul tării, documente față de 
care își exprimă întreaga lor 
adeziune, oamenii muncii, strîns 
uniți în jurul partidului, acțio
nează cu deplină hotărîre pentru 
transpunerea în viață a sarcini
lor complexe ale edificării socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Această hotărîre și dă
ruire în muncă este stimulată 
de inestimabilul dumneavoastră 
aport personal la elaborarea și 
aplicarea strategiei și tacticii 
partidului, a orientărilor de prin
cipiu ale politicii sale interne și 
externe.

Militînd pentru realizarea po
liticii partidului — se spune în 
telegramă — vă asigurăm că 
sindicatele vor pune cu și mai 
multă responsabilitate în centrul 
activității lor de fiecare zi rea
lizarea sarcinilor economice, vor 
face totul ca întrecerea socialis
tă să devină expresia materială 
a voinței muncitorești unanime 
de a îndeplini înainte de ter
men sarcinile actualului cinci
nal. Sindicatele vor participa la 
aplicarea consecventă a tuturor 
măsurilor stabilite de partid și 
de stat în scopul îmbunătățirii 
continue a condițiilor de muncă 
și de viață ale membrilor socie
tății noastre, vor milita pentru 
respectarea .întocmai a legilor 
profund democratice ale statu
lui nostru, vor participa din 
plin la formarea și afirmarea 
conștiinței socialiste, la lărgirea 
orizontului cunoașterii, la pro
movarea principiilor eticii și 
echității socialiste, la educarea 
maselor în spiri.tul patriotismu
lui și internaționalismului so
cialist.

Vă transmitem, de asemenea, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, asigurarea fermă că 
sindicatele din țara noastră, că
lăuzite de principiile politicii ex
terne a Partidului Comunist Ro
mân, la elaborarea și înfăptuirea 
căreia dumneavoastră, ca secre
tar general al partidului și pre
ședinte al Republicii aduceți o 
contribuție hotăritoare, vor mi
lita și pe viitor cu consecvență 
pentru dezvoltarea spiritului de 
colaborare internațională, de în
țelegere între popoare, pentru 
triumful păcii, democrației și 
socialismului.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So

cialiste România, a trimis căpitanilor regenți ai Republicii San 
Marino, FERRUCCIO PIVA și GIORDANO BRUNO REFFI, ur
mătoarea telegramă :

Ziua națională a Republicii San Marino îmi oferă plăcutul pri
lej de a vă transmite, în numele Consiliului de Stat, al po
porului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai 
bune urări de fericire personală, de bunăstare și progres po
porului sanmarinez prieten.

Păstrînd vie amintirea vizitei efectuate în 1973 în_ ospitaliera 
dv. țară, a convorbirilor avute cu această ocazie, îmi exprim 
convingerea că relațiile de colaborare româno-sanmarineze vor 
cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii ții cooperării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a trimis emirului Statului Qatar, ȘEIC KHA
LIFA BIN HAMAD AL THANI, următoarea telegramă :

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

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea guvernatorului general al 
Australiei, JOHN R. KERR, următoarea telegramă :

Apreciez mult căldurosul mesaj de felicitare și bunăvoință 
din partea poporului României și a ■ Dumneavoastră, primit cu 
ocazia asumării funcției mele.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România a trimis viceprim-ministrului Noii 
Zeelande, HUGH WATT, următoarea telegramă :

Vestea încetării din viață a primului ministru, Norman Kirk, 
m-a întristat profund. In numele guvernului român, vă prezint 
cele mai vii condoleanțe, rugîndu-vă, totodată, să transmiteți fa
miliei îndoliate adinca mea compasiune.

Cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă, 
pe adresa Comitetului Central al

iNTiLNIRE LA C.C. AL P.C.R.
Luni după-amiază, tovarășul 

Ștefan Andrei, secretar al C.C, 
al P.C.R., s-a întîlnit cu Lionel 
Jospin, membru al Biroului Exe
cutiv, secretar național al Parti
dului Socialist Francez, care a 
reprezentat partidul său la fes

începerea convorbirilor oficiale
intre miniștrii de externe ai 

României și Republicii Ruandeze
Luni după-amiază au început 

convorbiri oficiale între George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, și Aloys Nsekalije, 
ministrul afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Ruan
deze.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării 
relațiilor bilaterale pe multiple 
planuri, relevîndu-se posibilită
țile de colaborare în domeniul 
politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural. De asemenea, 
cei doi miniștri s-au oprit asu
pra unor probleme internațio
nale de interes reciproc, eviden
țiind identitatea de vederi.

★
în aceeași zi a avut loc o în- 

tîlnire de lucru între Nicolae 
M. Nicolae, ministru secretar

PLECĂRI
Tovarășul Knud Jespersen, 

președintele Partidului Comunist 
din Danemarca, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită de prietenie în țara noas
tră, a părăsit, luni dimineața, 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
penl, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.e. al P.C.R

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala, tovarășul Giancarlo Pa- 
jetta, membru al Direcțiunii, al 
Biroului Politic și al Secretaria
tului Partidului Comunist Ita
lian, care a participat la festivi
tățile prilejuite de sărbătorirea 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost 
condus de tovarășii Cornel Bur
tică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Partidului Comunist Român a 
sosit o telegramă de felicitare 
din partea Comitetului Central 
al A.K.E.L. din Cipru.

tivitățile prilejuite de sărbători
rea celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării României.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de cor
dialitate.

de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, și Aloys 
Nsekalije, ministrul afacerilor 
externe și oooperării al Repu
blicii Ruandeze.

Cu acest prilej au fost exa
minate relațiile economice din
tre cele două țări, precum și 
posibilitățile de dezvoltare a 
acestora, de promovare a coope
rării economice jn viitor.

★
Luni, ministrul ruandez a de

pus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

De asemenea, oaspeții au vi. 
zitat Expoziția Realizărilor Eco
nomiei Naționale — 1974 și
obiective social-culturale ale 
Capitalei.

SOSIRI
Luni după-amiază a sosit în 

Capitală delegația Uniunii Elve
țiene pentru Comerț și Indus
trie — VOROT. condusă de 
Etienne Junod, președintele 
Uniunii, care face o vizită în 
tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de prof. dr. 
Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie, 
de alte persoane oficiale. A fost 
de față Pierre Henri Aubaret, 
ambasadorul Elveției la Bucu
rești,

★
Luni seara, a sosit în Capi

tală It. col. R.J.A. Telli, mem
bru al Consiliului redeșteptării 
naționale, ministrul planificării 
economiei, vicepreședinte al 
Consiliului economic național al 
Republicii Ghana, însoțit de 
Kwasi Amoako-Atta, consilier 
al guvernului pentru relații eco
nomice cu statele socialiste.

La sosire, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Emilian Dobrescu, 
ministru secretar de stat, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Ion Bogdan, 
adjunct al ministrului minelor,

29 de ani de la proclamarea

Republicii Democrate Vietnam

ADUNARE FESTIVA
Cu prilejul celei de-a 29-a a- 

niversări a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam, luni 
după-amiază a avut loc în Ca
pitală o adunare festivă organi
zată de Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Comitetul 
național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez. Au luat 
parte activiști de partid și de 
stat, lucrători de la căile ferate, 
alți oameni ai muncii.

Au participat Nguyen Thanh 
Ha, ambasadorul R. D. Vietnam, 
Lam Van Luu, ambasadorul Re
publicii Vietnamului de Sud la 
București, membri ai celor două 
ambasade.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Constantin, 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.

Despre importanța evenimen
tului istoric de la 2 septembrie 
1945, data întemeierii Republicii 
Democrate Vietnam, a vorbit 
tovarășul Tudorică Grama, di
rectorul general al Regionalei 
C.F.R.-București. După ce a în- 

petrolului și geologiei, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Republicii Ghana la 
București.

PRIMIRE
Luni dimineața, George Maco

vescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit în audiență pe 
Joseph Hartfort Graham, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Liberia în 
Republica Socialistă România, 
în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

SESIUNE
între 17 și 25 septembrie, țara 

noastră va găzdui cea de-a Vl-a 
sesiune a Asociației regionale 
pentru Europa a Organizației 
meteorologice mondiale. Sesiu
nea va dezbate programul, ve- 
ghei meteorologice mondiale, ca
re cuprinde sistemele de observa
ții meteorologice, de prelucrare 
și interpretare a datelor, desfă
șurarea programului de investi
gații asupra atmosferei globale 
(GARP), precum și rezultatele 
„experienței tropicale", la care 
participă și doi specialiști ro
mâni. Agenda de lucru a sesiu
nii mai cuprinde dezbateri pa 
teme referitoare la radiațiile at 
mosferice, interacțiunea om-me- 
diu, perfecționarea pregătirii 
specialiștilor.

La lucrări participă peste 150 
de specialiști din serviciile me
teorologice europene, din zona 
sud-est mediteraneană, din alte 
asociații regionale ale O.M.M., 
precum și reprezentanți ai unor 
organizații internaționale.

CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
La Clubul presei străine a 

avut loc, luni după-amiază, o 
conferință de presă, organizată 
cu prilejul apropiatei aniversări 
a 30 de ani de la victoria Revo
luției Socialiste în Bulgaria. Am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, Ivan Abagiev, a vorbit de
spre dezvoltarea multilaterală a 
Bulgariei în cele trei decenii 
care au trecut de la eliberare. 
El a evocat, totodată, relațiile 
frățești dintre partidele și po
poarele celor două țări.

Au luat parte membri ai 
corpului diplomatic, funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, ziariști români 
și străini.

în încheiere a fost prezentată 
o gală de filme documentare 
bulgare. 

fățișat lupta eroică dusă de-a 
lungul anilor de poporul vietna
mez, pentru apărarea libertății 
și independenței sale, vorbitorul 
a arătat că România socialistă 
s-a situat de la început, cu un 
înalt spirit de solidaritate fră
țească, alături de lupta dreaptă a 
poporului vietnamez pentru a- 
părarea țării, pentru construirea 
socialismului, acordindu-i între
gul său sprijin material, politic 
și moral. Poporul român — a 
relevat vorbitorul — a salutat 
cu profundă satisfacție semna
rea acordurilor de la Paris ca 
pe o victorie istorică a poporu
lui vietnamez care a încununat 
lupta sa eroică pentru apărarea 
independenței și a suveranității, 
a ființei naționale, exprimîn- 
du-și speranța că acordul va 
deschide calea pentru o pace 
trainică, creînd condițiile pen
tru ca poporul vietnamez, cele
lalte popoare din Indochina 
să-și poată consacra forțele dez
voltării lor economice și sociale, 
să-și poată soluționa problemele 
corespunzător voinței și hotărî- 
rii lor, fără nici un amestec din 
afară.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : între Partidul Comunist 
Român și Partidul Celor ce 
Muncesc din Vietnam, între 
Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Viet
nam, între poporul român și 
poporul vietnamez s-au sta
tornicit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare fră
țească. Poporul român este ho- 
tărît ca,în spiritul internaționa
lismului și solidarității active, 
să acorde în continuare întregul 
sprijin pentru dezvoltarea so
cialistă a R.D. Vietnam, pentru 
unificarea pașnică a patriei.

A luat apoi cuvîntul Nguyen 
Thanh Ha, ambasadorul R.D. Vi
etnam la București. După ce a 
mulțumit pentru organizarea a- 
dunării festive, vorbitorul a în
fățișat pe larg principalele mo
mente ale luptei poporului viet
namez împotriva dominației co
lonialiste și agresiunii imperia
liste, pentru independență, de
mocrație și socialism.

Vorbitorul s-a referit la A- 
cordurile de la Paris, subliniind 
că poziția consecventă a Guver
nului R. D. Vietnam și a Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu constă în respectarea fermă, 
cu strictețe și aplicarea cu 
scrupulozitate a acordurilor, de
oarece ele corespund drepturilor 
fundamentale ale poporului viet
namez și drepturilor la auto
determinare ale populației din 
Vietnamul de Sud.

în rezistența împotriva agre
siunii ca și în opera de construi
re a socialismului — a continuat 
ambasadorul Nguyen Thanh Ha 
— poporul vietnamez se bucură 
de sprijinul și ajutorul prețios 
al partidului, guvernului și po
porului frate român. Pentru 
toate acestea, poporul vietna
mez exprimă încă o dată recu
noștința sinceră față de P.C.R., 
guvernul și poporul român.

în încheiere, vorbitorul a ară
tat că poporul vietnamez se bu
cură sincer de marile realizări 
obținute de poporul frate român 
în construirea socialismului, că
ruia îi urează ca, sub conduce
rea P.C.R., să obțină succese și 
mai mari în întîmpinarea celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului, în vederea realizării pla
nului cincinal 1971—1975 înainte 
de termen, creînd astfel condi
ții favorabile făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre co
munism.

Spectacol 
de gală

Cu prilejul celei de-a 29-a ani
versări a Proclamării Republicii 
Democrate Vietnam sub auspi
ciile Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, luni seara, a 
avut loc la Casa filmului din 
Capitală un spectacol de gală. 
A fost prezentat filmul „Cînte- 
cul plecării", creație recentă a 
cineaștilor din țara prietenă, în
chinată spiritului de sacrificiu 
și abnegației dovedite de fiii po
porului vietnamez în lupta pen
tru libertatea patriei.

La spectacol au asistat Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, funcționari superiori 
din M.A.E. și C.C.E.S., reprezen
tanți ai vieții culturale și artis
tice bucureștene, un numeros 
public.

Au fost prezenți Nguyen 
Thanh Ha, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, și Lam 
Van Luu, ambasadorul Republi
cii Vietnamului de Sud în țara 
noastră.

Erau, de asemenea, de față 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Expoziție
în cadrul manifestărilor or

ganizate în țara noastră cu pri
lejul celei de-a 29-a aniversări 
a proclamării Republicii De
mocrate Vietnam, luni la amia
ză s-a deschis la Galeriile de 
artă fotografică din Capitală 
expoziția de afișe „Vietnamul 
în luptă și în construcție".

La festivitate au rostit alocu
țiuni Paul Vasilescu, secretar 
al Uniunii artiștilor plastici, și 
Nguyen Thanh Ha, ambasado
rul R.D. Vietnam la București.

Vorbitorii au evocat eveni
mentul istoric al proclamării 
Republicii Democrate Vietnam, 
lupta eroicului popor vietnamez 
pentru independență și libertate, 
pentru consolidarea victoriilor 
obținute, succesele sale în mun
ca pașnică de refacere a țării, 
de edificare a socialismului.

La vernisaj au participat Du
mitru Ghișe. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Stanciu Stoian, se
cretar general al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, funcționari su
periori din M.Â.E. și C.C.E.S., 
oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au luat, de asemenea, parte 
Lam Van Luu, ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud 
la București, șefi de misiuni di
plomatice acreditați în Româna 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

In așteptarea competițiilor europene

PREGĂTIRI SI SPERANȚE
După ce curiozitatea spectato

rului de fotbal privind factura 
jocului și nivelul evoluțiilor 
echipelor in noul campionat s-a 
consumat, el își pune acum în
trebarea: ce șanse au reprezen
tantele noastre in prima lor 
confruntare din cadrul compe
tițiilor europene de la 18 sep
tembrie ?

Să-i acordăm prioritate echi
pei campioane. Nici cei mai 
înfocați suporteri ai Univer
sității Craiova nu se pot decla
ra mulțumiți de forma jucători
lor din lotul acesteia acum, în 
preajma debutului în sezonul 
internațional de fotbal.

în pofida faptului că dumi
nică atacul craiovenilor a în
scris 5 goluri, e de precizat 
că a făcut-o în dauna unei 
echipe (Poli. Iași) cu o apărare 
tînără,- neexperimentată, și cu 
un portar debutant (Mihăilă), de 
numai 17 ani.

Jiul Petroșani a avut evoluții 
promițătoare, dar și formația lui 
Titus Ozon manifestă slăbiciuni 
și nesiguranță. Or, adversara ei 
din „Cupa cupelor", Dundee 
United (Scoția), pe care o va în- 
tîlni, în deplasare, în primul 
meci, este o echipă redutabilă 
care practică un joc în forță, 
dispunînd și de cîteva vedete de 
calibru.

EREN ’74 CARAVANA
TINERILOR GĂLĂȚENI

Siderugiștii uteciști gălățeni 
sînt autorii unei frumoase ma
nifestări desfășurate zilele tre
cute sub marea cupolă a Ex
poziției Realizărilor Economiei 
Naționale. Povestea ei este 
simplă. Pînă la acea dată, pes
te cinci sute de tineri de pe 
platforma siderurgică a Gala- 
țiului vizitaseră — prin grija 
organizației U.T.C. și a agenți
ei județene a B.T.T. — impre
sionantul complex expozițional. 
întorși la locurile lor de muncă 
ei le-au povestit entuziasmați 
colegilor ceea ce văzuseră. „Și 
atunci, îmi explica Iulian Lun- 
gu, secretarul Comitetului 
U.T.C. de pe platforma Combi
natului siderurgic Galați, cei 
ce s-au înscris să viziteze 
EREN '74 în cadrul unei noi 
excursii s-au hotărit să confec
ționeze o statuetă reprezentînd 
un oțelar, pe care s-o înmîne- 
ze organizatorilor expoziției". 
Așa se face că. din Galați, por
nea nu de mult spre București 
o caravană de autobuze în care 
se aflau peste trei sute de ti
neri gălățeni. Notăm cîteva nu 
me : Rodica Corodeanu, bobi
natoare, Mihai Bercea, meca
nic, Mihai Nedu. lăcătuș, Nico
lae Dorofte, lăcătuș mecanic. 
Boris Ivanov, electrician, Vio
rel Nistor, lăcătuș mecanic, Ge- 
iu-Ștefănel Osanu, laminator, 
Viorel Pavel, electronist, Gheor
ghe Valache, lăcătuș mecanic, 
Nicolae Fratița, bobinator, Vio

Un start mai bun în acest se
zon a luat Steagul roșu. Dar și 
la această echipă, ca și la Jiul, 
se pune acut problema unor lo
turi prea subțiri, mult reduse 
numeric și valoric — cum se 
aprecia într-o recentă ședință a 
biroului federal — față de ace
lea de care au beneficiat în 
sezonul trecut.

Singura echipă care ne dă 
speranțe depline într-o compor
tare corespunzătoare în confrun
tările internaționale ale sezonu
lui este Dinamo. Actualul lider 
manifestă o bună formă sporti
vă, este un team închegat, omo
gen, cu o idee clară de joc, cu 
o tactică adecvată și cu jucători 
capabili să o transpună în prac
tică. Linia ofensivă este com
partimentul forte al echipei di- 
namoviste (are la activ 12 go
luri). Desigur, sînt premise de 
îmbunătățire, în continuare, a 
jocului acestei formații, mai 
ales că o serie de componenți — 
Lucescu, Dinu. Dudu Georgescu, 
Radu Nunweiller, cărora li se 
alătură proaspeții titularizați 
Zamfir și Custov — alcătuiesc 
un mecanism în plin proces de 
perfecționare.

Raportînd forma echipelor la 
perioada actuală, la apropierea 
debutului în cupele europene, cu 

rel Cătăuță, frezor, Filaret 
Ionașcu. strungar și încă multi 
alții. Tineri fruntași în muncă, 
exemple de conduită, buni acti
viști ai organizației U.T.C. A- 
junși la complexul expoziționaj 
ei au fost primiți de ing. Re ■ 
mus Brad, directorul întreprin
derii de tîrguri și expoziții, car-» 
le-a făcut o succintă prezentare 
a EREN ’74, exprimîndu-și sa
tisfacția pentru interesul ma ■ 
nifestat de tineri față de reali
zările economiei naționale, pen
tru setea lor de cunoaștere, da 
îmbogățire a experienței per
sonale, pentru sentimentul de 
îndreptățită mîndrie patriotică 
pe care uteciștii îl trăiesc vi- 
zitînd pavilioanele acestei re
prezentative sinteze a ceea ce 
România de azi are mai nou, 
mai modern în toate sectoarele.

Inmînînd statueta, pe care, 
de altfel, o aveți în imagine, se
cretarul comitetului U.T.C., Iu
lian Lungu, a adus în cîteva 
cuvinte simple dar semnificati
ve, un elogiu tuturor acelora 
care prin munca lor au făcut 
posibilă treapta de dezvoltare a 
țării, ritmul rapid al moderniză
rii economiei naționale, ilustrate 
din plin în acest an jubi
liar al aniversării Eliberării 
de către EREN 74. El a 
exprimat hotărirea tinerilor 
prezenți, a tuturor muncitorilor 
gălățeni de a-și spori efortu
rile pentru a obține în anii 
viitori noi șl importante suc
cese.

9
excepția lui Dinamo, putem 
aprecia că ele nu se află într-o 
stare corespunzătoare, ceea ce 
ne face să avem unele temeri 
în privința șanselor, a rezultate
lor. Explicația nu rezidă doar în 
pregătirea insuficientă din pe
rioada premergătoare începerii 
campionatului. Mai sînt și unele 
cauze, care țin de disciplina 
jucătorilor — în special la Uni
versitatea Craiova, — de serio
zitatea cu care înțeleg să răspun
dă obligației de a se prezenta 
în confruntările internaționale 
cit mai bine pregătiți, pentru a 
obține rezultate pe măsura po
sibilităților și a condițiilor ce 
sînt asigurate fotbalului nostru.

Este momentul ca în acest al 
unsprezecelea ceas, toți factorii 
angrenați într-o muncă de ase
menea răspundere — jucători, 
antrenori, conducători de cluburi, 
medici etc. — să contribuie la 
intensificarea procesului de in
struire, mobilizîndu-și toate for
țele pentru a aduce echipele în
tr-o formă maximă la ora debu
tului în cupele europene. De 
ani și ani de zile așteptăm să 
înregistrăm succese în aceste 
competiții de prestigiu. Ar fi 
timpul să culegem roade și să 
trăim satisfacțiile pe care le 
merităm.

VASILE CABULEA

însoțindu-i în această acțiune, 
aveam să constatăm împreună 
cu oțelarii gălățeni- eficiența 
educativă a unor asemenea ma
nifestări. gradul lor de a- 
tractivitate și interes. Pentru 
că, după cum aveam să aflăm 
de la vicepreședintele agenției 
BTT Galați, Alexandru Nicu- 
lescu, acțiunea la care am fost 
martori nu este și, mai ales, nu 
va rămîne singulară. Ea se inte
grează unui complex de acțiuni 
cu caracter tematic — la care 
au fost antrenați pînă acum 
peste 60 de mii de tineri din 
județul Galați — menite să 
pună în valoare întreaga ga
mă, atît de variată, a posibili
tăților pe care le oferă muncii 
politico-educative turismul pen
tru tineret. Numai la Expoziția 
Realizărilor Economiei Națio
nale au participat pînă la a- 
ceastă dată peste 1 500 de tineri 
din județ : de la Uzina mecani
că navală, de la Șantierul na
val, Cooperativa „Muncă și 
artă", C.A.P. Tulucești sau 
U.R.A. Tecuci, ca să nu enume
răm decît citeva dintre organi
zațiile ce s-au evidențiat. Ceea 
ce, firește, nu înseamnă că ac
țiunea s-a încheiat, fiindcă,' 
după cum aveam să aflu, ca
ravanele gălățene vor continua 
să se îndrepte spre București, 
spre 'EREN ’74.

AL. DOBRE 
Foto : O. PLECAI

Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
declarat deschisă cea de-a 7-a 
ediție a Jocurilor sportive asia
tice pe stadionul central din 
Teheran în prezența a peste 
100 000 de spectatori.

La această mare competiție, 
care cuprinde în program între
ceri de atletism, înot, tir, hal
tere, fotbal, box, gimnastică, 
badminton, ciclism, baschet, vo
lei etc., participă circa 3 000 de 
sportivi și sportive din 25 de 
țări. Pentru prima oară partici
pă la Jocurile sportive asiatice 
și delegația R.P. Chineze cu un 
efectiv de 274 de sportivi. Fla
căra Jocurilor a fost aprinsă de 
atletul iranian Aii Bagnbanbasi.

Competiția internațională mas
culină de baschet „Cupa Națiu
nilor" s-a încheiat la Bogota cu 
victoria reprezentativei U.R.S.S., 
care confirmă astfel medalia de 
aur obținută la recentele campio
nate mondiale din Porto Rico.

In meciul decisiv, baschet- 
baliștii sovietici au învins cu 
scorul de 101—88 (48—42) selec
ționata S.U.A. Coșgeterii ce
lor două formații au fost A- 
leksandr Salnikov (28 puncte) 
și Lloyd Free (19 puncte). Par
tida a fost urmărită de peste 
20 000 de spectatori.

PENTRU ELEVI —UN BOGAT 

SORTIMENT DE UNIFORME ȘCOLARE!
• uniforme pentru băieți: 

costume și pantaloni de 
stofă (cf. I—XII) și cămăși 
de zefir caro (cl, I—VIII).

e pentru pionieri: cămăși 
de zefir alb și pantaloni 
din doc (cl. I—VIII).

e uniforme pentru fete i 
rochițe din olandină pen
tru preșcolari, șorțulețe 
din olandină și rochițe 
din zefir caro (cL I—IV); 
bluze din olandină (ci. V- 
XII), halate pentru prac
tică.

e pentru pioniere: bluze 
din zefir alb și fuste 
plisate (ci. I—VIII).

ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE 
DE CONSTRUCȚII „CESAROM" — 

BUCUREȘTI
cu sediul în B-dul Preciziei nr. 1 sector 7 

Tramvai 13, 25, mașina 74 stația „CESAROM"1 

RECRUTEAZĂ
— Zidari Categoria 3—6
— mecanici compresoriștl „ 3—6
<— electricieni automatizări ;; 3—6

— instalatori gaze, sanitari, termici, catego- 
ria 3—6

— muncitori necalificați (bărbați) cu stagiul 
militar satisfăcut, pentru calificare la locul de 
muncă.

— Pentru cei din provincie întreprinderea 
asigură cazarea și masa contra cost.

Informații suplimentare la sediul întreprinde
rii sau la telefon 31 7564 interior .108 sau 138.

ÎNTREPRINDEREA 
DE TRANSPORT 

BUCUREȘTI 
recrutează prin

CONCURS
SEF BIROU FINANCIAR»

Se pot prezenta ab
solvenți ai învățămîn- 
tului superior, cu o 
vechime de minim 8 
ani în funcții econo
mice.

Concursul va avea 
loc la sediul Direcției 
I.T.B. în ziua de 12 
septembrie 1974, ora 
10.

Doritorii se pot a- 
dresa pînă pe data 
de 10 septembrie a.c. 
la Serviciul Personal 
din b-dul Dinicu Go- 
lescu nr. 1 sectorul 7, 
telefon: 14.71.30/178.

CASA DE CULTURA DIN SECTORUL 4
Str. Mircea Vodă nr. 5, telefon 21.54.96 — 22.24.94

ANUNȚĂ1 A t
deschiderea următoarelor cercuri și cursuri:

• DACTILOGRAFIE
• STENOGRAFIE
• RADIO
• TELEVIZIUNE
• CROITORIE
• COSMETICĂ
• BALET-COPII
• FOTO alb-negru și color
• ARTĂ PLASTICĂ
• CULTURĂ PSIHO-SOMATICĂ 

(HATHA-YOGA)
înscrieri și informații la Secretariatul Casei de Cui- 

tură dinstr. Mircea Vodă nr. 5, tramvai: 13, 14, 15, 
23, 30 și autobuz: 42 și 111, zilnic între orele: 9—12 
și 17—20 și la telefon : 21.54.96 și 22.24.94

ÎNTREPRINDEREA DE HIRTIE BUȘTENI
încadrează șefi de manevră și manevranți 

vagoane pentru linia de garaj a întreprin
derii și stația C.F.R. Bușteni.

Cei interesați vor trebui să posede autorizația de 
funcționare, eliberată de C.F.R.

Retribuirea va fi conform prevederilor H.C.M. 914/1968.
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI Șl COLO
NIALISMULUI ÎN AFRICA, ȘI-A DESCHIS LUCRĂRILE

• APRECIERI ELOGIOASE LA ADRESA ACTIVITĂȚII
CONSTANTE ȘI DINAMICE A ȘEFULUI STATULUI ROMÂN

• INTERES MAJOR FAȚĂ DE MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

, La Palatul Națiunilor din 
Gfaleva și-a începUț lucrări
le Conferința internațională îm
potriva apartheidului și colonia
lismului în Africa.

în prima zi a lucrărilor, dele
gații au ascultat, în ședințe ple
nare, oomunicări și luări de cu- 
Vlnt din partea unor comitete 
speciale ale O.N.U. — asupra 
apartheidului, decolonizării, Na
mibiei — ale UNESCO, Organi
zației Mondiale a Sănătății, Bi
roului Internațional al Muncii, 
precum și a Organizației Unită
ții Africane. De asemenea, de la 
tribuna conferinței s-au adresat 
delegaților reprezentanții miș
cărilor de eliberare din Africa și 
ai tinerei republici Guineea- 
Bissau.

Conferinței i-au fost adresate 
mesaje din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a numeroși 
șefi de stat și de guvern. Foarte

mulți delegați au apreciat con
tribuția personală a șefului sta
tului român, constant și dinamic 
desfășurată pentru afirmarea 
noilor state independente pe sce
na internațională, pentru parti
ciparea lor deplină și egală în

drepturi Ia dezbaterea șl solu
ționarea marilor probleme ale 
contemporaneității. De aici, fi
resc, interesul major acordat de 
către participanții la conferin
ță mesajului adresat de șeful 
statului român.

0 hotărîre impusă 
de realități

Un studiu UNCTAD relevă 
evoluția ascendentă a relațiilor 

economice româno-africane

La Hanoi a avut loc, du
minică seara, o adunare 
festivă consacrată celei de-a 
29-a aniversări a proclamă
rii Republicii Democrate 
Vietnam. Au participat Ton 
Duc Tliang, președintele 
R.D. Vietnam, Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Parti-'ului 
Celor ce Muncesc din Viet
nam, alți conducători de 
partid și de stat. Era pre
zent Nguyen Huu Tho, pre
ședintele Prezidiului C.C. al 
F.N.E. din Vietnamul de 
Sud, președintele Consiliului 
Consultativ al G.R.P. al 
R.V.S.

Relațiile comerciale și eco
nomice între țările africane în 
curs de dezvoltare și țările din 
Europa răsăriteană au progresat 
serios în ultimii 10—15 ani — se 
arată într-un studiu aflat în 
atenția actualei sesiuni a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare — 
UNCTAD, care examinează pro
blema relațiilor comerciale între 
țări cu sisteme economice și so
ciale diferite. Volumul comerțu
lui exterior între țările socialiste 
est-europene și țările africane 
a sporit de peste trei ori în anii 
’60, tendință care continuă să se 

‘manifeste, și în actualul dece
niu. Cadrul juridic al acestor 
schimburi — se arată în docu
ment — s-a lărgit continuu în 
acești ani. Exemplificând în a- 
cest sens, / studiul arată că 
ROMÂNIA a încheiat acorduri 
comerciale pe termen lung cu 
R. P. Congo, Guineea, Kenya, 
Republica Africa Centrală, Tan-

zania și Zambia. Referindu-se la 
dezvoltarea cooperării economi
ce între țările socialiste eu
ropene și țările africane, studiul 
amintește, între altele, acordu
rile de cooperare economică în
cheiate de România cu o serie 
de state africane și asistența 
acordată de țara noastră unor 
state ca, de pildă, Guineea, Bu
rundi, Kenya, Tanzania, Zambia, 
Nigeria, Somalia, R. P. Congo, 
Liberia, Ghana, Republica 
Africa Centrală.

„Cooperarea tehnică și știin
țifică constituie un element im
portant al relațiilor economice 
dintre țările socialiste din Eu
ropa răsăriteană și țările africa
ne aflate la sud de Sahara", se 
arată în. studiul UNCTAD. Pri
vitor la România, se amintește 
că a încheiat numeroase acorduri 
de cooperare economică, știin
țifică și tehnică cu țările afri
cane.

R. P. BULGARIA. La șantierele navale din Varna.

Un document oficial 
pe care autoritățile de 
la Atena l-au adresat 
statelor membre ale 
N.A.T.O. comunică în 
mod oficial decizia luată 
de Grecia de a părăsi 
structurile militare ale 
alianței nord-atlantice.

H
otărîrea Atenei de
venise publică încă 
de la 13 august 
cînd noul prim- 
ministru Caraman- 
lis a ordonat for
țelor armate grecești să se re

tragă din NATO. Comunicatul 
oficial publicat în acel moment 
sublinia că motivul care a stat 
Ia baza acestei hotăriri l-a re
prezentat „incapacitatea NATO 
de a soluționa prin negocieri 
conflictele care pot surveni în
tre membrii săi". Dramatica e- 
voluție cipriotă cu multiplele 
sale implicații, în fața cărora 
NATO a avut o atitudine ce a 
nemulțumit profund Grecia 
(premierul grec vorbea despre 
„o decepție dureroasă") a dus ia 
adoptarea unei hotăriri drastice. 
Cercurile NATO nu și-au ascuns 
speranța că Atena va proceda 
curînd la o revizuire a acestei 
hotăriri. Dar revizuirea scontată 
de oficialitățile atlantice nu s-a 
produs. Dimpotrivă, nota gu
vernului de la Atena relevă că 
„Grecia își redobîndește dreptul 
de a-și exercita pe deplin su

3 sau 10 — alegerea 
datei va fi o formalitate 
din moment ce atmosfe
ra preelectorală din Ma
rea Britanie dăinuie de 
mai mult timp. Consul
tarea electorală va fj a 
doua într-un răstimp de 
opt luni.

a 28 februarie a.c., 
partidul laburist nu 
întrunea majorita
tea necesară in 

i Westminster. Toată 
“ activitatea parla

mentară a fost blocată de votu
rile nefavorabile ale celor 296
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• ÎN DISCURSUL anual asu
pra stării uniunii, președintele 
Mexicului, Luis Echeverria, s-a 
referit cu prioritate la problema 
creșterii prețurilor și a condam
nat cu hotărîre activitățile tero
riste.

Evocînd problema /inflației, 
șeful statului mexican a atras 
atenția că, deși oamenii muncii 
nu sînt răspunzători de acest fe
nomen, ei îi suportă totuși în 
cea mai mare măsură consecin
țele. Președintele i-a criticat pe 
conducătorii de întreprinderi 
care nu se preocupă de apăra
rea puterii de cumpărare a sa- 
lariaților lor, grav afectată de 
spirala prețurilor.

• UN CUTREMUR de inten
sitatea 5,5 grade pe scara Mer- 
calli (care numără 12 grade) a 
fost resimțit duminică la San 
Salvador — capitala Republicii 
Salvador — creînd panică în 
rindul locuitorilor.

Nu au fost înregistrate victi
me și pagube materiale.

Epicentrul seismului a fost lo
calizat pe fundul Oceanului 
Pacific.

• POTRIVIT primelor esti
mări, cel puțin patru persoane 
și-au pierdut viața, și 41 au fost 
rănite în urma puternicelor 
inundații și alunecări de teren 
provocate de taifunul Polly, a- 
bătut în ultimele zile asupra 
regiunilor centrale și vestice ale 
Japoniei. Surse oficiale din 
Tokio menționează, de aseme
nea, că peste 8 600 de case au 
fost inundate, iar 26 complet 
distruse. Căile de comunicație 
sini, de asemenea, afectate, 165 
de drumuri fiind complet im
practicabile, iar numeroase po
duri distruse sau avariate.

Aproximativ 3 600 de persoa
ne din suburbia tokiotă Komas 
și-au petrecut noaptea în clădi
rea unei școli, după ce riul 
Tama s-a revărsat, pentru pri
ma dată în ultimii 64 de ani.

® PRESA EGIPTEANĂ de 
luni anunță că viitoarea reuniu
ne arabă la nivel înalt va avea 
loc la Rabat, la 26 octofnbrie, și 
nu la 29 octombrie, cum se co
municase anterior.

Ziarele egiptene precizează 
că această întîlni’re a șefilor de 
state și guverne arabi va fi pre
cedată, la 22 octombrie, de ase
menea, în capitala marocană, 
de o reuniune pregătitoare la 
nivelul miniștrilor de externe.

« CONDUCEREA cotidianului 
american „The New York

Times" a hotărît majorarea pre
țului de vinzare al ziarului de 
la 15 la 20 de cenți. Hotărîrea este 
determinată de creșterea costu
lui imprimării și mai ales al 
hîrtiei. <

Delegație 
guvernamentală română 
la Londra

• ÎN CADRUL vizitei ce o 
efectuează în Marea Britanie, 
delegația guvernamentală româ
nă condusă de Virgil Actarian, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini-unelte și electro
tehnicii, a fost primită la 2 
septembrie de ministrul britanic 
al industriei, poștelor și teleco
municațiilor, Anthony Wedg
wood Benn. In cadrul întreve
derii s-au abordat posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor de co
laborare fehnico-industrială în
tre Marea Britanie și România.

• CANCELARUL Republicii 
Federale Germania, Helmut 
Schmidt, a sosit luni seara la 
Paris într-o vizită oficială, pen
tru a conferi cu președintele 
Franței, Valery Giscard d’Esta- 
ing. Este cea de-a treia întîl- 
nire în ultimele trei luni între 
cei doi oameni de stat.

Pe agenda convorbirilor din
tre Schmidt și Giscard d’Esta- 
ing sînt înscrise, în primul rînd, 
probleme economice vizînd Pia
ța comună, printre care comba
terea inflației și modalitățile de 
relansare a proiectatei uniuni 
economice și monetare a „celor 
nouă". Interlocutorii vor abor
da, de asemenea, probleme le
gate de pregătirea reuniunii la 
nivel înalt a C.E.E., inițiativă a 
președintelui Franței.

• POTRIVIT AGENȚIEI 
M.E.N., miniștrii de externe ai 
țărilor arabe, reuniți în cadrul 
Consiliului Ligii Arabe, au a- 
doptat în unanimitate, la cere
rea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, hotărîrea de a 
solicita înscrierea problemei pa
lestiniene ca punct de sine stă
tător, separat de problema 
Orientului Mijlociu, pe agenda 
viitoarei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Proiecte economice în 
Zair

• GUVERNUL ZAIRULUI va 
pune în aplicare o serie de pro
iecte menite să ducă la dezvol
tarea industrială a țării. Astfel, 
lucrările privind construirea, la 
Kalundu, a unui port petrolier 
vor începe luna viitoare. în faza 
finală portul va înmagazina și 
distribui cantități importante de 
hidrocarburi.

De asemenea, o linie electrică 
de înaltă tensiune, în lungime de 
1725 kilometri, va lega barajul 
de la Inga cu regiunea Shaba, 
traversînd mai multe regiuni 
care cuprind importante obiec
tive economice. Pentru aceasta 
au și început lucrările de defri
șare pentru primii 400 de kilo
metri din zona forestieră traver
sată de această linie electrică, 
unde arborii depășesc doi metri 
în diametru șl au peste 60 de 
metri înălțime. Pentru realiza
rea acestei lucrări vor fi nece
sari 9 400 de piloni și 100 090 de 
tone de diverse materiale.

conservatori, 14 liberali și 24 re
prezentanți ai altor partide. 
Pentru a-și scoate din imobi
lism politica preconizată în do
meniile industriei, impozitelor 
asupra averilor și naționalizări
lor, laburiștii au scontat de la 
început pe organizarea de noi 
alegeri care să le aducă o ma
joritate confortabilă în parla
ment. Singurul impediment a 
fost vacanța de vară care ține 
departe de casă și de urne un 
mare număr de britanici. Invă- 
țînd din experiența amară de 
acum cinci ani, Wilson și-a do
zat bine activitatea partidului 
său în perioada preelectorală. A 
reconciliat, se pare, pentru mo
ment cu succes, aripile de stingă 
și de centru-dreapta ale partidu
lui care se confruntau pe tema 
extinderii naționalizărilor. A re
venit la săptămîna de lucru nor
mală și a abrogat antipopulara 
lege Carr, a „relațiilor industria
le", opera predecesorilor conser
vatori. Ea prevedea un tribunal 
pentru relațiile de muncă, un 
sistem de amenzi pentru neres- 
pectarea așa-numitului „răgaz 
de gîndire" înainte de inițierea 
unei greve, precum și obligațiile 
sindicatelor de a se înscrie în-» 
tr-un registru special al Minis
terului Muncii. A reușit să-și 
îmbunătățească relațiile cu cei 
mai puternici susținători finan
ciari ai partidului — sindicatele 
(T.U.C.). Pentru prima dată din 
1969, secretarul ' general al 
T.U.C., Len Murray, i-a înmînat 
invitația de a participa (în ca
litate de invitat, cum dictează 
regulamentul de procedură a 
T.U.C.) la Conferința sa anuală
care s-a deschis la Brighton la 
2 septembrie. Wilson a urmărit 
lucrările din locuința sa din

C.E.E. VA NORMALIZA
RELAȚIILE CU GRECIA

Din ce în ce mai des ies Ia iveală noi dovezi privind inca
pacitatea regimului de Ia Saigon de a face față dificultăților 
de ordin economic, speculei sau corupției care domnesc în zo
nele aflate sub ocupația sa. Corupția constituie, de altfel, un 
lucru obișnuit și reprezintă un prilej de eîștiguri ilicite nu numai 
ale înalților funcționari, dar și ale militarilor. în ultimul său 
număr, cunoscutul săptămînal american „TIME" arată că în 
armata saigoneză există numeroase unități „fantomă" ai căror 
soldați există numai pe statul de soldă. Militarii din aceste 
unități își mituiesc ofițerii și își completează ulterior veniturile 
prin jaf sau speculă. Săptămînalul american oferă un exemplu 
foarte sugestiv — cel al unui batalion din provincia Dinh Tuong. 
aflată sub control saigonez, unde pe state se află înscriși 360 de 
oameni și în realitate există numai... 68 de militari.

Pe avioanele de transport militare au fost stabilite adevărate 
tarife, încasîndu-se sume importante, mai ales de Ia civili, care 
sînt transportați în locul încărcăturilor militare.

Aceste date sînt reale, precizează „Time", și se află cuprinse 
într-un raport adresat lui Nguyen Van Thieu,. șeful regimului 
de la Saigon.
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Comisia C.E.E., întrunită luni 
la Bruxelles, a propus Consiliu
lui Ministerial să examineze de 
urgență normalizarea relațiilor 
Pieței comune cu Grecia, relații 
„înghețate" din aprilie 1967, o 
dată cu instalarea regimului mi
litar în această țară.

Agenția Reuter subliniază că 
normalizarea relațiilor dintre 
Grecia și C.E.E., în cadrul Acor
dului de asociere încheiat între 
cele două părți în anul 1962, a 
fost cerută de actualul guvern 
condus de Caramanlis.

Totodată, comisia a sugerat, 
Consiliului Ministerial al C.E.E. 
adoptarea unui nou protocol fi
nanciar cu Grecia, in locul ce
lui semnat între părți în anul 
1964.

Pe plan comercial, Comisia 
propune semnarea protocolului 
adițional la Acordul de asocie
re ca urmare a lărgirii, între 
timp, a C.E.E. In scopul intrării 
în vigoare cit mai repede posi
bil a dispozițiilor comerciale ale 
acestui protocol, Comisia su
gerează 'Semnarea unui acord in
terimar, cel mai tîrziu în luna 
octombrie. Problema relațiilor cu 
Grecia va fi abordată în prima 
sesiune a Consiliului Ministerial 
al Pieței comune, după vacanța 
de vară, prevăzută pentru 17 
septembrie, la Bruxelles.

veranitatea asupra întregului 
său teritoriu, a spațiului aerian 
și a apelor teritoriale". In mod 
practic, după cum apreciază ob
servatorii politici, aceasta pre
supune anularea facilităților de 
care se bucurau statele membre 
ale NATO, al căror acces pe te
ritoriul grec, în spațiul aerian 
sau în apele teritoriale ale țării 
va fi supus regulilor generale în 
vigoare și va trebui să țină sea
ma de suveranitatea greacă re
stabilită în totalitatea ei. Desi
gur, Ia Atena s-a arătat clar că 
Grecia va rămîne în continuare 
membru al NATO dar numai in 
ceea ce privește latura politică 
a activității alianței.

Distanțarea Greciei de NATO 
a găsit o largă aprobare în opi
nia publică convinsă că aparte
nența la blocul militar nord-a- 
tlantic nu poate reprezenta un 
factor generator de securitate. 
Evoluția internațională a de
monstrat cu claritate că politica 
blocurilor nu este de natură să 
dea un răspuns pozitiv proble
melor complexe ale prezentului, 
că această politică stimulează 
tensiunea, neliniștea, în ultimă 
instanță provoacă lipsă de sigu
ranță. Pe bună dreptate, ziarul 
atenian ACROPOLIS scria că 
„hotărîrea guvernului de a ieși 
din organismele militare ale pac
tului nord-atlantic este nu nu
mai îndreptățită, dar răspunde 
pe deplin voinței poporului".

Eșecul NATO de a împiedica 
un conflict între membrii săi 
este ilustrativ pentru impasul 
politicii ce mizează pe anacro
nica formulă a blocurilor mili
tare. Ieșirea Greciei din orga
nismele militare ale NATO co
incide cu o amplificare a cu

rentului de opinie publică, ma
nifestat în țările membre <le 
acestei grupări, în favoarea li
chidării blocurilor, pentru o o- 
rientare realistă in concordanță 
cu imperativele destinderii. In
terviul ministrului olandez al 
apărării, Henk Vredeling, repro
dus de mai multe publicații din 
„țara lalelelor", a avut efectul 
unei bombe politice la '(aga. 
Conducătorul departamentului 
militar al Olandei și-a exprimat 
opoziția față de NATO pe care 
l-a calificat drept „un organism 
străin". Ministrul, care este 
membru al aceluiași partid ca și 
șeful guvernului, s-a dovedit re
ceptiv la tendințele crescînde 
care se fac resimțite în Olanda 
împotriva apartenenței la NATO. 
Sectoare influente din viața po
litică contestă necesitatea acestei 
apartenențe, considerînd impe
rativă renunțarea la cheltuielile 
militare exagerate pe care le 
presupune prezența în cadrul 
NATO. O profundă dezbatere 
s-a angajat pe această temă de 
o acuitate extremă, simptoma
tic fiind refuzul unor largi ca
tegorii de tineri, al organizații
lor lor, de a accepta participa
rea țării, in continuare, Ia 
NATO. Grupările militare sînt 
socotite un obstacol pentru a- 
dîncirea destinderii pe conti
nent, pentru garantarea posibi
lității dezvoltării pașnice a fie
cărei națiuni, indiferent de di
mensiunile ei, la adăpost de 
orice act de forță, sau de orice 
imixtiuni străine. în acest con
text, măsurile anunțate Ia Ate
na dobîndesc o amplă semnifi
cație.

M. RAMURA

LONDRA: în nșteptm 
startului electorul

Lord North Street, în apropierea 
Westminster-ului (reședința din 
Downing Street, 10, abandonată, 
a rămas doar simbolică). Premie
rul se pregătește să rostească la 
5 septembrie ceea ce observato
rii politici de pe malurile Ca-

Laburiștii au un avans 
de 5 puncte și jumătate 
față de conservatori, in
dică un sondaj privind in
tențiile alegătorilor brita
nici, realizat de Institutul 
Louis Harris și publicat la
2 septembrie de „Daily Ex
press". După cum relatează 
„France Presse", sondajul 
a fost realizat în perioada 
22—25 august.

Potrivit anchetei, 41,5 
la sută din persoanele ches
tionate ar vota pentru la
buriști, 36 la sută pentru 
conservatori, aproximativ 
19 la sută pentru liberali și
3 la sută pentru alte for
mațiuni. In ce privește in
dicele de popularitate, Ha
rold Wilson se află în 
frunte cu 35 puncte, urmat 
de Jeremy Thorpe, liderul 
liberal (27 puncte) și Ed
ward Heath, liderul con
servator (22 puncte). In 
schimb, 43 la sută din per
soanele întrebate consideră 
că activitatea guvernului 
nu este satisfăcătoare, 37 
la sută o consideră bună, 
iar 20 la sută nu s-au pro
nunțat.

naiului Mînecii definesc ca „cel 
mai important discurs progra
matic" rostit de Wilson in cele 
șapte luni de cînd se află la pu
tere. El va coincide, după toate 
aparențele, cu deschiderea cam
paniei electorale și va fi un apel 
direct adresat sindicatelor de a 
sprijini propagandistic, material 
(de la alegerile din februarie, 
partidul laburist a rămas cu o

datorie de 600 milioane lire ster
line) și, in Sfîrșit, la urne, pe 
candidații laburiști. A doua zi, 
se afirmă, Wilson va călători Ia 
Balmoral, pentru a-i prezenta 
suveranei propunerea de a dizol
va parlamentul. în principiu, 
campania electorală va dura 3 
săptămini.

Ce se așteaptă de la aceste 
alegeri ? în primul rind stabili
tate politică în țară. GUAR
DIAN și OBSERVER apreciază 
ca un simptom neliniștitor în
ființarea unor organizații para
militare „de salvare" a Marii 
Britanii, sau „anti-grevă" care 
angajează ingineri, maiștri, pi- 
loți, închiriază elicoptere pentru 
a interveni în cazul declanșării 
unor greve. Publicația PRESS 
NEWS comentează că organiza
țiile generalului Walter Walker 
și a colonelului David Sterling, 
avînd sprijinul fățiș al marilor 
businessmeni, au apărut pe te
renul unei vieți politice agitate, 
incerte, alimentate de existența 
a două partide insuficient de 
puternice, pentru care doar o 
coaliție_ tacită cu liberalii re
prezintă o alternativă operativă 
în parlament. Conservatorii în
cearcă chiar să lărgească sfera 
aliaților, prin promisiuni făcute 
unioniștilor din Ulster.

în al doilea rînd, se speră ca 
în condițiile unei vieți politice 
mai stabile să-și găsească apli
care și măsurile urgente de 
contracarare a fenomenelor in
flaționiste devastatoare (cu un 
ritm de 20 la sută de creștere 
pe an). „Pentru britanici, scria 
pe un ton plin de îngrijorare 
LE FIGARO, chiar numai din 
punctul de vedere al Stock 
Exchange-lui, 1974 este 1929". De 
asemenea se are în vedere 
„regenerarea industriei" prin ex
tinderea naționalizărilor și întă
rirea controlului statului in eco
nomie.

De aceea, discursul premieru
lui Wilson este așteptat cu in
teres, ca și conferințele anuale 
ale partidelor liberal și conser
vator. Rămîne de văzut ce ele
mente noi vor aduce ele la acest 
început de campanie electorală 
autumnală.

DOINA TOPOR

România Ba Târgul internațional

«le la Salonic
Cea de-a 39-a ediție a Tîrgu- 

lui Internațional de ța Salonic, 
unde expun 37 de țări de pe toa
te continentele, a fost deschisă 
oficial duminică, 1 septembrie, 
sub deviza — exprimată în me
sajul premierului grec Constan
tin Caramanlis — a „încrederii 
în găsirea de soluții pașnice 
diferendelor internaționale, în 
posibilitatea colaborării univer
sale și a concurenței nobile între 
state, în condiții de dreptate și 
libertate".

ROMÂNIA, participant tradi
țional, este prezentă la actuala 
ediție — pentru a' 37-a oară — 
cu un pavilion acoperind peste 
o mie de metri pătrațl, în care

• PRINTR-UN. DECRET al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., cosmonauții Ghen- 
nadi Sarafanov și Lev Demin 
au primit titlul de „Erou al U- 
niunii Sovietice", pentru în
cheierea cu succes a zborului 
orbital al navei cosmice „So- 
iuz-15". De asemenea, ei au 
primit titlul de „Pilot-cosmo- 
naut al U.R.S.S.", transmite a- 
genția TASS.

sînt expuse produse ale indus
triilor noastre 'constructoare de 
mașini grele și utilaje, ale elec
tronicii, chimiei, industriilor 
producătoare de bunuri de larg 
consum și ale cooperației mește
șugărești. în standurile pavilio
nului sînt cercetate cu mult in
teres de vizitatori atît produse 
foarte bine cunoscute și aprecia
te pe piața Greciei, cum sînt 
tractoarele, autoturismele Dacia- 
1300 și ARO, mașinile-unelte și 
produsele chimice, cit și unele 
„premiere" industriale.

Xenophon Zolotas, ministrul 
grec al coordonării și planifică
rii, și Athanase Canellopoulos, 
ministrul comerțului, care au 
vizitaț pavilionul României în 
ziua deschiderii tîrgului, au elo
giat calitățile tehnice superioare 
ale produselor noastre indus
triale. Oaspeții și-au exprimat 
în mod deosebit interesul față 
de gama foarte variată de ma
șini-unelte, asupra utilajului pe
trolier și a autoturismelor între
prinderii auto Dacia.

Amintindu-și că, în urmă cu 
mulți ‘ ani, a vizitat în România 
fosta uzină Malaxa, Xenophon 
Zolotas și-a exprimat satisfacția 
de ți constata acum marile pro
grese obținute de țara noastră 
în domeniul Industrial și a adre
sat felicitări constructorilor 
români.

Reprezentantul personal 
al președintelui 

Nicolae Ceaușescu a fost 
primit de primul ministru 

al Greciei
ATENA. — Corespondentul 

Agerpres, Ion Badea, transmite: 
Primul ministru al Greciei, 
Constantin Caramanlis, l-a pri
mit luni pe Mircea Malița, mi
nistru secretar de stat, repre
zentantul personal al președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, care i-a 
transmis un mesaj din partea 
șefului statului român.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire asupra unor proble
me de interes comun și a si
tuației din Cipru.

Mulțumind pentru mesaj, pri

mul ministru Caramanlis a ru
gat să se transmită președinte
lui Nicolae Ceaușescu dorința 
Greciei de a intensifica contac
tele și relațiile bilaterale pe di
verse planuri.

în aceeași zi, a avut loc o 
întîlnire cu vicepremierul și mi
nistrul de externe grec, Gheor- 
ghios Mavros, și Dimitrios Bit- 
sios, subsecretar de stat la 
M.A.E.

La întîlniri a participat amba
sadorul României la Atena, Ion 
Brad.

Evoluția situației
din Cipru

NICOSIA. — într-un prim 
bilanț dat publicității la Nicosia 
se apreciază că pentru asigu
rarea subzistenței refugiaților 
ciprioți greci sînt necesari zilnic 
212 000 de dolari. Numărul total 
al refugiaților ciprioți greci se 
ridică la 191 259 persoane, apro
ximativ 40 000 familii care și-au 
părăsit căminele fără nici un fel 
de provizii.

Raportul dat publicității la 
Nicosia indică, de asemenea, că 
„întreaga insulă Cipru a fost 
transformată într-o vastă tabără 
de refugiați și că aproximativ 
40 la sută din populația cipriotă 
greacă este fără adăpost".

Totodată, un purtător de cu- 
vînt al Națiunilor Unite a con
firmat că situația populației ci
priote turce în regiunile Li
massol și Larnaca s-a ameliorat 
în ajunul deschiderii convorbiri
lor intercomunitare consacrate 
soluționării problemelor umani
tare puse de recentele ostilități 
declanșate în insulă. Purtătorul 
de cuvînt a anunțat că, în cursul 
zilei de duminică, convoaie cu 
alimente au sosit în satele Ma- 
dris, Kato Arodhez, Vrecha, în 
regiunea Paphos, în sud-vestul 
insulei, precum și în satele- 
Tuzla și Menoyia — în zona 
Larnaca. A fost soluționată, în 
același timp, problema aprovi
zionării eu alimente a populației 
satelor cipriote turcești din ve
cinătatea orașului Limassol.

NICOSIA. — Intilnirea pre
văzută pentru luni după-amia- 
ză la Nicosia între președintele 
interimar al Ciprului, Glafkos 
Clerides, și vicepreședintele sta
tului cipriot, Rauf' Denktaș, a 
fost ammată pînă vineri, la ce
rerea liderului cipriot turc, a 
comunicat purtătorul de cuvînt 
al Națiunilor Unite. Această a- 
mînare a survenit cu acordul 
lui Glafkos Clerides.

Liderii celor două comunități 
cipriote au avut o primă întîl

nire cu prilejul vizitei secreta
rului general al O.N.U. în Ci
pru, cînd au hotărît să se în- 
tilnească periodic și să exami
neze aspectele umanitare ale si
tuației din Cipru. între care 
problema prizonierilor de război 
și ajutorării celor aproximativ 
200 000 de refugiați care și-au 
părăsit locuințele în urma re
centelor ostilități din insulă.

Manifestare 
consacrată 

României
COPENHAGA. — în cadrul 

manifestărilor prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a eli
berării României de sub domi
nația fascistă, luni, 2 septem
brie, a avut loc la Copenhaga 
deschiderea săptăminii filmului 
românesc și vernisajului unei 
expoziții de artă grafică româ
nească.

în cadrul expoziției sînt pre
zentate 57 de lucrări ale unui 
număr de 19 artiști români. 
După Copenhaga, expoziția va 
fi prezentată în mai multe lo
calități din Danemarca.

La deschiderea celor două 
manifestări culturale românești 
au rostit alocuțiuni primarul 
Svend Agesen și ambasadorul 
României la Copenhaga, Gheor- 
ghe Ploeșteanu.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Culturii, oameni de 
știință și cultură, ziariști. Au 
fost, de asemenea, prezenți șefi 
ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați la Copenhaga și alți 
membri ai corpului diplomatic.

SAN MARINO
Astăzi este Ziua națională a Republicii San Marino.
• întemeiată la începutul (secolului al IV-lea de un cio

plitor în piatră, comunitatea San Marino se proclama repu
blică în anul 1263, iar din 1291 devenea stat independent. San 
Marino estfe cea mai veche republică a Europei post-antice, 
dar și cea mai mică. Pe o suprafață de 61 de km p (o en
clavă î'n teritoriul italian, pe versanții muntelui Titano, la 
zece km de Marea Adriatică) trăiesc în prezent 20 000 de 
locuitori care și-au apărat timp de secole, cu o hotărîre dem
na de admirație, independența și ființa națională. Micul, dar 
mindrul popor sanmarinez a făcut în nenumărate rînduri 
dovada dragostei sale de libertate, inclusiv in timpul celui 
de al doilea război mondial cînd, în ciuda ultimatumului hitle- 
nst. a acordat găzduire unui număr de 100 000 de cetățeni 
italieni urmăriți de ocupanții naziști. Cu decenii în urmă, 
Garibaldi aflase și el găzduirea și sprijinul sanmarinezilor.

_• Jumătate din populație lucrează în agricultură, cerealele, 
vița de vie și creșterea animalelor fiind ocupații tradiționale 
ale sanmarinezilor. Dar sursa principală de venituri o con
stituie industria hotelieră, care oferă servicii de foarte bună 
calitate. Șan Marino este vizitat anual de peste două milioane 
de turiști străini — un număr de o sută de ori mai mare 
decit întreaga sa populație. In ce privește industria, alături 
de mai vechea exploatare și prelucrare a sulfului s-au 
de” artizan"!UUimU1 timp intrcprțnlieri textile, alimentare și 

. * Utre România și Republica San Marino s-au statornicit 
și se dezvolta relații de prietenie și colaborare reciprocă. Un 
moment de mare însemnătate în cronica acestor relații l-a 
constituit vizita efectuată in San Marino de președintele 
României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in luna mai 1973 
Aceasta vizită a consemnat dorința ambelor părți de a dez- 
volta_ m continuare relațiile româno-sanmarineze bazate pe 

respect, pe afinitățile de limbă și cultură, pe aspi- 
rațiile comune ale celor două popoare la pace și securitate 
internaționala, Ia progres economic și social.

QATAR
Qatarul sărbătorește astăzi cea de a treia aniversare a 

proclamării independenței sale. După o îndelungată domi- 
tembrh” 1°<" 1* S’ ^atarul devenea stat independent la 3 sep-

• Situată in Golful Persic, Peninsula Qatar are o supra
fața de 22 000 kmp și o populație de 130 000 de locuitori Pdin 
care jumătate trăiesc in orașul Doha, capitala tării. Statul 
Qatar are drept vecini Arabia Saudită, Federația Emiratelor 
Arabe Unite și Bahreinul. Teritoriul său este format dintr-o 
cimpie deșertica, presărată din Ioc în loc cu oaze în care 
cresc curmali, cocotieri, orz, mei și în care se practică, de 
asemenea, creșterea vitelor. O îndeletnicire veche a locuito- 
nlor de la țărmul Golfului Persic este pescuitul, inclusiv cel 
al perlelor Pe lingă Doha mai există încă două centre ur- 
Dane . Said și Dukham — ambele orașe-porturi.

o rincipala bogăție a țării este petrolul. Descoperit cu 
decenii in urma, petrolul din Qatar a fost exploatat de com
paniile străine. După obținerea independenței Qatarul a 
anulat o parte din concesiunile acordate in timpul regimului 
colonial companiilor străine, creînd o societate petroliferă 
naționala care dispune de toate drepturile privind exploa
tarea și comercializarea resurselor de petrol și gaze naturale. 
Producția de petrol, care a atins în ultimii ani nivelul a 

milioane de tone, este principalul atu al tînărului stat 
in eforturile de lichidare a moștenirii coloniale, de moder
nizare a vieții economice și sociale.

BAZIL ȘTEFAN
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