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Cea de a doua întîlnire dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez El-Assad 
s-a încheiat cu rezultate deosebit de fructuoase

Simbătă, la amiază, s-a în
cheiat vizita oficială de priete
nie întreprinsă in țara noastră, 
la invitația secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
de secretarul general al Parti
dului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez El-Assad, și soția 
sa, doamna Anissâ El-Assad.

De-a lungul a șase zile, opi
nia publică din țara noastră, a 
urmărit cu cel mai viu interes 
și satisfacție desfășurarea a- 
cestui eveniment de maximă 
importanță pentru relațiile din
tre cele două țări — întîlnirea 
dintre președintele 
'Ceaușescu și Hafez 
manifestîndu-și aprobarea de
plină față de rezultatele 
sebit 
tui al doilea dialog 
înalt româno-sirian. Sentimen
tele cu care poporul român a 
salutat această vizită exprimă, 
în același timp, adeziunea sa 
profundă la politica externă a 
partidului și statului nostru, în
dreptată spre înfăptuirea as
pirațiilor de pace, înțelegere și 
colaborare între națiuni.

în ziua plecării înalților 
peți, aeroportul Otopeni 
împodobit sărbătorește cu . 
tretele celor doi șefi de stat, 
cu drapele românești și siriene, 
cu urări în limbile română și 
arabă.

„Să se dezvolte continuu re
lațiile de prietenie, colaborare 
și solidaritate dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Arabă Siriană în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii 
ți înțelegerii internaționale !“,

„Trăiască pacea, prietenia fră
țească și colaborarea între po
poare" — scria pe marile pan
carte din fața salonului oficial 
al aeroportului.

De la reședința oficială, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
condus pe președintele Hafez 
El-Assad și doamna Anissâ El- 
Assad, pînă la aeroport, unde 
au fost întîmpinați de ovațiile 
entuziaste ale numeroșilor 
bucureșteni prezențt, care au 
scandat îndelung numele ce
lor doi președinți, aclamînd
pentru prietenia româno-siriană. 

plecării a 
prezentarea onoru- 
garda militară, 
imnurile de stat 
României, în timp

Nicolae
El-Assad,

deo- 
de fructuoase ale aces- 

nivella

oas- 
era 

por-

Solemnitatea 
Început prin 
lui de către 
S-au intonat 
ale Siriei și
ce răsunau 21 de salve de tun.

președinții Nicolae Ceaușescu 
ți Hafez El-Assad au 
apoi în revistă garda de 

în continuare, Inalții 
ți-au luat rămas bun 
șefii misiunilor diplomatice 
creditați la București, 
personalitățile oficiale 
prezente — membri ai Comite
tului Executiv și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului, conducă-

trecut 
onoare, 
oaspeți 

de la 
a- 

de la 
române
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Tovarășul Gheorghe Rădulescu 
a împlinit 60 de ani

Semnarea documentelor oficiale

Dragă tovarășe Gheorghe Rădulescu,
Cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani, 

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

înrolat în mișcarea revoluționară a tineretu
lui, te-ai dăruit din anii tinereții cauzei elibe
rării sociale și naționale a poporului nostru, li
bertății și independenței patriei, participînd la 
lupta dusă de partid, de clasa muncitoare îm
potriva exploatării burghezo-moșierești și a fas
cismului.

După eliberare, ai luat parte activă la instau
rarea și consolidarea puterii populare, la lupta 
pentru transformări revoluționare, îndeplinind 
cu cinste sarcinile încredințate de partid.

în funcțiile de mare răspundere ce ți-au re
venit pe linie de partid și de stat, în cadrul gu
vernului, ca membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ai muncit și muncești cu pa

siune și dăruire revoluționară, aducind o con
tribuție de seamă, alături de ceilalți tovarăși, la 
înfăptuirea politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, Ia edificarea noii societăți 
pe pămîntu] României.

Activitatea pe care ai desfășurat-o și o desfă- 
șori pe linie de partid și de stat, abnegația cu 
care ți-ai îndeplinit sarcinile se bucură de pre
țuire și stimă din partea tovarășilor tăi de mun
că, a noastră, a tuturor.

îți dorim în continuare multă putere de muncă 
și activitate rodnică pentru traducerea in viață 
a măsurilor pe care partidul și statul nostru le 
înfăptuiesc neabătut spre binele și prosperitatea 
României socialiste, pentru bunăstarea și ferici
rea întregului popor român.

La aniversarea zilei tale de naștere îți urăm 
din toată inima, dragă tovarășe Gheorghe Rădu
lescu, un cald și tovărășesc „La mulți ani !“.

COMITETUL EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Simbătă, 7 septembrie, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul 
general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez El-Assad, 
au semnat, la București, docu
mente oficiale menite să dea un 
nou impuls colaborării și coope
rării multilaterale româno-sirie- 
ne, să intensifice conlucrarea 
celor două țări în rezolvarea 
problemelor majore ale vieții 
internaționale.

La Palatul Republicii, în ca
drul unei ceremonii, cei doi 
șefi de stat au semnat Declara

ția solemnă comună a Republi
cii Socialiste România și a Repu
blicii Arabe Siriene și Comuni
catul comun cu privire la vizi
ta oficială în Republica Socia
listă România a secretarului ge
neral al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez El-Assad.

După semnarea documentelor, 
cei doi conducători de partid și 
de. stat și-au strîns mîini- 
le cu căldură, îmbrățișîn- 
du-se prietenește. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez El- 
Assad au rostit, apoi, alocuțiuni 
viu aplaudate de întreaga asis
tență.

Felicitîndu-se reciproc pentru

încheierea cu deplin succes a 
dialogului româno-sirian la ni
vel înalt, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez 
El-Assad s-au îmbrățișat din 
nou, au închinat un pahar de 
șampanie prieteniei sincere și 
solidarității celor două partide, 
țări și popoare, pentru întărirea 
continuă a bunelor lor raporturi, 
pentru transpunerea în viață a 
acordurilor și înțelegerilor con
venite.

La solemnitate au asistat Ște
fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Manea Mă4- 
nescu, prim-ministru al guver

nului, membri și membri 
supleanți ai Comitelui Exe
cutiv, secretari ai C.C. âl 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne și alți membri ai guvernu
lui.

Au fost de față Abdoul Halim 
Khaddam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul afacerilor externe al Siriei, 
Mouhammad Haydar, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri pentru problemele econo
mice și alte persoane oficiale' 
care l-au însoțit pe președintele 
sirian în vizita sa în țara noas
tră.

Cuvîntul președintelui 
NICOLAE CEAUSESCU J

Cuvîntul președintelui
HAFEZ EL-ASSAD

Conducerea partidului și sta
tului nostru l-a sărbătorit sim
bătă, într-un cadru festiv, pe 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 60 de 
ani.
Au participat tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, membri și membri 
supleanți ai Comitetului Execu

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inminat tovarășului Gheorghe 
Rădulescu scrisoarea adresată 
de Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, l-a îmbrățișat 
cu căldură, adresîndu-i urări de 
mulți ani, sănătate și fericire.

Cu acest prilej, a luat cuvîn
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
A răspuns tovarășul Gheorghe 
Rădulescu.

într-o atmosferă de caldă 
prietenie, conducătorii partidu
lui și statului l-au felicitat pe 
tovarășul Gheorghe Rădulescu.

în continuare, Comitetul Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a 
oferit o masă tovărășească în 
cinstea sărbătoritului.

Stimate domnule președinte, 
Stimați prieteni și tovarăși. 
Aș dori încă o dată să ex

prim satisfacția mea, a conduce
rii de partid și de stat, pentru 
desfășurarea cu succes a vizitei 
dumneavoastră prietenești in 
România și pentru cursul as
cendent al relațiilor dintre po
poarele noastre.

în aceste zile am avut un 
larg schimb de păreri asupra 
dezvoltării relațiilor bilaterale 
și asupra unor probleme inter
naționale. S-a ajuns la semna
rea unor acorduri și înțelegeri 
de mare importanță în dome
niul colaborării eeonomice, teh
nice și științifice. Toate acestea 
așează relațiile de cooperare

dintre România și Siria pe o 
bază trainică. Doresc să vă asi
gur că vom face totul pentru 
ca toate aceste acorduri și în
țelegeri să fie realizate în cele 
mai bune condiții.

Prin declarația și comunica
tul pe care le-am semnat îm
preună, cu cîteva minute mai 
înainte, dăm expresie voinței 
partidelor și popoarelor noastre 
de a conlucra strîns, atît pen
tru dezvoltarea economico-so- 
cială independentă a țărilor 
noastre, cît și pentru afirmarea 
în relațiile reciproce, precum 
și în lume a principiilor de ega
litate. de respect al indepen
denței și suveranității, de ne
amestec în treburile interne, de 
avantaj reciproc.

Fără îndoială că soluționarea

(Continuare în pag. a lll-a)

Stimate dragă prietene 
Ceaușescu,

Dragi tovarăși români, 
încheiem astăzi vizita în țara 

dumneavoastră. Și doresc să re
afirm că noi ne simțim deosebit 
de satisfăcuți pentru rezultatele 
acestei vizite.

Semnarea de către noi, astăzi, 
a unor documente, este încă un 
exemplu al dorinței de adincire 
a colaborării, a înțelegerii co
mune dintre noi, dintre țările și 
popoarele noastre. Ceea ce am 
semnat astăzi confirmă, încă 
o dată, credința noastră comună 
în dreptul popoarelor de a-șî 
construi de-sine-stătător, în mod 
independent, viitorul pe care îi 
doresc, de a se apăra pe ele 
însele împotriva tuturor acelor 
elemente care vor să frîneze 
progresul lor. Prin ceea ce am

semnat se confirmă încă o dată 
credința noastră în necesitatea 
extinderii colaborării internațio
nale, necesitatea de a crea o 
bază puternică acestei colabo
rări, fie că aceasta se referă la 
rezolvarea problemelor genera
le care privesc viitorul nostru, 
sau la soluționarea acelor pro
bleme care în momentul de 
față privesc soarta omenirii.

In timpul vizitei în frumoasa 
dumneavoastră (ară am avut 
posibilitatea să cunoaștem, a- 
flindu-ne în mijlocul acestui 
popor, aprecierile sale deose
bite pentru poporul nostru 
arab. Am simțit pretutindeni 
sentimentele sale călduroase. 
Am văzut poporul dumneavoas
tră — bărbați sau femei — în-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvîntul tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragă tovarășe Gheorghe Ră- 

dulescu,
Stimați tovarăși,
Reuniunea de astăzi este de

terminată de un eveniment im
portant — împlinirea a 60 de ani 
de către tovarășul Gheorghe 
Rădulescu.

Doresc, în primul rind, să-i 
inmînez scrisoarea Comitetului 
Executiv al Comitetului Central 
al partidului, în care sînt expri
mate gîndurile și sentimentele 
comune ale întregului nostru 
Comitet Central, ale întregului 
nostru partid.

Inminindu-i acest mesaj, ii

felicit în numele Comitetului 
nostru Central, al partidului 
nostru.

Așa cum se menționează, de 
altfel, și în scrisoare, noi toți 
dăm o apreciere deosebită mun
cii și activității pe care a des
fășurat-o încă din timpul stu
denției în cadrul tineretului, în 
condiții grele, pentru idealurile 
partidului, pentru eliberarea în
tregului nostru popor de sub 
jugul exploatării și asupririi. 
Au fost ani grei care au cerut 
din partea fiecărui activist, fie
cărui militant al partidului, ac
tivitate intensă, eforturi, sacri

ficii, devotament față de cauza 
socialismului, față de interesele 
clasei muncitoarfe, ale întregului 
nostru popor.

Au urmat anii construcției so
cialiste în care, sub conducerea 
partidului nostru, clasa munci
toare, poporul român, toți oame
nii muncii, au desfășurat o acti
vitate susținută pentru înfăp
tuirea programului de construc
ție socialistă. Și în anii con
strucției socialiste tovarășul 
Rădulescu a îndeplinit diferite 
munci ; de o vreme îndelungată

(Continuare în pag. a ll-a) ~

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
a Republicii

Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Siriană,

Luind în considerație relații
le de prietenie, colaborare și 
stimă reciprocă statornicite în
tre cele două țări,

Dorind să lărgească relațiile 
prietenești între ambele sta
te și popoare pe multiple pla
nuri, pe baza principiilor și 
normelor dreptului și justiției 
internaționale,

Conștiente de responsabilita
tea ce revine 
mari, mijlocii 
edificarea păcii 
lume și pentru
lațiilor de prietenie și cooperare

între toate națiunile, indiferent 
de sistem politic, economic și 
social sau nivel de dezvoltare,

Evidențiind cu tărie convin
gerea lor că încălcarea integri
tății teritoriale și a indepen
denței politice a statelor este 
inadmisibilă,

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

Reafirmînd convingerea
fermă că pacea și securitatea 
internațională trebuie să se în
temeieze pe respectarea drep
tului sacru al tuturor națiuni
lor la existență, libertate, in
dependență și suveranitate na
țională, la pace și securitate.

lor

tuturor statelor 
și mici pentru 
și securității în 
dezvoltarea re-

pe inadmisibilitatea dobîndi- 
rii de teritorii prin forță, în 
nici un fel de împrejurări și 
pe dreptul inalienabil al fiecă
rui popor de a-și hotărî liber 
propria soartă, fără amestec, 
constrîngere sau presiuni din 
afară,

Reafirmînd că toate statele, 
fără excepție, au dreptul și în
datorirea de a lua parte la so
luționarea problemelor interna
ționale, în special a acelora 
care le privesc direct,

Hotărîte să sporească contri
buția celor două țări la cauza 
păcii și securității internaționa
le, precum și la dezvoltarea 
cooperării intre toate statele,

Subliniind însemnătatea fun
damentală a întăririi legalității 
internaționale, necesitatea res
pectării sincere și efective a 
.principiilor și normelor drep
tului internațional,

Afirmînd hotărirea lor fermă 
de a-și spori contribuția la 
lupta pentru lichidarea finală 
și totală a colonialismului și 
neocolonialismului sub orice 
formă, precum și pentru elimi
narea politicii de apartheid și 
a oricărei alte forme de discri
minare rasială,

Dorind să-și sporească spri
jinul politic, material și moral

(Continuare în pag. a lll-a)

Pentru
Republica Socialistă România,
NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Republicii

Pentru
Republica Arabă Siriană,
HAFEZ EL-ASSAD
Președintele Republicii

® 30 de ani de la 
victoria Revoluției 
socialiste în Bul
garia — RITMU
RILE PREZENTU
LUI

• Marea sărbătoare 
a poporului co
reean — DRUMUL 
BIRUINȚELOR

• Un comentariu privind vii
torul independent al Mo- 
zambicului, știri și infor
mații din actualitatea in
ternațională
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• Mondialele de ca

notaj academic.
— Ilie Oanțâ și Du

mitru Grumezescu 
medaliați cu argint

• Europenele de atle
tism

— Carol Corbu vice- 
campion la triplu 
salt

• Fotbal
— Reintrarea în formă
• Informații din ac- 
, tualitatea sportivă
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Tovarășul Gheorghe Radulescu 
a împlinit 60 de ani

„CEL MAI BUN METALURGIST

Cuvîntul tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

ește membru al conducerii par- 
tkhdui și, împreună cu noi toți, 
âitttăe o contribuție activă și 
importantă la înfăptuirea pro
gramului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

în muncile încredințate de 
partid, tovarășul Radulescu a 
acționat și acționează pentru 
realizarea in bune condiții a 
sarcinilor care i s-au încredin
țat.

‘Nu aș dori să vorbesc acum 
pe larg de politica generală a 
partidului pe plan internațional, 
politică ce se bucură de o 
apreciere generală în lume, care 

'ă adus României multi prieteni 
pe toate meridianele și care are 
un rol important în înfăptuirea 
programului de edificare a so
cietății socialiste, a mersului 
înainte al țării noastre.

Tovarășul Rădulescu are în 
acest cadru sarcini importante, 
fiind de mulți ani reprezentan

tul României în C.A.E.R., unde 
acționează pentru înfăptuirea și 
afirmarea poziției partidului 
nostru de dezvoltare a colabo
rării pe asemenea baze, incît 
să se asigure înflorirea fiecărui 
stat socialist, progresul mai ra
pid al țărilor mai slab dezvolta
te, cum este și România, egali
zarea nivelurilor de dezvoltare 
între statele socialiste, înfăptu
ind deci politica partidului de 
dezvoltare a colaborării cu ță
rile C.A.E.R. și, totodată, acțio- 
nînd pentru a realiza o colabo
rare largă CU toate țările socia
liste, deoarece numai așa vor 
crește forța și prestigiul socia
lismului în lume.

Am vorbit la aniversarea zi
lei de 23 August despre politica 
partidului și nu aș vrea să re
vin acum. Ceea ce aș vrea să 
mai menționez, tovarăși, este 
că tot ceea ce am înfăptuit și 
înfăptuim noi este rezultatul 
politicii ferme a partidului, al 
unității, al disciplinei, al faptu
lui că fiecare activist de partid.

la locul său de muncă, acționea
ză pentru a-și îndeplini în cît 
mai bune condiții răspunderile 
încredințate de partid.

Aș dori să adresez tovarășu
lui Gheorghe Rădulescu, cu pri
lejul împlinirii acestor 60 de 
ani de viață — din care mulți 
in rîndurile partidului, ale miș
cării revoluționare din România 
— urări de succese în întreaga sa 
activitate viitoare, de a acționa 
și in continuare pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii parti
dului, pentru a contribui, îm
preună cu noi toți, la creșterea 
rolului conducător al partidu
lui în toate domeniile de acti
vitate.

Exprimînd încă o dată feli
citările noastre pentru această 
aniversare, dar mai cu seamă 
pentru activitatea sa, doresc 
să-i urez multă sănătate, putere 
de muncă și succes în îndepli
nirea sarcinilor încredințate de 
partid ; totodată, doresc să urez 
soției, familiei sale multă sănă
tate și fericire.

PLECĂRI
Duminică dimineața, o dele

gație de partid și de stat con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
a plecat la Sofia, unde va parti
cipa la manifestările prilejui
te de cea de-a XXX-a aniver
sare a victoriei revoluției so
cialiste în Bulgaria.

Din delegație fac parte Cor
nel Onescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Teleorman al 
P.C.R., general-colonel Sterian 
Țîrcă, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., adjunct al ministrului 
apărării naționale, și Trofin Si- 
medrea, ambasadorul Români
ei la Sofia.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. delegația a fost salutată 
de tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Ivan Ștefa- 
nov Abagiev, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București, și mem
bri ai ambasadei.

★
Pe aeroportul capitalei bul

gare, delegația a fost intimpi- 
nată de tovarășii Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. Gheorghi Karamanev. 
ministrul comerțului interior și 
al serviciilor, de activiști ai C.C.

al P.C.B. și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex- 
terne.

Au fost prezenți membrii Am
basadei române la Sofia.

VIZITE

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, va efectua 
o vizită oficială în Israel, în 
prima parte a lunii septembrie, 
la invitația ministrului afaceri
lor externe al statului Israel, 
Yigal Allon.

★

Duminică, ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, a 
plecat în Israel, unde, la invi
tația ministrului afacerilor ex
terne al acestei țări, Yigal Al
lon. va face o vizită oficială.

SOSIRI
Duminică după-amiază a so

sit la București o delegație 
militară chineză de prietenie, 
condusă de tovarășul Siang Gi- 
ung-hua. membru supleant al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, care face o vizită o- 
ficială în țara noastră.

9 LA invitația Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, 
duminică a sosit într-o vizită 
în țara noastră prof. Maluwa 
Kalenga. comisar pentru ener
gia nucleară în Republica Zair.

Finala pe farâ a unui reușit concurs profesional

Cuvîntul tovarășului 
GHEORGHE RĂDULESCU

Mult stimate și iubite tovară
șe secretar general
al Partidului Comunist Român 

și președinte al Republicii
Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Emoția de care sint cuprins 
în această zi, cînd pășesc al 
60-lea prag al anilor vieții, este 
cu atît mai profundă cu cît 
însuși secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, m-a onorat cu ură
rile sale, atît personale, cît și 
în numele conducerii partidului 
și statului. Intr-adevăr, ce răs
plată poate fi mai prețioasă 
pentru un comunist decît apre
cierea pozitivă a activității sale, 
venită din partea partidului ? 
Iar faptul că această apreciere 
mi-a fost transmisă prin glasul 
celui mai ilustru fiu al poporu- 

' lui nostru — conducătorul parti
dului și statului român — spo
rește emoția clipei și înnobilea
ză amintirea ce o voi păstra zi
lei de azi.

Deși mă despart ani mulți, 
peste patruzeci, de vîrsta la 
care, cu încredere și elan, am 
pășit pe drumul deschis de 
Partidul Comunist, de virsta la 
care mi-am angajat cauzei 
noastre drepte și conștiința și 
faptele, vă asigur că astăzi, în
conjurat de căldura și onoarea 
dumneavoastră, păstrez aceeași 
tinerețe sufletească, același crez 
și devotament pentru împlinirea 
idealurilor comunismului, idea
lurilor partidului nostru.

îmi amintesc de anii tinereții 
mele cînd, proaspăt student, 
am căutat și am gășit calea că
tre ideologia marxist-leninistă, 
către avangarda clasei munci
toare. Sentimentele mele, . ale 
tuturor tinerilor progresiști s-au 
situat cu statornicie pe traiec
toria luminoasă deschisă de 
partid, într-o perioadă în care, 
mă refer la anii 1933—38, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, deși 
în fragedă tinerețe, era recu
noscut ca un dîrz, neînfricat și 
cutezător comunist, devenind în 
1939, datorită calităților sale de 
revoluționar autentic, organiza
tor și conducător al Uniunii Ti
neretului Comunist în ilegalita
te.

După atitea decenii, evocarea 
acelei epoci se împletește cu 
prezentul care înregistrează în 
cartea istoriei confirmarea du

rabilității marxism-leninismului, 
justețea și frumusețea luptei, cît 
și eroismul comuniștilor. In 
ceea ce privește activitatea mea, 
in toate muncile ce mi-au fost 
încredințate m-am străduit să 
îndeplinesc cu pasiune și cu e- 
ficacitate politica internă și ex
ternă a partidului.

Ne aflăm, tovarășe și tovarăși, 
la puțin timp de cînd întregul 
nostru popor a sărbătorit cu 
mare entuziasm cea de-a 30-a 
aniversare a actului de la 23 
August.

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

Proiectul Programului Parti
dului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înain
tare a .României spre comu
nism ; proiectul de Directive 
ale Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român cu 
privire la planul cincinal 1976— 
1980 și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României pentru perioada 1981— 
1990, toate acestea sint docu
mente care, așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„prefigurează in mod minunat 
viitorul Strălucit al patriei noas
tre, înarmează partidul și po
porul cu un program de acțiune, 
în vederea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României pe calea 
edificării comunismului''.

Cel care vă vorbește se simte 
parte din unitatea monolitică a 
poporului nostru și vă asigur, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — și prin dumnea
voastră întregul partid — că mă 
voi strădui să îndeplinesc cu tot 
devotamentul îndatoririle ce-mi 
revin în rîndul partidului 
nostru.

In fruntea noastră a tuturor 
vă aflați dumneavoastră, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,, 
încercat și înțelept conducător 
al partidului, conducător al în
tregii noastre națiuni socialiste. 
Elanul tuturor '— în care se în
sumează și elanul meu — cu
prinde și recunoștința noastră 
față de dumneavoastră, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, fiindcă 
dumneavoastră sînteți acela 
care, în fruntea partidului și 
statului, conduceți patria spre 
lumina și strălucirea viitorului 
și care ați adus aportul esen
țial, profund creator, la funda
mentarea teoretică și la elabo

rarea proiectului de Program, 
ați dat contribuția dumneavoas
tră hotărîtoare la stabilirea li
niei strategice și tactice a direc
țiilor principale de acțiune în 
vederea edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și construcției comunismului pe 
pămîntul României.

întreaga noastră politică ex
ternă de dezvoltare a colaboră
rii cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu toate țările socia
liste, cu toate statele lumii, re- 
flectînd înțeleaptă dumneavoas
tră gindire politică, v-a consa
crat ca eminentă personalitate 
a vieții politice internaționale. 
Direcțiile relațiilor noastre, ast
fel cum sînt stabilite în toate 
documentele de partid și de stat, 
sint și ele de o importanță ho- 
tăritoare prin reafirmarea tot 
mai puternică și consecventă a 
principiilor noi, de egalitate, 
respect al independenței și su
veranității naționale, neamestec 
în treburile interne, renunțare 
la forță și la amenințarea cu 
forța, principii care au stat și 
vor sta la baza relațiilor noas
tre cu toate statele.

Imboldul pentru activitatea 
mea și de azi înainte, îndemnul 
de a contribui cu experiența ce 
o am la înfăptuirea politicii 
partidului își au sorgintea — ca 
în atîtea și atitea rinduri — in 
exemplul dat nouă tuturor de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, încercat călăuzitor, 
înțelept conducător și neobosit 
luptător.

In încheiere vă rog să-mi 
permiteți să vă mulțumesc, din 
toată inima, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
cuvintele ce mi le-ați adresat, 
cuvinte ce reprezintă pentru 
mine un stimulent creator în 
îndeplinirea îndatoririlor mele 
de comunist.

Vreau să mulțumesc cu recu
noștință Comitetului Executiv 
pentru scrisoarea ce mi-a adre
sat-o, pe care o voi păstra, tot 
restul vieții mele, ca pe un do
cument de cel mai mare preț.

încă o dată vreau să asigur 
pe secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul Executiv al Comite
tului Central al partidului că și 
de azi înainte toate gîndurile, 
sentimentele și faptele mele vor 
fi puse în slujba înfăptuirii po
liticii marxist-leniniste a parti
dului, în slujba vrednicului și 
demnului nostru popor, pentru 
ca România socialistă să fie li
beră, independentă, puternică și 
prosperă.

în Editura politică a apărut: 
(sub egida Institutului de studii istorice 

și social politice de pe lingă C.C. al P.C.R.) 

Solidaritatea mișcării muncitorești 
și democratice din România 
cu mișcarea muncitorească 

și democratică din Bulgaria 
[Antologie de texte]

SPORT • SPOUT

La Izvorul Mureșului ÎNTÎLNIREA CONSILIULUI 
ELEVILOR DE PE LÎNGĂ C.C. AL U.T.C.

Izvorul Mureșului — acest se
diu - al vacanțelor elevilor și 
studenților, unde se întilnesc, 
de' regulă, cadre ale organizați
ilor’U.T.C. din școli șialeA.S.C. 
din facultăți — a primit simbă
tă ultima serie, alcătuită din 
membrii Consiliului elevilor de 
pelingă C.C. al U.T.C. întîlnirea 
lor, chiar în prag de an școlar 
— căci vor pleca din tabără nu
mai cu două zile înainte de în- 

■fcepftrea școlii — are o semnifi
cație anume : celor peste 150 de 
utecîști din școli, investiți ca 
membri ai consiliului, li se oferă 

’O săptămînă densă de învățătu
ră. Sigur, un anume gen de 
îftvSțătură, căci ei sint totuși în 
'vacanță și învățătura le este 

■ îmbinată cu odihna. Dar, în 
principal, interesul uteciștilor 
din tabără se îndreaptă spre 
'îmbogățirea experienței de 
nîtîhcă, spre cunoașterea mai 
temeinică a sarcinilor ce le re
vin-lor, ca membri ai Consiliu
lui'U.T.C. al elevilor, precum și 
Organizațiile U.T.C. din școli.

— parcurgem programul de acti
vitate propus membrilor taberei 
și ne dăm seama că celor mai 
buni uteciști din școli li se 
oferă, în primul rînd, un bun 
cadru pentru a studia și dezba
te proiectul de Directive ale 
Congresului al XI-lea al parti
dului, proiectul Programului 

‘Partidului Comunist Român, do
cumente pe care, pe parcursul 
zilelor de școală, de activitate 
în organizația -U.T.C. le vor 
studia și dezbate împreună cu 
toți colegii lor, ajutați de pro
fesori.

Pregătirea lor se întregește cu
aprofundarea sarcinilor ce revin

învățămîntului, cuprinse în im
portante documente de partid și 
de stat, a sarcinilor ce revin 
organizației revoluționare a ti
neretului. In acest sens, vor 
revedea cu atentă grijă indica
țiile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la întîlnirea de lu
cru cu Biroul C.C. al U.T.C. și 
cu Biroul C.E. al U.A.S.C.R., 
analizînd pe domenii de activi
tate modul cum s-au preocupat 
să le realizeze pînă acum în 
propriile organizații și, mai cu 
seamă, cum trebuie să acționeze 
în viitor pentru îmbunătățirea 
activității potrivit exigențelor 
pe care le implică anul școlar 
ce se deschide sub genericul lu
minos al Congresului al XI-lea 
al partidului.

Cei care sint nou cooptați în 
consiliu învață de la cei cu mai 
multă experiență. Impărțiți pe 
grupe, se întîlnesc pentru discu
ții metodice cu tematica din 
problematica de fond a activi
tății organizației U.T.C. în școa
lă ; contribuția organizației 
U.T.C. Ia eduoarea prin muncă 
și pentru muncă a elevilor, for
me și metode folosite pentru 
pregătirea politico-ideologică a 
elevilor, ca să dăm doar două 
exemple. Uteciștii vor fi solici
tați să discute și să definitive
ze proiectul programului de ac
tivități pentru trimestrul I de 
școală, să cunoască calendarul 
manifestărilor școlare pe între
gul an de învățămînt. Caietul 
îndrumar al secretarului U.T.C. 
din școală, aflat în proiect, va fi 
discutat și aici, în tabără, pen
tru finisarea lui, îneît în acest 
an de activitate să fie pus ia

îndemîna cadrelor U.T.C. din 
școli. Membrii consiliului vor fi 
ajutați să se clarifice cum pot 
fi ei furnizori ai unor propu
neri judicioase privind îmbună
tățirea muncii de organizație în 
școală, precum și de propuneri 
la adresa învățămîntului. în a- 
cest sens, reținem că ei vor fi 
inițiați cum se realizează un 
studiu, un sondaj pe o anumită 
temă.

Departe de a epuiza întreaga 
problematică prinsă în progra
mul de lucru de schimb de ex
periență al taberei reținem ca
racterul de dezbatere al întîlni- 
rii membrilor consiliului, faptul 
că uteciștii sînt solicitați să 
contribuie cu soluții proprii la 
îmbunătățirea unor forme de 
activitate tradiționale — cum 
sint, spre exemplu, olimpiade
le și concursurile școlare ; să se 
exprime privitor la modul cum 
pot fi organizate optim unele 
din acțiunile noi —, cum este, 
de pildă, ideea de a generaliza 
în școală întrecerea „Tineretul 
— factor activ în realizarea 
cincinalului înainte de termen". 
Ei vor fi consultați totodată în 
ceea ce privește perfecționarea 
relațiilor de muncă dintre con
siliile elevilor de la diverse ni
vele, după cum vor avea ocazia 
să pună întrebări la care vor 
răspunde activiști ai C.C. al 
U.T.C. aflați în tabere, precum 
și alți invitați.

îmbogățiți pe planul învăță
mintelor și experienței, cu o 
mare, mare dorință de muncă, 
acești foarte tineri activiști 
U.T.C. din școală vor intra din 
prima zi, din plin, în muncă.

L. LUSTIG

Simbătă și duminică s-a des
fășurat la Galați faza pe țară 
a concursului profesional „Cel 
mai bun metalurgist", amplă ac
țiune organizată de Comitetul 
Central al U.T.C., Ministerul 
Industriei Metalurgice și Uniu
nea Sindicatelor din Metalurgie 
și Construcții de mașini, Bucu- 
rindu-se în etapa de masă de 
participarea a peste 5 200 de 
furnaliști, oțelari, laminatori, 
cocsari, trefilori, zidari șamo- 
tori, refractariști și tineri din 
secțiile de turnătorie din toate 
întreprinderile metalurgice din 
țară, concursul s-a dovedit o 
modalitate eficientă de ridicare 
a nivelului profesional, a creat 
cadrul necesar pentru o întrece
re entuziastă în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan. în 
etapa finală au fost prezenți 87 
de tineri concurenți din 18 ju
dețe. La ediția actuală, a II-a, 
acești tineri au avut prilejul să 
efectueze și un larg schimb de 
experiență. în cele două zile 
s-au organizat la Galați încă 
două acțiuni : o dezbatere pe 
tema „Munca politico-educativă, 
desfășurată în întreprinderile 
metalurgice pentru educarea și 
formarea tineretului muncitor" 
și consfătuirea pe țară a tineri
lor din metalurgie. Alături de 
concurenți au participat la a- 
ceste acțiuni și alți tineri mun
citori, precum și secretari 
U.T.C.. maiștri și ingineri, 
activiști de la comitetele 
județene U.T.C. reprezentate. 
In cadrul consfătuirii au 
fost evidențiate noi inițiative 
și modalități de mobilizare ple
nară a tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor economice, pentru 
întărirea disciplinei in produc
ție, preocupările diferitelor or
gane și organizații U.T.C. pen
tru a stimula creația tehnică a 
tinerilor, pentru sporirea ca
lității și competitivității produc
ției. în context s-a subliniat, a- 
dueîndu-se în sprijin fapte 
edificatoare, că întrecerea „Ti
neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen" întreține o puternică e- 
mulație creatoare în rîndul or
ganizațiilor U.T.C., că ea repre
zintă o pîrghie importantă în 
creșterea contribuției tineretu
lui la realizarea și depășirea 
sarcinilor de producție.

Concursul propriu-zis a debu

tat printr-o probă de preselec- 
ție. Și așa, pe scena Casei 
de cultură din Galați, in fața 
unui numeros public, din cei 87 
de concurenți, au ajuns numai 
24. Profesorul examinator Ion 
Mustață, asistat de juriu, i-a 
supus pe aceștia din urmă u- 
nui foc încrucișat de întrebări, 
întrecerile au fost palpitante. 
Finala a fost ciștigată, ocu- 
pînd deci primul loc, la furna
liști de Ilie Curescu^ (Combi
natul siderurgic Reșița), la re
fractariști de Constantin Turc 
(întreprinderea de produse re
fractare Pleasa, județul Praho

va). Ia trefilori — Alexandru Con- 
stantea (întreprinderea indus
tria sîrmei Cîmpia Turzii), la

turnători — Iun Ber<i<u (între
prinderea „Victoria" Călan), la 
zidari șamotori — Teofii Săvan 
(întreprinderea industria sîr
mei Cimpia Turzii), la cocșari
— Iohan Stumez (întreprinde
rea „Victoria" Călan). la oțelari
— Vasile Ivu (Combinatul si
derurgic Galați), la laminatori — 
Ion Cinda (Combinatul side
rurgic Hunedoara).

Concursul a relevat o pregă
tire temeinică a concurenților 
și tocmai de aceea socotim în
dreptățită considerația lui de 
către participanții la consfătui
rea amintită drept o importan
tă formă de instruire profesio
nală.

ION CHIRIC

Un nou șantier aî tineretului
Din inițiativa Comitetului 

județean Brașov al U.T.C., la 
Combinatul de lianți din Ho- 
ghiz a luat ființă un șantier 
al tineretului. Obiectivele ce 
stau în fața celor 800 de ti
neri brigadieri sînt ambițioa
se : predarea in termen ți la 
parametrii proiectați a celei 
mai mari fabrici de ciment 
din țară menită să realizeze 15 
la sută din toată producția de 
ciment a României, recupe
rând prin eforturi suplimen
tare restanțele, asigurînd for
ța de muncă necesară mon
tării in termen a utilajelor. 
La festivitatea de deschidere 
a șantierului, conducătorii ce
lor 20 brigăzi în salopetă de 
constructori s-au angajat să 
depună o muncă neobosită și 
calificată la îndeplinirea sar
cinilor ce și le-au asumat.

— Acum cînd întreaga țară 
răspunde prin fapte documen
tului de istorică însemnătate 
— Programul partidului — 
spunea în cuvîntul său lăcă
tușul montor Vasile Paraschiv, 
noi, tinerii, principalii bene
ficiari ai acestei politici clar
văzătoare, ne angajăm să

muncim neobosit, să dăm lu
cru de cea mai bună calitate, 
să nu precupețim eforturile 
pentru a răspunde prin fapte
le noastre grijii ce ni se 
poartă.

Comuniștii cei mai vîrstnici 
yi încercați muncitori de pe 
șantier și-au asumat răspun
derea de a fi alături de bri
gadieri pentru a-i sprijini în 
confruntările ce-i așteaptă. 
Hoghizul și-a conturat profi
lul devenirii sale. Alături de 
coloșii ce se înalță în pito
rescul zonei Rupea au început 
să apară primele cămine ale 
familiștilor și ale tinerilor, se 
profilează noul complex ali
mentar, se va da în folosință, 
nu peste mult timp, un dis
pensar, s-au stabilit locurile 
pentru căminele și grădinițele 
care îi vor găzdui pe cei mai 
tineri locuitori ai acestui nou 
centru muncitoresc, toate do
vedind grija deosebită pentru 
acești oameni harnici ai șan
tierului, cea mai mare lucra
re de investiții a acestui cin
cinal din județul Brașov.

ADINA VELEA

UE

FOTBAL VI
Mondialele de canotaj academic

I. OANȚĂ D. GRUMEZESCU AU CUCERIT
Reintrarea în formă

O etapă mai animată, mai dirză, cu meciuri in 
care echipele s-au angajat cu toate forțele, do
vedind și mai multă poftă de "joc. Probabil că 
și vremea, mult mai răcoroasă, a influențat po
zitiv ritmul disputelor, dar în mod sigur atri
butele etapei se explică prin intrarea — tirzie 
ca de obicei — în fotmă a echipelor.

După consumarea unei șesimi din campionat 
putem vorbi de ierarhizarea valorilor. Echipa cea 
mai bine pusă la punct, fizic și tehnico-tactic, 
team-ul cu iotul ccl mai omogen și valoros se 
află în fruntea clasamentului cu 6 victorii, din 
6 posibile. Și-a învins adversarii, acasă și in de
plasare, cu aceeași siguranță și dezinvoltură. In 
meciul de ieri a întilnit un adversar foarte de
cis — F.C. Argeș — care i-a dat serios de lucru. 
Dar tocmai faptul că a luptat pentru egalare in 
două rinduri (a fost condusă cu 1—0 — la o 
greșeală a portarului Conștantinescu, — apoi 
cu 2—1) arată maturitatea echipei Dinamo. A 
egalat și a preluat conducerea in ultimele 10 mi
nute de joc cînd și-a sufocat, pur și simplu, ad
versarul, prin pasele lui Dinu din care Radu Ș> 
Lucescu, Dudu Georgescu și Zamfir au lucrat 
multe acțiuni de gol. Rezultatul este echitabil 
avind în vedere că argeșenii au înscris al doilea 
gol după o poziție de ofsaid clar (cînd Troi a 
primit pasa de la Radu) nesancțională. De fapt, 
brigada de arbitri, în frunte cu Otto Anderco, a 
condus cu multe greșeli acest meci, foarte dis
putat și bun ea nivel tehnic, mai ales in repriza 
secundă. O surpriză plăcută — evoluția echipei 
F.C. Argeș, în apărarea căreia, pe lingă acest om 
de netrecut, Olteanu, un tinăr blond, Moisescu 
(nr. 2), n-a putut fi bătut de extrema noastră 
cea mai în formă — Lucescu, care pentru a-și 
aduce în avantaj echipa a jucat mai mult pe

partea dreaptă. Pe poziția a doua — Politehnica 
Timișoara, care își asumă, se pare, rolul pe care 
l-a avut, în ultimele campionate, Universitatea 
Craiova. Marea revelație — Olimpia Satu Mare 
(locul 3), care nu ne lasă nici o îndoială 
că a intrat in prima divizie pe ușa din 
față și că nu vrea s-o părăsească. Are trupă 
bună, cu multe valori tinere — cei doi Bathori, 
Helvei, Kaizer — are antrenor bun, un grad su
perior de tehnicitate. Locurile 4 și 5 le ocupă, 
la egalitate de puncte, două echipe experimen
tate — Steagul roșu și Jiul. Ambele au cîștigat 
pe teren propriu In fața a două formații cu 
mari pretenții, prima in fața Stelei — o echipă 
care nu se regăsește — a doua, — în fața cam
pioanei, care încă plutește intre adevăr și spe
ranță. Pentru că a vrut să-i desfigureze pe 
Mulțescu, Deselnicu, unul din cei mai arțăgoși 
jucători a fost eliminat de arbitrul Rainea. 
Cine nu învață fair-play-ul jucînd, să Învețe 
privind. între alte două echipe (locul 6 și 7) 
există caracteristici asemănătoare — echipe de 
rutină — și un echilibru perfect : F.C.M. Re
șița și A.S.A. Tg. Mureș : 3 victorii, un egal și 
două înfrîngeri. Pe urmă vin echipele din eșa
lonul doi al valorilor, intre care găsim, din pă
cate, formații de renume : U.T.A., F.C. Argeș, 
Steaua, Univ. Craiova. F.C. Constanța, care, 
după primele 6 etape ale campionatului trecut 
6e aflau la etajele superioare ale clasamentului.

Etapa ne impune două rezultate surpriză : cel 
de la Iași, unde studenții clujeni reeditează vic
toria din returul trecut, dindu-ne asigurări 
pentru un reviriment, și cel de la Galați, unde 
victoria coincide fericit cu reintrarea în forma
ție a lui Dan Coe, autorul primului gol — golul 
care a spart gheața !

DIAGRAMA ETAPEI
• DINAMO — F. C. ARGEȘ 

3—2 (1—1). Au marcat, în ordi
ne, Troi (min. 5), Dudu Geor
gescu (min. 35), Radu (min. 55), 
Dinu (min. 83) și Zamfir (min. 
87) a consfințit victoria dinamo- 
viștilor. La tineret-speranțe, 
2—2. • JIUL — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 2—0 (0-0). Na- 
ghi (min. 67) și Mulțescu (min. 
86) au semnat golurile victoriei 
gazdelor. Deselnicu a fost eli
minat în min. 70. La tineret-spe
ranțe, 2—2. • POLITEHNICA 
IAȘI — „U“ CLUJ 0—1 (0—0). 
Tinărul Cîmpeanu II a înscris 
în min. 70. Anton, de la gazde, a 
primit cartonașul roșu. • PO
LITEHNICA TIMIȘOARA — 
SPORTUL STUDENȚESC 2—0 
(0—0). Voinea (min. 77), din lo
vitură de la 18 m și Dașcu (min. 
79) sint autorii celor două go
luri. La tineret-speranțe, 3—2 
pentru timișoreni. • C.F.R. 
CLUJ — F.C.M. REȘIȚA 1—1 
(0—1). Atodiresei a deschis sco-

rul în min. 5, iar Țegean a ega
lat în min. 90. La tineret-speran
țe 0—2. • OLIMPIA SATU 
MARE — F. C. CONSTANȚA 
2—0 (0—0). Au marcat Helvei 
(min. 59) și Lucaci (min. 63) din 
lovitură liberă. La tineret-spe
ranțe, 1—1. • F.C. GALAȚI — 
A.S.A. TÎRGU MUREȘ 2—0 
(0—0). Fostul internațional Dan 
Coe a deschis scorul in min. 54, 
din lovitură liberă de la 20 m„ 
iar fundașul Nicu l-a majorat, 
în min. 58, transformînd un pe
nalty. Au fost eliminați, pentru 
lovire reciprocă, fundașul mu- 
reșan Szoloszi și atacantul gălă- 
țean Ionică, în repriza secundă. 
La tineret-speranțe, 2—1. • 
CHIMIA RÎMNICU VlLCEA — 
U.T.A. 0—0. La tineret-speranțe, 
4—3. • STEAGUL ROȘU — 
STEAUA (meci disputat sîmbă- 
tă) 3—1 (1—1). Au marcat : Pes- 
caru (min. 22), Mateescu (min. 
74), Ghergheli (min. 86). respec
tiv, Iordănescu (min. 36).

REZULTATELE DIVIZIEI
SERIA I

Metalul Plopeni — Ceahlăul 
Piatra Neamț 0—0 ; Celu
loza Călărași — Progresul 
Brăila 1—0 : Relonul Săvinești
— Foresta Fălticeni 0—1 ; C.F.R. 
Pașcani — F.C. Petrolul Ploiești 
1—0 ; Constructorul Galați — 
C.S.U. Galați 2—1 ; S.C. Tulcea
— C.S.M. Suceava 3—0 ; S.C. 
Bacău — Gloria Buzău 4—2 ; O- 
țelul Galați — Unirea Focșani 
0—0 ; Chimia Brăila — Știința 
Bacău 1—0.

După cinci etape, in clasa
ment, pe primele două locuri se 
află Progresul Brăila și Chimia 
Brăila cu cite 7 puncte.

SERIA A II-A
Metalul București — Flacăra 

Moreni 3—0 ; Dinamo Slatina — 
Voința București 4—1 : Electro
putere Craiova — Metalul Dro- 
beta Tr. Severin .2—0 ; Metrom 
Brașov — Tractorul Brașov ;
1— 1 : Rapid — Ș. N. Oltenița
2— 0 ; Oltul Sf. Gheorghe — Me
talul Mija 4—1 ; C.S.U. Brașov

V. CABULEA

Clasament
1 Dlnamo 6 6 0 0 15— 4 12
2 Poli. Timișoara 6 4 11 8—2 9
3 O. Satu-Mare 6 4 0 2 8— 4 8
4—5 Steagul roșu 6 3 12 11— 5 7
4—5 Jiul 6 3 12 13— 7 7
6 F.C.M. Reșița 6 3 1 2 9— 6 7
7 A.S.A. Tg. Mureș 6 3 1 2 9—12 7
S F.C. Argeș 6 3 0 3 10— 7 6
9—10 Sportul stud. 6 2 2 2 7— 7 6
9—10 U.T.A. 6 2 2 2 4— 4 6
11 Univ. Craiova 6 2 1 3 9—10 5
12—13 Steaua 6 2 1 3 7—10 5
12—13 C.F.R. Cluj 6 2 1 3 6— 9 5
14 ,.U“ Cluj 6 1 3 2 4— 7 5
15 Poli. Iași 6 2 0 4 6—10 4
16 F.C. Rm. Vilcea 6 6 4 2 2— 9 4
n F.C. Constanța 6 114 4—10 3
18 F.C. Galați 6 1 0 5 2—11 2

ETAPA VIITOARE

E
o—l ț

Metan
Bucu-

— Progresul București 
C.S. Tirgoviște — Gaz 
Mediaș 
rești — 
2—2.

Rapid 
cu 9 puncte, urmată de Metalul 
București și Electroputere Cra
iova, cu cite 8 puncte.

SERIA A III-A
Vulturii Lugoj — Metalul 

Aiud 2—0 : Minerul Anina — 
Șoimii Sibiu 1—3 ; F.C. Bihor — 
Mureșul Deva 2—0 ; Corvinul 
Hunedoara — Victoria Călan 
4—0 ; Unirea Arad — Minerul 
Baia Mare 0—2 ; C.F.R. Timi
șoara — Arieșul Turda 2—0 ; 
Victoria Cărei — U.M. Timișoa
ra 2—1 ; Ind. Sîrmei Cimpia 
Turzii — Metalurgistul Cugir 
1—0 ; Minerul Baia Sprie — Mi
nerul Moldova Nouă 2—0.

în clasament, pe primul loc a 
trecut Minerul Baia Mare, cu 8 
puncte, urmată de Corvinul Hu
nedoara și C.F.R. Timișoara, cu 
același număr de puncte.

5—0 ; Autobuzul 
Automatica Alexandria

conduce în clasament

MEDALIILE DE ARGINT

(duminică 15 septembrie)
U.T.A. — Olimpia Satu Mare, 

„U“ Cluj — C.F.R. Cluj, F.C.M. 
Reși(a — F.C. Galați, Univer
sitatea Craiova — Chimia Rîm- 
nicu Vîlcea, F.C. Argeș — Jiui 
Petroșani, A.S.A. Tg. Mureș — 
Politehnica Iași, F.C. Constanta 
— Steagul roșu. Steaua — Poli
tehnica Timișoara și Sportul 
Studențesc — Dinamo, care se 
dispută simbătă și va fi trans
mis pe micul ecran, de la orele 
16.

Duminică după-amiază, pe 
pista de apă „Rotsee" din Lu
cerna. s-au încheiat întrecerile 
celei de-a 4-a ediții a campio
natelor mondiale masculine de 
canotaj, la care au participat 
127 de echipaje din 32 de țări.

Dintre sportivii români pre
zenți la această mare competiție, 
cea mai bună evoluție au a- 
vut-o Ilie Oanță și Dumitru 
Grumezescu, care au cucerit 
medalia de argint în proba de 2 
fără cirmaci. Este o performan
tă remarcabilă care confirmă 
valoarea schifiștilor români în 
această dificilă probă. Finala a-

cestei curse a fost deosebit de 
spectaculoasă, lupta pentru me
dalii dîndu-se între echipajele 
R.D. Germane, României șl Po
loniei. Cu un finiș mai bun re
prezentanții R.D. Germane și-au 
adjudecat titlul mondial, echi
pajelor României și Poloniei re- 
venindu-le medaliile de argint 
și respectiv de bronz.

în finala probei de 2 plus L 
ciștigată de U.R.S.S. in 7’21’* 
90/100, echipajul României (Pe
tre Ceapura, Ștefan 
Gheorghe Gheorghiu) 
pe locul 6, cu timpul 
56/100.

Europenele de atletism
CAROL CORBU VICECAMPION LA TRIPLU
Duminică seară, pe „Stadio 

Olimpico" din Roma, au luat 
sfirșit întrecerjle celei de-a 11-a 
ediții a campionatelor europene 
de atletism, competiție de am
ploare la startul căreia au fost 
prezenți peste 700 de sportivi 
și sportive din 28 de țări, prin
tre care și România.

Performerul echipei române 
în ultima zi de concurs a fost 
Carol Corbu, medaliat cu argint • 
în proba de triplusalt cu rezul
tatul de 16,68 m, clasat în urma 
sovieticului Saneev (17,23 m),

Miile de spectatori prezenți în 
tribune au ovaționat-o îndelung 
pe Rosemarie Witschas (R.D. 
Germană) autoarea unui nou 
record mondial în proba de să
ritură in înălțime cu performan
ța de 1,95 m. Atleta româncă

RUGBI
Prima divizie de rugbi a pro

gramat, simbătă și ieri, jocurile 
etapei a 4-a. în mod deosebit a 
reținut atenția derbiul dintre 
formațiile noastre fruntașe. Di
namo și Steaua, care a prilejuit 
o dispută dirză, încheiată cu 
victoria dinamoviștilor : 15-12. 
La Iași, Politehnica a dispus de 
Sportul studențesc cu 13—6, iar 
C.S.M. Sibiu a ciștigat la scor, 
28-12, intilnirea susținută, pe 
teren propriu, cu Gloria Bucu
rești. Continuind seria victoriilor 
Farul Constanța a dispus cu 
18-9 de T.C.I. Constanța. Noua 
promovată, Constructorul Buzău 
a ciștigat la limită. 9—6, în fața 
Universității Timișoara. Știința 
Petroșani a întrecut Grivița ro
șie cu 15-9.

După această etapă, campio
natul se întrerupe, urmind ca 
lotul republican să susțină o 
serie de jocuri internaționale. 
Duminică se va deplasa la Var
na. unde va evolua în cadrul 
competiției internaționale „Ni
sipurile de aur", care se desfă
șoară in zilele de 15-20 septem
brie.

Tudor și 
s-a clasat 

de 7’38'’

SALT
locul 11,Virginia Ioan a ocupat 

cu 1,80 m.
Disputată la lumina reflectoa

relor, cursa de 5 000 m s-a în
cheiat cu victoria categorică a 
englezului Brendan Foster, cro
nometrat In 13’17”2/10. Ilie. FIO-, 
roiu a avut o comportare remar
cabilă, clasîndu-se pe locul 5, cu 
13’27”2/10, timp ce constituie un 
nou și valoros record național.

• CEA DE-A 8-A REGA
TA A BALCANIADEI LA 
YACHTING s-a încheiat cu 
ultima regată desfășurată du
minică în rada portului To
mis și pe Lacul Siutghiol.

Un succes remarcabil a ob
ținut elevul bucureștean Ho- 
ria Ispas, in vîrstă de 14 ani, 
care cucerește pentru a treia 
oară consecutiv titlul de cam
pion balcanic la clasa „Opti
mist". El a mai terminat în
vingător la edițiile disputa
te la Istanbul și Atena.

în clasa „Finn", pe primul 
loc s-a situat sportivul iugo
slav Minski Fabris — 26.1 p.p. 
urmat de Constantin Ivano- 
vici (România) — 33,7 punc
te, iar la clasa „Olandezul 
Zburător", victoria a revenit 
echipajului iugoslav Dușan 
Puh-Tevorin Miklovac cu 
0 p.p.

Viitoarea ediție a Balcania
dei se va desfășura anul vii
tor, in localitatea iugoslavă 
Portoroj.

• CAMPIONATUL REPU
BLICAN DE MARȘ, la 50 
km, desfășurat în împrejuri
mile stațiunii Mamaia, s-a 
încheiat cu victoria atletului 
Leonida Caraiosifoglu (CAU), 
care a stabilit un nou re
cord national, cu timpul 
de 4h 13’03”2/10.

Tn clasamentul general pe 
echipe, primul loc a fost o- 
cupat de formația Dinamo.

Dinamoviada de handbal a revenit gazdelor
Iubitorii de handbal din Ca

pitală au avut prilejul să ur
mărească, timp de cinci zile, 
o atractivă competiție interna
țională. Dinamoviada, la care 
au evoluat o serie de formații 
fruntașe din Berlin, Praga, 
Varșovia, Budapesta. Sofia și 
vicecampioana republicană, Di
namo București. Aflată la a 3-a 
ediție, această întrecere hand
balistică s-a desfășurat în condi
ții optime, pe un teren acoperit 
cu material plastic »— Zenytan 
— amenajat, recent, în parcul 
sportiv Dinamo. Cele șase com
petitoare au oferit, pe parcursul 
turneului, dispute spectaculoase, 
de un bun nivel tehnic. îndeo
sebi. au plăcut evoluțiile echi
pelor Gwardia Varșovia, Dy
namo Berlin, Ruda Hvezda Pra-

ga. ca și a formației Dinamo 
București, pregătită de antreno
rul emerit Oprea Vlase, care 
s-a impus din prima zi, mani- 
festînd multă poftă de joc și 
de... goluri. în cele cinci me
ciuri susținute, dinamoviștii 
bucureșteni au realizat golave
rajul de 111—62, net superior 
celorlalte formații (Gwardia 
93—85 și Dynamo Berlin 70—80).

Ieri, în ultima etapă. Dinamo 
București a întilnit formația 
berlineză, în fața căreia a pres
tat un joc superior, cu acțiuni 
de atac purtate în viteză și 
concretizate de Licu (8 goluri), 
Cosma (4), Dan Marin (3), Mol
dovan (3), tinerii jucători Fili- 
pescu (2), Deac (2) și Samungi 
(1). Scor final 23—12 (9—4). în 
celelalte partide s-au înregis-

trat următoarele rezultate : 
Gwardia Varșovia — Dosza 
Budapesta 29—17 și Ruda Hvez
da Praga — Lewski Sofia 25—17.

Așadar, echipa internaționali
lor Penu, Licu, Cosma, Ștef și 
Moldovan ciștigă, din nou, a- 
ceastă prestigioasă competiție, 
cu un punctaj maxim : 10 punc
te. Reamintim că Dinamo Bucu
rești a ocupat primul loc în 
edițiile precedente. desfășu
rate în 1970 — Ungaria și
1972 — Polonia. Pe locul 2 s-a 
clasat Gwardia Varșovia, cu 
7 puncte, urmată de Ruda Hvez
da Praga cu 6 puncte, Dynamo 
Berlin cu 5 puncte, Ujpesti 
Dosza Budapesta cu 2 puncte și 
Lewski Spartak Sofia 0 punct^,

M. LERESCU
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI REPUBLICII ARABE SIRIENE
n

(Urmare 'din pag. I)

tori de instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și o- 
fițeri superiori.

Un grup de pionieri au ofe
rit buchete de flori președinți
lor Nicolae Ceaușescu și Hafez 
El-Assad. tovarășei Elena

Ceaușescu și doamnei Anissă 
El-Assad.

Oaspeții și-au luat apoi rămas 
bun de la tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa

Elena Ceaușescu au urat un 
călduros drum bun înalților oas
peți sirieni și persoanelor ofi
ciale care i-au însoțit. Cei doi 
șefi de stat s-au Îmbrățișat cu 
căldură, stringindu-și miinile 
îndelung.

„Vă mulțumim din nou — a 
spus președintele sirian — și

vă așteptăm la noi acasă. Ple
căm cu sentimente de dragoste 
și prietenie. Fără indoială că 
vom avea prilejnl să ne intîl- 
nim și in viitor. Vă asigurăm 
că vom face totul pentru binele 
popoarelor noastre".

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Vă asigu

răm că și noi vom face la fel".
Cu aceeași cordialitate și-au 

luat rămas bun tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anisse El- 
Assad.

Nava prezidențială a deco
lat la ora 13,30, escortată de 
avioane ale forțelor noastre ar
mate.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială în Republica Socialistă România a secretarului general al Partidului

Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, general Hafez El-Assad

Cuvîntul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 

problemelor complexe ale vieții 
internaționale, inclusiv cele din 
Orientul Mijlociu, sau cele pri
vind securitatea europeană, cer 
colaborarea tot mai strînsă în
tre popoarele noastre, între 
toate popoarele care se pronun
ță pentru o politică nouă in
ternațională.

Aș dori să-mi exprim satis
facția pentru semnarea acestor 
documente care sînt o expre
sie a înțelegerilor pe care le-

am realizat împreună în 
aceste zile. Vizita dumneavoas
tră a constituit — ca să spun așa 
— o prelungire a vizitei pe care 
delegația română a efectuat-o în 
iarna acestui an în Siria.

Doresc să exprim încă o dată 
hotărîrea fermă a poporului ro
mân, a partidului, și a guvernu
lui de a acționa neabătut pen
tru dezvoltarea relațiilor mul
tilaterale dintre popoarele și 
partidele noastre.

Peste puțin timp veți pleca 
spre patria dumneavoastră. Vă 
rog să duceți cu dumneavoas

tră, cele mai sincere senti
mente de prietenie ale po
porului român, dorința sa de a 
se dezvolta colaborarea cu po
porul prieten sirian, urarea de 
a se ajunge cit mai curînd la 
realizarea unei păci drepte și 
juste, precum și urarea de mul
tă prosperitate și fericire pen
tru poporul prieten sirian.

Iar dumneavoastră, vă dorim 
multă sănătate și succes in în
treagă activitate închinată cau
zei progresului și fericirii po
porului dumneavoastră '. (Aplau
ze).

Cuvîntul președintelui Hafez El-Assad

La invitația secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii . Ara
be Siriene, Hafez El-Assad, a 
efectuat, împreună cu soția, 
Anisse El-Assad, o vizită oficia
lă de prietenie in Republica So
cialistă România, în fruntea 
unei delegații de partid și de 
stat, in intervalul 2-7 septem
brie 1974.

In timpul șederii în Republi
ca Socialistă România, înalții 
oaspeți sirieni au vizitat obiec
tive economice și social-cultura- 
le din București și din județele 
Prahova și Brașov.

Distinșilor oaspeți sirieni li 
s-a r.ezervat pretutindeni o pri- 
-mire deosebit de călduroasă, 
simbol al relațiilor de prietenie 
existente intre România și Si
ria, al sentimentelor de stimă 
și prețuire reciprocă statornici
te intre cele două popoare, în
tărite de aspirațiile și lupta lor 
împotriva dominației străine, 
pentru libertate și independen
ță națională.

Cu prilejul vizitei, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
ședințele Hafez El-Assad 
avut convorbiri oficiale, la 
au participat :

pre- 
au 

care

țări și popoare. cauzei 
și cooperării internațio- 
Ei au evidențiat existen- 
continuare a unor largi

(Urmare din pag. I) 

tîmpinindu-ne cu căldură și 
dragoste, în sate sau orașe, pe 
ogoare sau in uzine.

Doresc să reafirm că pentru 
toate acestea rămînem cu pro
funde sentimente, cu convinge
rea că colaborarea și prietenia 
noastră se vor dezvolta în viitor. 
Ceea ce am desprins din aceste 
sentimente de cordialitate, din 
modul călduros cum am fost 
întimpinați va rămîne perma
nent în inimile noastre și nu 
vom putea niciodată să uităm.

La rindul său, poporul nostru 
din Republica Arabă Siriană a 
manifestat aceleași sentimente 
de apreciere și cordialitate pen

tru președintele Ceaușescu, pen
tru poporul român prieten.

Tin să exprim aprecierea pen
tru întrevederile de deosebită 
cordialitate pe care le-am avut 
cu președintele Ceaușescu, în
trevederi care au fost perma
nent marcate de sentimentul 
frăției, și in cadrul căro
ra s-a realizat înțelegerea 
asupra tuturor problemelor ce 
au făcut subiectul discuțiilor. 
Impresiile sînt numeroase ; tot 
ce ne-a înconjurat în cursul vi
zitei ne-a impresionat profund.

încă o dată țin să relev că 
toate acestea vor influența foar
te mult, foarte profund. dez
voltarea relațiilor noastre vi
itoare.

Mulțumesc președintelui
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
am văzut,

doamnei Elena 
pentru tot ceea ce 
pentru ceea ce am

simțit in cursul vizitei noastre. 
Mulțumesc tuturor conducători
lor români și adresez în numele 
meu, al soției mele, înainte de 
toate in numele poporului arab 
din Siria, cele mai sincere urări
și aprecieri poporului român 
prieten, fiecărui cetățean al 
României prietene.

Vă reafirm că dorim o colabo
rare largă, înțelegere, și că 
aceasta se va realiza între noi
și în viitor.

Mulțumesc foarte mult priete
nului meu Ceaușescu. (Aplauze).

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
(Urmare din pag. I) 

pentru țările care și-au dobîn- 
dit suveranitatea națională și 
iși dezvoltă independența e- 
conomică, precum și pentru 
mișcările de eliberare națio
nală din țările aflate încă sub 
dominația colonială,

Reafirmind, ca țări în curs de 
dezvoltare, dreptul suveran al 
fiecărui stat de a folosi bogă
țiile și resursele naționale în 
interesul său propriu, precum 
și necesitatea sporirii efortu
rilor. atît pe plan național cit 
și internațional spre a asigu
ri! un progres mai rapid al e- 
conomiilor tuturor țărilor in 
curs de dezvoltare, indiferent de 
sistemul lor social și de așeza
rea geografică, în scopul re
ducerii și, în final, al elimină
rii decalajelor care le separă 
de țările dezvoltate,

Afirmînd dreptul tuturor sta
telor la dezvoltarea economică, 
socială și culturală liberă, pre
cum și dreptul de a participa 
la colaborarea internațională și 
de a avea acces nestingherit la 
cuceririle științei și tehnologiei 
moderne,

Hoțărîte ferm să-și aducă de
plina contribuție la promovarea 
și întărirea spiritului de înțele- 
țere și cooperare în întreaga 
lume și să participe activ la 
viața internațională, pentru a 
imprima politicii mondiale un 
nou curs menit să înlăture din 
relațiile internaționale folosirea 
forței sau amenințarea cu forța, 
precum și politica de dominație, 
agresiune și dictat.

I. DECLARA VOINȚA
Șl HOTARIREA ’ 

LOR COMUNĂ:
1. De a lărgi și adinei rela

țiile lor de prietenie și colabo
rare în domeniile politic, eco
nomic. științific, tehnologic, cul
tural, artistic, turistic și uman :

2 .De a promova, pe baza a- 
vantajului reciproc, cooperarea 
economică pe multiple pla
nuri, a extinde schimburile co
merciale. perfecționind mijloa
cele de realizare a acestui țel 
și a lărgi cooperarea industria
lă în vederea valorificării cu 
maximum de eficiență a re
surselor lor naturale ;

3. De a facilita creșterea 
schimburilor și lărgirea coo
perării în domeniile învăță- 
mîntului, științei, culturii, artei 
și sportului, promovînd astfel 
prietenia și buna înțelegere in
tre popoarele celor două state.

II. DECLARA VOINȚA 
LOR COMUNĂ DE A BAZA

RELAȚIILE LOR RECIPROCE 
PRECUM Șl RELAȚIILE LOR 

CU CELELALTE STATE 
PE URMĂTOARELE 

PRINCIPII :

1. Necesitatea de a da fiecă
rui popor posibilitatea de a 
exercita drepturi naționale ega
le și dreptul la autodetermi
nare ;

2. Dreptul inalienabil al po
poarelor de a-și alege liber 
sistemul lor politic, economic și 
social .conform voinței și inte
reselor lor proprii, fără nici 
un amestec din afară ;

3. Dreptul tuturor națiunilor 
la existență, independență, li
bertate. suveranitate națională 
și pace și dreptul lor de a în
treține relații de prietenie și 
bună înțelegere cu celelalte 
state :

4. Dreptul suveran al fiecă
rui stat de a hotărî el însuși asu
pra folosirii propriilor sale 
resurse naturale în conformi
tate cu Interesele sale naționa
le, fără nici o constringere sau 
presiune din afară ;

5. Deplina egalitate in drep
turi a tuturor statelor, indife
rent de mărime, potențial, ni
vel de dezvoltare sau sistem 
politic, economic și social și 
respectarea drepturilor ineren
te suveranității depline ;

6. Dreptul inalienabil și în
datorirea fiecărui stat de a 
participa, în condiții de egalita
te, la examinarea și soluționa
rea problemelor internaționale 
de interes comun ;

7. Asigurarea avantajului re
ciproc în cooperarea dintre sta
te în toate domeniile vieții in
ternaționale

8. Dreptul și îndatorirea sta
telor, indiferent de sistemul 
lor social și politic, de a coo
pera în diferitele domenii ale 
relațiilor internaționale, în 
scopul menținerii păcii și secu
rității în lume și al promovării 
progresului economic și social 
al tuturor națiunilor. Dreptul 
incontestabil al tuturor state
lor de a participa la coopera
rea internațională, de a avea 
acces nestingherit la cuceriri
le științei și tehnologiei moder
ne ;

9. Neamestecul în treburile in
ternei sau externe ale altui 
stat în nici o formă și sub 
nici un pretext ;

10. Respectarea inadmisibili- 
tății dobîndirii de teritorii 
prin forță în nici o împrejura
re , inviolabilității frontierelor 
și a integrității teritoriale a 
statelor și. în consecință, re
cunoașterea faptului că orice 
încercare din partea unui stat 
de a încălca sanctitatea unită
ții naționale sau a știrbi in
tegritatea teritorială a altui 
stat prejudiciază într-un înalt 
grad pacea și securitatea inter
națională ;

11. Obligația statelor de a 
se abține în relațiile lor in
ternaționale de la amenința
rea cu forța sau folosirea for
ței împotriva altui stat. Solu
ționarea tuturor diferendelor 
între state se va realiza prin 
mijloace pașnice. Această în
datorire nu va impieta în nici 
o împrejurare și sub nici o 
formă asupra dreptului inalie
nabil al fiecărui stat la autoa
părare individuală sau colecti
vă. precum și asupra dreptului 
de a-și elibera teritoriile ocu
pate ;

12. îndatorirea fiecărui stat 
de a-și îndeplini complet și 
cu bună credință angajamentele 
'internaționale și a trăi in pace 
cu celelalte state conform prin
cipiilor și țelurilor Cartei Na
țiunilor Unite.

în interpretarea și aplicarea 
lor, aceste principii fundamen
tale ale dreptului internațio
nal sint legate între ele și 
fiecare principiu trebuie inter
pretat în contextul general 
al celorlalte principii.

Ele trebuie să fie riguros 
respectate de către toate sta
tele în relațiile lor reciproce.

III. DECLARA HOTĂRÎREA
LOR COMUNA:

1. De a dezvolta relații de 
prietenie și colaborare cu toa
te statele pe baza principiilor 
sus-menționate, a acționa pen
tru adoptarea de măsuri efecti
ve, menite să promoveze pacea, 
destinderea și cooperarea ‘în 
întreaga lume, astfel ca politi
ca internațională să capete un 
nou curs ;

2. De a colabora între ele și 
cu celelalte state pentru în
tărirea rolului Națiunilor Uni
te în apărarea independenței și 
suveranității tuturor națiunilor 
și a dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
liber soarta. în consolidarea 
păcii și securității internațio
nale și stimularea colaborării 
internaționale conform princi
piului dreptului internațional, 
pentru respectarea și aplicarea 
rezoluțiilor O.N.U. ;

3. De a participa activ la e- 
xaminarea și rezolvarea tuturor 
problemelor internaționale, în 
interesul păcii și securității in
ternaționale și al cooperării în
tre națiuni ;

4. De a acționa împreună 
pentru lichidarea finală a co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, a ocupației și dominației 
străine, precum și a discrimină
rii rasiale și a politicii de 
apartheid, a tinde spre spori
rea sprijinului politic, diplo
matic. material și moral, pen
tru mișcările de eliberare na
țională ;

5. De a acționa în comun, ori 
de cite ori apare indicat, pen
tru promovarea progresului e- 
conomic și social al tuturor ță
rilor, în special al celor în 
curs de dezvoltare, în scopul 
eliminării decalajului dintre 
ele și țările dezvoltate.

IV. în vederea examinării pro
blemelor privind aducerea la 
îndeplinire a prezentei Decla
rații, Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Arabă Si
riană Vor avea largi consul
tări la toate nivelurile prin folo
sirea căilor diplomatice obiș
nuite și prin schimb de vizite 
și întîlniri periodice între re
prezentanții lor.

întocmită la București, la 7 
septembrie 1974, în două exem
plare originale, în limbile româ
nă și arabă, ambele texte avind 
valoare egală.

Ște- 
al 

Mă-

— din partea română : 
fan Voitec, vicepreședinte 
Consiliului de Stat, Manea 
nescu, prim-ministru al guver
nului, Emil Drăgănescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Dumitru Popes
cu. secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, 
fan Andrei, secretar al
al P.C.R.. Gheorghe Oprea, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Constantin 
Băbălău, ministrul energiei e- 
lectrice, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini grele, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale, Vasile Pungan. consilier 
al președintelui Republicii So
cialiste România, Emilian Man- 
ciur, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Siria :

— din partea siriană : Abdoul
Halim Khaddam, vicepreședin
te al Consiliului de 
ministrul afacerilor 
Mouhammad Haydar, 
ședințe al Consiliului_
niștri pentru probleme econo
mice, Baqer Yassin, membru al 
Direcțiunii naționale a Partidu
lui Baas Arab Socialist, ing. 
Soubhi Kahale, ministrul bara
jului de pe Eufrat, Fawzi AI- 
Kayali, ministrul culturii și o- 
rientării naționale, dr. Mouham- 
mal Al-Imadi, ministrul econo
miei și comerțului exterior, 
Chteoui Seifo, ministrul indus
triei, Ahmad Iskandar Ahmad, 
ministrul informațiilor, dr.
Adib Daoudy, consilier al pre
ședintelui pentru problemele
politice. Muhsen Sayadi, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
Siriei, la București.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o caldă at
mosferă de prietenie, cordiali
tate și înțelegere reciprocă, cei 
doi conducători de partid și de 
stat au analizat stadiul actual 
și perspectivele de extindere și 
intensificare a raporturilor bi
laterale și au făcut un larg 
schimb de păreri cu privire la 
probleme internaționale de in
teres reciproc.

Plecînd de la dorința de pace 
și înțelegere a popoarelor ro
mân și sirian, de la raporturile 
prietenești dintre cele două 
țări și popoare, in interesul 
cauzei păcii și al colaborării in
ternaționale, pentru a lărgi și 
aprofunda in continuare rela
țiile existente intre cele două 
state, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hatez 
El-Assad, au semnat o Decla
rație solemnă comună.

Președintele Republicii Ara
be Siriene, Hafez El-Assad, a 
exprimat cea mai înaltă apre
ciere pentru remarcabilele suc
cese obținute de Republica So
cialistă România pe calea pro
gresului economic, social-poli
tic și cultural-științific al țării. 
Președintele Hafez El-Assad a 
elogiat politica externă princi
pială și dinamică promovată 
de Republica Socialistă Româ
nia. personal de către președin
tele Nicolae Ceaușescu. in inte
resul păcii, al înțelegerii și co
operării internaționale.

Președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, a exprimat cea mai 
inaltă apreciere pentru remar
cabilele realizări obținute de 
Republica Arabă Siriană, sub 
conducerea înțeleaptă și dina
mică a președintelui Hafez El- 
Assad, in toate domeniile și in 
special pe planul dezvoltării so
ciale și economice și al recon
strucției țării. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a elogiat e- 
forturile incununate de succes 
făcute de Republica Arabă Si
riană pentru întărirea suverani
tății naționale, integrității te
ritoriale și a capacității sale de 
apărare.

Cei doi președinți au constatat 
cu adincă satisfacție progresul 
continuu al relațiilor româ- 
no-siriene, legăturile de sinceră 
prietenie și strînsă colaborare 
statornicite intre Partidul Co
munist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist, exprimînd con
vingerea lor că acestea servesc 
interesului reciproc al celor

Miniștri, 
externe, 
vicepre- 

de Mi-

două 
păcii 
nale. 
ta în 
posibilități pentru extinderea și 
diversificarea colaborării româ- 
no-siriene în toate domeniile.

în sfera raporturilor econo
mice, ambii președinți au fost 
deosebit de bucuroși să releve 
modul pozitiv în care se înde
plinesc acordurile și înțelege
rile semnate anterior, îndeosebi, 
cele convenite, cu ocazia vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Republica Arabă Siriană în 
luna februarie 1974, privind o- 
biective în domeniile industrial, 
tehnic și agricol. Ei și-au ex
primat, de asemenea, satisfac
ția față de acordul de coopera
re in domeniul turismului, sem
nat în iulie 1974.

Cei doi președinți au reafir
mat hotărîrea ambelor guverne 
de a promova dezvoltarea co
operării economice și industria
le intre cele două țări, de a 
spori și diversifica schimburile 
comerciale între ele, de a am
plifica relațiile in domeniul 
transporturilor și schimburilor 
turistice.

Apreciind drept utilă și fruc
tuoasă experiența acumulată 
pină acum, cei doi președinți 
au căzut de acord să extindă 
raporturile economice, mai ales 
în ceea ce privește obiectivele 
de cooperare. Ca expresie a 
dorinței reciproce de dezvolta
re multilaterală a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
siriene, în cursul vizitei au fost 
semnate următoarele acorduri 
și aranjamente de cooperare : 
Acord intre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul 
Republicii Arabe Siriene pri
vind transporturile rutiere in
ternaționale de călători și 
mărfuri ; Acord privind ex
ploatarea și utilizarea gazelor 
din zăcămintele petrolifere ; 
Aide-memoire privind coopera
rea în domeniul 
Protocol privind 
dustriale care 
fi realizate de 
română în Siria ; ___ r..
vind construirea de către par
tea română a rafinăriei Banayas: 
Contract privind lucrări de ex
plorare și exploatare în dome-, 
nitil petrolier.

Pentru a asigura realizarea 
într-un ritm accelerat a acordu
rilor de cooperare 
tehnică și științifică, 
președinți au hotărit ca repre
zentanții autorităților 
te din cele două țări și. în spe
cial, Comisia mixtă româno-si- 
riană de cooperare economică și 
tehnico-științifică să se întil- 
nească cel puțin o dată- pe an 
și ori de cite ori este nevoie.

Președintele Republicii Socialis
te România. Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez El-Assad, au 
exprimat satisfacția lor pentru 
evoluția favorabilă a relațiilor 
care se desfășoară în cadrul 
Acordului cultural, in domeniul 
culturii, științei și învățămîntu- 
lui. Ambii președinți au apre
ciat că Acordul de cooperare in 
domeniul informațiilor dintre 
guvernul român și guvernul si
rian, încheiat la 24 august 1974, 
constituie o contribuție la' strîn- 
gerea legăturilor dintre cele 
două țări și popoare, la o mai 
bună cunoaștere reciprocă.

Cei doi președinți și-au expri
mat hotărîrea de a Încuraja în 
continuare schimburile de infor
mații culturale și științifice in
tre cele două țări, ca mijloc 
pentru o mai bună cunoaștere 
reciprocă și ca aport la patri
moniul civilizației mondiale. S-a 
hotărit. de asemenea, ca foru
rile competente din cele două 
țări să colaboreze strins in ur
mărirea și accelerarea in conti
nuare a îndeplinirii acordurilor 
și înțelegerilor economice, teh
nice, științifice și culturale.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român și secreta
rul general al Partidului Baas 
Arab Socialist au constatat cu 
satisfacție dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide, care 
contribuie la consolidarea prie
teniei dintre cele două țări și 
popoare. Exprimîndu-și hotări- 
rea de a adinei în continuare 
aceste relații, ei au subliniat 
însemnătatea înfăptuirii progra
mului de cooperare pe anii 
1974—1975 între Partidul Comu
nist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist, încheiat recent 
la București. De asemenea, ei 
au fost de acord să se ia mă
suri pentru intensificarea în 
continuare a contactelor și 
schimburilor de vizite intre or
ganizațiile sindicale, de tineret, 
studenți și femei și alte organi
zații obștești și de masă din 
ambele țări.

Cei doi președinți s-au pro
nunțat in favoarea creării de 
asociații de prietenie româno- 
siriană și, respectiv. siriano- 
română in ambele țări, menite 
să întărească relațiile, priete
nești existente între cele două 
țări și popoare.

Cei doi președinți au proce
dat la un cuprinzător și util 
schimb de vederi asupra proble
melor internaționale actuale de . 
interes comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez El-Assad 
au apreciat că in relațiile inter
naționale se evidențiază tot mai 
mult voința tuturor țărilor, in
diferent de sistemul lor social- 
politic. de mărime și potențial, 
de a participa direct și activ la 
examinarea și soluționarea tu- 
țuror problemelor care privesc 
pacea- și civilizația omenirii. Ei 
au scos in evidență rolul și con
tribuția țărilor mici și mijlocii 
la democratizarea relațiilor in
ternaționale, instaurarea unui 
climat de pace, justiție și secu-

agriculturii ; 
proiectele in- 
urmează a 
către partea 
Contract pri-

economică, 
cei doi

competen-

ritate în lume și la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare intre' toate națiunile, la 
creșterea influenței forțelor so
cialismului, democrației șl păcii. 
Cei doi președinți s-au pronun
țat pentru promovarea unui 
curs nou în viața internaționa
lă care să așeze raporturile in
terstatale pe respectarea și apli
carea strictă a normelor uni
versal valabile ale dreptului in
ternațional cum sint : indepen
dența și suveranitatea națională, 
egalitatea în drepturi și avan
tajul reciproc, neamestecul în 
treburile interne ale altor state, 
integritatea teritorială, inadmi- 
sibilitatea dobindirii de teritorii 
prin forță și inviolabilitatea 
frontierelor, reglementarea paș
nică a diferendelor internațio
nale, fără a impieta asupra 
dreptului inerent al fiecărui stat 
la autoapărare, dreptul tuturor 
popoarelor la autodeterminare.

Pornind de la rezultatele obți
nute în efortul general de îm
bunătățire a climatului politic 
international, cei doi președinți 
au aoreciat că actualul curs 
spre destindere și colaborare a 
avut influențe pozitive în întă
rirea mișcărilor de eliberare, 
favorirind succesul luptei po- 
poarelo*- îmnotriva politicii 
imperialiste, colonia’iste și nro- 
cnlonialiste de dominație, dic
tat și asjwire. nentru pace, li
bertate, independență naționa
lă și o viață mai bună.

partea română a reafirmat so
lidaritatea militantă cu lupta 
ncnoare'rir srjhr nentru conso
lidarea independenței naționale, 
pentru integritatea teritorială, 
dezvoltare economică și nrogres 
social, subliniind deosebita con
tribuție ne care aceste ponoare 
o aduc la cauza Păcii și colabo
rării internaționale.

Avind în vedere principiile 
menționate, cei doi președinți 
au examinat problema Orientu
lui Mijlociu, exprimindu-și 
profunda preocupare față de 
persistența unei stări grave in 
regiune. Ei au subliniat că men
ținerea sub ocupație militară 
a teritoriilor arabe ocupate in 
1967. de către Israel prin folosi
rea forței, constituie o sursă de 
permanentă Încordare, purtind 
pericolul de reluare a ostilită
ților militare. Prelungirea unei 
astfel, de încordări ar periclita 

pace și ar 
securitatea

actualele eforturi de 
amenința pacea și 
mondială.

Cei doi președinți ; 
acord că realizarea 
juste și durabile în 
Apropiat necesită 
grabnică a trupelor ___  „„
din toate teritoriile arabe ocu
pate in timpul războiului din 
1987, precum și restabilirea de
plină a drepturilor naționale le
gitime ale ponorului palestinian, 
în special dreptul său la auto-

au fost de 
unei păci 

i Orientul 
retragerea 
israeliene

în special dreptul său 
determinare.

în același timp, cei doi pre
ședinți și-au exprimat 
gerea că o pace justă și dura
bilă in Orientul Apropiat tre
buie să se bazeze pe stricta 
aplicare a rezoluțiilor pertinen
te ale Adunării Generale și Con
siliului de Securitate ale O.N.U.

Cei doi președinți au reafir
mat că Organizația pentru Eli
berarea Palestinei este singurul- 
reprezentant legitim al poporu
lui palestinian.

Ei au apreciat că acordurile 
de dezangajare în Sinai și Go
lan constituie un prim pas in 
direcția unei păci juste și du
rabile in regiune, in conformi
tate cu rezoluția Consiliului de 
Securitate al O.N.U, nr. 338 din 
22 octombrie 1973.

Cei doi președinți au examinat 
situația de după încheierea acor
dului de dezangajare pe fron
tul sirian. Ei au exprimat o 
mare îngrijorare față de repe
tatele atacuri militare efectuate 
in ultimele luni de către for
țele armate israeliene Împotriva 
populației civile și lagărelor de 
refugiați palestinieni din sudul 
Libanului, precum și alte acti
vități. inclusiv cele întreprinse 
în teritoriile ocupate, în special 
activitățile contrare convenției 
de la Geneva privind protecția 
persoanelor civile în timp de 
război din 12 august 1949, care 
sînt contrare spiritului de cons
truire a păcii, prevalent ime
diat după încheierea acordului 
de dezangajare. Ei au fost de 
acord cu necesitatea descurajă
rii unor astfel de acțiuni care 
sînt de natură să împiedice efor
turile îndreptate spre instaura
rea unei păci juste și trainice 
în Orientul Mijlociu.

Cei doi președinți au fost de 
acord asupra necesității începe
rii tratativelor în cadrul Confe
rinței de la Geneva privind 
Orientul Mijlociu, de către țoate 
părțile interesate, în cel mai 
scurt timp, in conformitate cu 
rezoluția Consiliului de Securi
tate al O.N.U. nr. 338/1973, în 
scopul îndeplinirii acesteia și a 
altor rezoluții pertinente ale 
O.N.U. Ei au evocat posibilita
tea ca alte țări iubitoare de 
pace și interesate să poată 
participa la conferința de la 
Geneva pentru a-și aduce con
tribuția constructivă la procesul 
realizării păcii în regiune.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a dat o înaltă apreciere efortu
rilor depuse de președintele 
Hafez El-Assad în vederea ob
ținerii unei păci drepte și du
rabile In Orientul Mijlociu, pen
tru modul perseverent în care a

convin-

acționat pentru asigurarea de 
rezultate pozitive.

Președintele Hafez El-Assad 
a dat o înaltă apreciere activi
tății președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru a se ajunge 
la o pace dreaptă și durabilă in 
Orientul Mijlociu, poziției juste 
promovate de România in aceas
tă problemă.

Exprimîndu-și hotărîrea de a 
acționa in continuare cu fermi
tate în această direcție, cei doi 
președinți au hotărit să menți
nă contacte permanente și să 
procedeze la consultări bilate
rale ori de cite ori este nevoie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez El-Assad 
au considerat că lichidarea defi
nitivă a colonialismului și neo- 
colonialismului reprezintă unul 
dintre obiectivele fundamentale 
ale contemporaneității. Ei au 
evidențiat imperativul aplicării 
prevederilor Declarației O.N.U. 
cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și po
poarelor coloniale, șl 3 re
zoluțiilor referitoare la deco
lonizare, suprimarea și elimina
rea apartheid-ului și au afirmat 
hotărîrea lor comună de a acor
da in continuare sprijin politic, 
material și moral mișcărilor de 
eliberare din Namibia, Zimbab
we și Africa de Sud, popoarelor 
care luptă Împotriva colonia
lismului. apartheid-ului și a al
tor forme de discriminare ra
sială, pentru cucerirea indepen
denței lor naționale.

Ei au evidențiat succesele ob
ținute de Partidul African al In
dependenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde în 
special prin proclamarea Repu
blicii Guineea-Bissau ca •'"* 
independent și obținerea 
largi recunoașteri 
a acestuia.

Tn acest sens, ei 
satisfacție acordul 
iat la Alger între 
P.A.I.G.C. și ai guvernului por
tughez prevăzind recunoașterea 
de către Portugalia a acestui nou 
stat independent.

Cei doi președinți și-au expri
mat speranța că schimbările în
noitoare din Portugalia vor con
tribui substanțial la accelerarea 
procesului de lichidare defini
tivă a rămășițelor colonialismu
lui in Africa.

Cei doi șefi de stat au subli
niat că Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Arabă Siria
nă, ca țări in curs de dezvol
tare, consideră că diminuarea 
și, in ultimă instanță, lichidarea 
decalajului dintre țările dez
voltate șt țările in curs de dez
voltare reprezintă un factor de 
extremă importanță pentru ca
uza păcii, progresului, justiției 
și colaborării internaționale. 
Cei doi președinți consideră că, 
in virtutea dreptului inalienabil 
al țărilor și popoarelor asupra 
resurselor lor naturale, pe care 
sint indreptățrte a le utiliza po
trivit propriilor interese națio
nale, pe baza dreptului legitim 
al țărilor in cura de dezvoltare 
de a beneficia de cuceririle ști
inței și tehnologiei moderne, 
problemele energiei, ale mate
riilor prime și ale dezvoltării 
trebuie să-și găsească soluții 
juste și eficiente.

Ei au subliniat că depășirea 
situației actuale necesită eforturi 
susținute din partea fiecărui 
stat, pentru valorificarea depli
nă a resurselor lor naturale și 
umane, pentru eliminarea prac
ticilor discriminatorii și barie
relor artificiale in relațiile eco
nomice dintre state, pentru sta
bilirea unor raporturi echitabi
le intre prețurile materiilor pri
me și ale produselor manufactu
rate, precum și pentru creșterea 
eficacității acțiunilor O.N.U. je 
sprijinire a statelor in curs de 
dezvoltare. Toate aceste acțiuni 
vor trebui să ducă la instaura
rea unei noi ordini economice 
în lume, bazată pe echitate și 
justiție internațiorală.

Evidențiind importanța celei 
de-a șasea sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. pri
vind materiile prime și dezvol
tarea, cei doi președinți au apre
ciat că statornicirea unei noi 
ordini economice in lume ar fi 
realizată prin Îndeplinirea cu 
bună credință de către toate sta
tele a rezoluțiilor și hotărîrilor 
adoptate de această sesiune spe
cial a Adunării Generale a 
O.N.U.

Cei doi președinți au efectuat 
un larg schimb de păreri în le
gătură cu situația actuală din 
Europa și au recunoscut impor
tanța Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și coo
perare, care trebuie să conducă 
la stabilirea unei colaborări e- 
gale între toate națiunile conti
nentului și să garanteze fiecărei 
națiuni europene drebtul la dez
voltare liberă. Ei au fost de a- 
cord că securitatea europeană 
prezintă un interes deosebit nu 
numai pentru țările acestui 
continent, ci și pentru alte 
țări. Realizarea acestui de
ziderat va exercita o puternică 
influență asupra dezvoltării în
tregii vieți internaționale con
temporane. Ei au scos în evi
dență legătura existentă între 
realizarea securității în Europa 
și in zona Mării- Mediterane, in 
special In regiunea Orientului 
Apropiat, subliniind necesitatea 
accelerării eforturilor pentru 
realizarea securității in Medite- 
rana, pentru ca aceasta să de
vină o mare a păcii și un factor

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România
București, 7 septembrie 1974

stat 
unei 

internaționale

au salutat cu 
recent inche- 
reprezentanții

de stabilitate politică interna
țională. Tn aceeași ordine de 
idei, ei au reliefat importanța 
deosebită a transformării Balca
nilor într-o zonă a păcii și bu
nei înțelegeri.

Cei doi președinți și-au ex
primat serioasa lor îngrijorare 
față de situația in deteriorare 
încă existentă in Cipru. Ei au 
evidențiat interesul lor în a se 
pune capăt periculoasei stări de 
tensiune din insulă, in special 
avind în vedere faptul că țări
le lor. pot fi afectate de către 
repercusiunile ce ar putea de
curge din această situație.

Ei au fost de acord că solu
ționarea problemei Ciprului tre
buie să se bazeze pe menținerea 
independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a Republi
cii Cipru, pe eliminarea tuturor 
bazelor străine și retragerea tu
turor trupelor străine din insu
lă, intrucît aceste baze și trupe 
reprezintă o permanentă sursă 
de încordare și crize in insulă 
și in întreaga regiune.

în legătură cu situația din 
Asia de sud-est. cei doi șefi 
de stat, salutind încheierea 
acordului cu privire la încetarea 
războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam, a acordului privind 
restabilirea păcii și 'realizarea 
reconcilierii naționale in Laos, 
au subliniat necesitatea strin
gentă a respectării stricte și 
aplicării in practică a acestor 
acorduri. Cei doi președinți au 
reafirmat sprijinul lor consec
vent acordat Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, singu
rul reprezentant legitim al po
porului din această țară, precum 
și Frontului Unit Național din 
Cambodgia și Guvernului Regal 
de Uniune Națională a Cambod- 
giei in lupta lor pentru dezvol
tarea independentă a poporului 
cambodgian. Ei și-au exprimat 
speranța că vor fi create con
dițiile necesare pentru o oace 
durabilă în această regiune, 
astfel încit ponoarele din Indo
china să-și hotărască liber soar
ta fără amestec din afară.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez El-Assad 
au subliniat importanța pe care 
țările lor o acordă rolului Or
ganizației Națiunilor Unite in 
rezolvarea, problemelor interna
ționale in interesul popoarelor, 
pentru apărarea principiilor 
dreptului internațional și cre
area unui climat de pace și 
securitate in lume. Ei au subli
niat cu fermitate că ar fi în in
teresul profund al tuturor po
poarelor ca Organizația Națiuni
lor Unite, celelalte organizații 
și organisme internaționale să 
acționeze cu mai multă efica
citate pentru promovarea 
colaborării și înțelegerii intre 
națiuni ; ei au exprimat hotă
rârea țărilor lor de a acționa, 
unindu-și eforturile cu cele ale 
altor state, în vederea Întăririi 
rolului O.N.U.„potrivit prevede
rilor rezoluției 2925, adoptată la' 
a XXVII-a sesiune a Adunării 
Generale a acestei organizații.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că pentru asigurarea unei 
păci și securități trainice in 
lume sint imperios necesare în
cetarea cursei Înarmărilor, li
chidarea bazelor militare de pe 
teritoriile altor state, înfăp
tuirea dezarmării, avindu-se in 
vedere în primul rînd dezar
marea nucleară, sub un control 
internațional eficace și crearea 
de zone denuclearizate. în acest 
sens, ei au apreciat că este ne
cesar să fie intensificate nego
cierile pentru dezarmare, cu 
participarea tuturor statelor in
teresate, pentru a se ajunge la 
încheierea unor acorduri inter
naționale cit mai eficiente. 
Avind in vedere resursele ma
teriale și umane angajate în 
cursa înarmărilor, cei doi Șefi 
de stat au subliniat, totodată, 
avantajele pe care le-ar repre
zenta pentru întreaga omenire 
dirijarea in scopuri pașnice, în
deosebi în folosul țărilor in curs 
de dezvoltare, a resurselor folo
site astăzi in cursa înarmărilor.

Cei doi șefi de stat au reliefat 
importanța intensificării schim
bului de vizite la diferite nive
luri și in diferite domenii dintre 
cele două țări și au evidențiat 
cu satisfacție că vizita în Repu
blica Socialistă România a pre
ședintelui Republicii Arabe Si
riene, continuarea rodnică a 
dialogului direct la nivel înalt 
început în februarie 1974, a 
constituit o contribuție de sea
mă la întărirea și adîncirea re
lațiilor de prietenie și a coope
rării multilaterale dintre Româ
nia și Siria.

Cu acest prilej s-a hotărît ca 
cei doi președinți să se întîl- 
nească cel puțin o dată pe an. 
Aceeași decizie a fost luată in 
legătură cu întilnirile dintre 
miniștrii de externe ai celor 
două țări.

Președintele Hafez El-Assad 
și soția, ceilalți oaspeți sirieni 
au exprimat viile lor mulțumiri 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușeșcu 
pentru ospitalitatea caldă acor
dată în timpul vizitei în Româ
nia.

Președintele Hafez El-Assad 
și doamna Anissâ El-Assad au 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu invitația cordială de 
a vizita Republica Arabă Siria
nă. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmînd a 
fi stabilită ulterior.

HAFEZ EL-ASSAD 
Președintele 

Republicii Arabe Siriene
J
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30 de am de la victoria Revoluției 
socialiste în Bulgaria f»f. PESTE IIOTAKE

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre- 
ședințele Republicii Socialiste România, și tova
rășul MANEA MANESCU. prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România, au tri
mis tovarășului TODOR JIVKOV. prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, și tovarășului 
STANKO TODOROV, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, 
următoarea telegramă :

Dragi tovarăși
Cea de-a XXX-a aniversare jubiliară a vic

toriei Revoluției socialiste in Bulgaria ne oferă 
plăcutul prilej ca. în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat și al Guvernului Republicii Socia
liste România, al oamenilor muncii din Româ
nia și al nostru personal, să vă adresăm dum
neavoastră. Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar. Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri ale Republicii Populare Bul
garia. poporului frate bulgar cele mai sincere 
felicitări și un călduros salut tovărășesc.

In decursul celor trei decenii, poporul bulgar, 
sub conducerea parlidului său comunist, printr-o 
muncă plină de avint și abnegație, a obținut 
succese remarcabile în construirea societății so
cialiste, în dezvoltarea economiei. științei și 
culturii. In ridicarea nivelului de trai material

și spiritual, in lupta pentru pace și colaborare 
intre popoare.

Oamenii muncii din România se bucură sincer 
de realizările repurtate de poporul bulgar, prie
ten și vecin, și, la această dată jubiliară, ni se 
alătură în a vă exprima deplina satisfacție și 
aprecierea noastră sinceră față de dezvoltarea 
social-economică a Bulgariei socialiste.

în anii. socialismului, prietenia tradițională și. 
colaborarea frățească dintre popoarele, țările și 
partidele noastre, întemeiate pe comunitatea de 
orinduire. ideologie și țeluri, s-au dezvoltat con
tinuu. matcrializindu-se în extinderea raportu
rilor reciproce în toate domeniile de activitate.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare multilaterală se vor ampli
fica și adinei, pe baza principiilor marxism-le- 
ninismului și internaționalismului socialist, în 
spiritul Tratatului de prietenie din 19 noiembrie 
1970. spre binele popoarelor român și bulgar, in 
interesul unității tuturor țârilor socialiste și al 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
al cauzei socialismului, păcii și cooperării în 
Balcani și în lume.

De ziua marii dumneavoastră sărbători națio
nale. vă transmitem dumneavoastră și întregu
lui popor frate bulgar urările noastre cordiale 
de noi izbinzi în edificarea societății socialiste 
dezvoltate în Bulgaria, pentru înflorirea continuă 
a patriei dumneavoastră, pentru întărirea priete
niei și colaborării româno-bulgare.

Adunarea festivă 
de la Sofia

Marea sărbătoare a poporului coreean

Ritmurile prezentului
Pasul prinde sfială de 

ciută, glasul se molcomește, 
sufletul tresare în amintire, 
și doar vocea ghidului, in
sistentă dar caldă, ne face 
să înțelegem că da, ne a- 
flăm în anul 1974, în ano
timp generos însorit, verde 
și proaspăt. Cuvintele lui, 
însă, ne poartă în memorie: 
„Aici pe aceste locuri, as
tăzi încărcate de rodul hol
delor s-au dat în 1877-1878 
lupte grele ; de aici, turcii 
au trebuit să plece atunci 
înfrînți, iar pentru această 
victorie un permanent cu- 
vînt de recunoștință se cu
vine să-l aducem și fraților 
noștri români". Ghidul con
tinuă, in timp ce mie, zia
rist român, mi se derulează 
în fața ochiului minții, ca 
într-un caleidoscop, imagini 
de luptă peste pămîntul 
zbuciumat, asalturi asupra 
redutei, chipuri de eroi a- 
nonimi, avîntați în iureș nă- 
praznic spre piscul victoriei.

Alături, însă, simt orașul 
pulsînd în ritmuri moderne. 
Pentru că, astăzi județul 
Plevna (cu o suprafață de 
peste 4 800 km pătrați și o 
populație de 350 000 de lo
cuitori, din care peste o tre
ime în capitala de județ) nu 
poate fi limitat la evocarea 
istoriei prin intermediul ce
lor 140 de monumente (din 
care 90 închinate în memo
ria ostașilor români și ruși). 
Județul se definește, în pri
mul rînd, prin coordonatele 
noii sale vieți materiale și 
spirituale. In 1944, an de 
semnificativă raportare și 
pentru poporul din țara pri
etenă, economia acestui ju
deț, cu punct de sprijin pe 
aceeași rudimentară agri
cultură, număra 48 de ate
liere, a căror producție nu 
depășea 12 milioane de 
leva. Astăzi, anuarul statis
tic al județului consemnează 
o producție de peste 450 de 
milioane de leva. Nu știu 
cum se va fi numind locul 
industriei destinat în spațiul 
orașului. Eu îl voi numi, 
simplu, elocvent, ca la noi i 
platformă industrială. Pe 
platforma industrială a Plev- 
nei au apărut în anii socia
lismului Combinatul petro
chimic, fabricile de ciment, 
de electrocare, de sticlă. 
Uzina de piese de schimb

și accesorii. Numai anul tre
cut investițiile industriale au 
fost de peste 330 milioane 
leva. Foștii lucrători ai o- 
goarelor își dimensionează 
viața, munca și spiritul după 
ritmul uzinei. Evident, nici 
agricultura nu mai seamănă 
cu cea de acum treizeci de 
ani. Din proporția de patru 
cincimi din populația ocupa
tă în sfera agrară, raportul 
înclină tot mai mult, evident,

peste 55 000 de elevi. Anul 
acesta, în Plevna va fi ina
ugurată și o facultate de 
medicină. Tineretului îi vor 
fi destinate 30 de obiective 
între care o impunătoare 
casă de cultură. „Sîntem o 
organizație de tineret pu
ternică - îmi spune Ivanka 
Aceva, secretară a Comite
tului județean U.T.C.D. Nu
mărăm peste 43 000 de mem
bri. Multe din obiectivele

Imagine din Sofia.
Foto; GH. CUCU

în favoarea industriei. Dar 
însăși agricultura este acum 
o ramură a cărei noțiune 
este indispensabil legată de 
industrie. In județul Plevna 
există numeroase complexe 
agro-industriale. Este o tră
sătură a noului care, se ma
nifestă în fiecare domeniu. 
In cultură și învățămînt, so
cialismul a deschis larg ace
leași porfi spre împliniri. 
Sînt noi cele cinci institute 
de cercetare, așa cum noi 
sînt cele mai multe școli din 
totalul de 267, la al căror 
catalog răspund „Prezent"

destinate nouă le-am con
struit cu mîinile noastre. Așa 
cum, de altfel, la tot ceea 
ce s-a înălțat în județ, tine
retul și-a adus substanțiala 
sa contribuție".

...Trec ,în revistă, cu aju
torul carnetului de reporter, 
izbînzile prietenilor, tineri și 
vîrstnici, din județul al cărui 
nume continuă să vibreze în 
memoria mea de român. 
Rețin, la despărțire, calde 
gînduri și sentimente tran
smise pentru tinerii *din pa
tria mea.

OVIDIU MARIAN

O istorie de cinci se
cole, o istorie scrisă cu 
singe și lacrimi, a ajuns 
la capitolul ei final. Do
cumentul semnat la Lu
saka privind Mozambicul 
semnifică accelerarea 
procesului care va duce 
în scurt timp la sfîrșitul 
definitiv al celui mai

2) pini la această dată, con
ducerea țării va fi asigurată de 
un guvern provizoriu, de tran
ziție, care își va prelua funcții
le in zilele următoare. Guvernul
— investit cu prerogative le
gislative și executive — va fi 
format în proporție de două 
treimi din reprezentanți ai 
FRELIMO (care va desemna și 
pe primul-minislru) și o treime
— exponenfi ai forțelor armate 
portugheze staționate în Mozam- 
bic.

In sfirșit, încetarea focului a

sie a prefacerilor produse în lu
mea contemporană — va conso
lida pozițiile statelor indepen
dente ale continentului african 
și va evidenția mai pregnant a- 
nacronismul existenței ultime
lor rămășițe ale colonialismului 
și apartheidului în această par
te a lumii. Incertitudinea resim
țită de regimurile rasiste de 
la Pretoria și Salisbury în le
gătură cu rapida evoluție din 
Mozambic este definitorie pen
tru soarta celor care incearcă 
zadarnic si se opună verdictu-

vechi colonialism pe 
care l-a cunoscut Terra;

D
e la Vasco da Ga
ma pină in acest 
septembrie eferves
cent al anului 1974, 
Mozambicul a în
registrat veacuri 
dramatice in care oamenii unui 

fertil pămint african au trăit cu 
speranța de a deveni stăpinii 
destinului lor. N-a fost o spe
ranță vagă, hrănită în expecta
tivă, ci o speranță născută in
tr-o luptă crîncenă care a cerut 
jertfe dureroase, spirit de sacri
ficiu, conștiința datoriei. Docu
mentul de la Lusaka înseamnă 
încununarea acestei lupte cu 
laurii biruinței depline. Acordul 
încheiat la capătul a trei luni 
de tratative reprezintă o strălu
cită victorie a tortelor patriotice 
din Mozambic, a FRELIMO — 
exponentul autentic al acestui 
popor călit în prelungita bătălie 
pentru libertate. Acordul are 
două prevederi fundamentale :

1) Mozambicul va dobindi in
dependența deplină Ia 25 iunie 
1975 ;

intrat în vigoare la 7 septem
brie, ora 24, pe ansamblul teri
toriului țării. Șeful diplomației 
Lisabonei, Mario Soares, a adus 
citeva amănunte suplimentare : 
noul guvern va fi instalat la 15 
septembrie, iar armata portughe
ză va fi retrasă din Mozambic 
in mod progresiv in cele nouă 
luni care urmează, pină la pro
clamarea solemnă a indepen
dentei. Prin întregul său con
ținut, acordul încheiat între 
Portugalia și FRELIMO mar
chează un moment de rezonantă 
istorică nu numai pentru popoa
rele celor două state angajate 
directe, ci pentru Africa în to
talitatea ei. Dispariția imperiu
lui colonial portughez — expre-

în Sala „Universiada" clin So
fia, a avut loc. duminică, adu
narea festivă consacrată împli
nirii a 30 de ani de la victoria 
revoluției socialiste in Bulgaria, 
în prezidiul adunării au luat 
loc conducători de partid și de 
stat ai R.P. Bulgaria, conducă
torii delegațiilor din peste 50 
de țări, prezente la marea săr
bătoare a poporului bulge: Se 
afla în prezidiu conducătorul 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guver
nului.

Adunarea a fost deschisă de 
Vladimir Bonev, președintele 
Adunării Populare, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C.B.

Primul secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, Todor 
Jivkov, a rostit o amplă cuvin- 
tare, in care a evocat drumul 
victorios străbătut de poporul 
bulgar în cele trei decenii.

,,în istoria de 13 secole a Bul
gariei, a spus el, nu există o 
altă perioadă de 30 de ani care 
ar putea fi pusă alături de cele 
trei decenii care au trecut de 
la 9 septembrie 1944, atît ca pro
funzime și cuprindere a schim
bărilor radicale intervenite in 
viața țării și a maselor popu
lare, cit și prin perspectivele 
care se deschid in fața ei“.

Subliniind marile transformări 
înregistrate în economia țării, 
vorbitorul a scos în evidență 
însemnătatea lor pentru întreaga 
societate bulgară. Astăzi, valoa
rea totală a fondurilor de pro
ducție din economia națională 
se ridică la peste 38 miliarde 
leva, ceea ce, pentru dimensiu
nile Bulgariei, reprezintă o uria
șă bogăție națională, creată prin 
munca plină de dăruire a po
porului bulgar, condus de parti
dul său comunist.

în cadrul acestei puternice 
dezvoltări, factorul principal ca
re determină caracteristica eco
nomică a Bulgariei de astăzi 
este ascensiunea impetuoasă a 
industriei, iar in cadrul indus
triei, ritmuri înalte înregistrea
ză ramurile moderne, care con
stituie premisa unei dezvoltări 
rapide a întregii economii na
ționale, a introducerii celor mai 
noi cuceriri tehnico-științifice. 
Industria bulgară asigură 64 ia 
sută din produsul social și 52 la 
sută din venitul național al 
țării.

Todor Jivkov, a arătat că o 
cucerire esențială a revoluției 
socialiste în Bulgaria este struc
tura socială de clasă, cu totul 
nouă, neantagonistă. unul din 
cei mai sensibili indicatori ai 
saltului calitativ realizat de so
cialism în sfera progresului so
cial. a relevat caracterul cu a- 
devărat democratic și uman al 
societății socialiste. Vorbitorul 
a evidențiat că victoriile și cu
ceririle socialiste ale țării sînt 
o Întruchipare strălucită a for
ței și unității poporului in ju
rul Partidului Comunist Bulgar, 
a alianței clasei muncitoare, ță
rănimii muncitoare și intelec
tualității populare, a activității 
comune a comuniștilor și a ce
lor fără de partid.

O însemnătate deosebită pen
tru progresul general al țării 
au avut-o Congresul al X-lea și 
Conferința Națională din acest 
an ale P.C.B.. ale căror hotăriri 
au asigurat poporului bulgar 
condiții din ce în ce mai bune 
pentru creșterea nivelului de 
trai.

Todor Jivkov s-a referit apoi 
la participarea Bulgariei la 
viața internațională și crește
rea prestigiului ei în relațiile 
internaționale. El a subliniat că 
Bulgaria va depune toate e- 
forturile pentru întărirea păcii, 
pentru crearea condițiilor celor 
mai favorabile construirii so
cialismului și comunismului, 
pentru dezvoltarea victorioasă 
a procesului revoluționar mon
dial.

Cuceririle poporului bulgar 
în cele trei decenii în domenii
le economic, cultural și social, a 
spus Todor Jivkov, au la bază 
colaborarea frățească cu țările 
membre ale C.A.E.R. El a ară
tat că Bulgaria va dezvolta și 
aprofunda și in viitor colabora
rea, specializarea, cooperarea cu 
țările C.A.E.R.

în cadrul cuvîntării sale, To
dor Jivkov s-a referit la unele 
probleme actuale ale vieții in
ternaționale. remarcind contri
buția partidului și statului bul
gar la evoluția procesului de 
destindere.

★
în aceeași zi, în Sala „Uni

versiada", a avut loc un con
cert festiv, închinat aniversării, 
la care au luat parte conducă
tori de partid șt de stat bulgari, 
în frunte cu Todor Jivkov, pre
cum și delegațiile de peste ho
tare, invitate să ia parte la ma
nifestările organizate cu prilejul 
marii sărbători a poporului bul
gar.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și tova
rășul MANEA MANESCU. prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste România, au tri
mis tovarășului KIM IR SEN, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, și tovarășului KIM IR. premie
rul Consiliului Administrativ al Republicii 
Populare Democrate Coreene, următoarea tele
gramă :

In numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste România, al între
gului popor român și al nostru personal, adresăm 
Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, Comitetului Popular Central și Consi
liului Administrativ ale Republicii Populare 
Democrate Coreene, poporului frate coreean și 
dumneavoastră personal un fierbinte salut to
vărășesc și cele mai cordiale felicitări cu pri
lejul celei de a XXVI-a aniversări a creării Re
publicii Populare Democrate Coreene.

întruchipare a aspirațiilor de libertate și pro
gres ale poporului coreean, crearea Republicii 
Populare Democrate Coreene reprezintă o vic
torie strălucită a îndelungatei lupte eroice duse 
de oamenii muncii, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, pentru eliberarea națională 
și socială și făurirea unui stat liber și indepen
dent, un eveniment de profundă semnificație 
in istoria poporului coreean.

După crearea Republicii, oamenii rhuncii din 
Coreea populară au obținut victorii și succese 
remarcabile in opera complexă de construire a

socialismului, în apărarea cuceririlor sale re
voluționare, a libertății și independenței patriei. 
Comuniștii. întregul popor român se bucură din 
toată inima de realizările poporului coreean și 
urmăresc cu profund interes și simpatie acti
vitatea pe care o desfășoară pentru înfăptuirea 
hotăririlor celui de a-1 V-lea Congres al Parti
dului Muncii din Coreea, lupta neobosită și 
eforturile consecvente ale Republicii Populare 
Democrate Coreene pentru realizarea unifică
rii pașnice și independente a patriei de către 
coreenii înșiși și fără nici un amestec din afară 
și își reafirmă și cu acest prilej sprijinul deplin 
și solidaritatea internaționalistă cu lupta dreap
tă a poporului coreean.

Acordăm o inaltă prețuire prieteniei frățești, 
solidarității militante și colaborării multilate
rale dintre partidele, popoarele, și țările noastre, 
întemeiate pe principiile marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist și ne exprimăm 
ferma convingere că ele se vor dezvolta necon
tenit în spiritul convorbirilor și înțelegerilor 
realizate cu prilejul vizitei in Republica Popu
lară Democrată Coreeană a delegației de partid 
și guvernamentale române, în interesul popoare
lor român și coreean, al unității țărilor socialiste 
și mișcării conjuncte și muncitorești interna
ționale. al cauzei păcii și progresului in lume.

De ziua marii sărbători, vă adresăm, dragi 
tovarăși, dumneavoastră și poporului frate co
reean urări .de noi și mari succese în înfăptui
rea amplului program al partidului de construc
ție socialistă, pentru înflorirea și prosperitatea 
patriei. în lupta dreaptă, plină de abnegație, 
pentru înfăptuirea aspirației fundamentale de 
unitate națională.

Drumul biruințelor

Evoluția cipriotă
• Convorbirile de la Geneva • Situația din 

Cipru pe agenda întîlnirii K. Waldheim - G. Ford

La începutul acestui an, con
structorii din Phenian iși in- 
cheiau lucrările la o nouă clă
dire monumentală. Este vorba 
de Palatul Culturii Poporului, 
edificiu impunător atit prin deo
sebita sa utilitate funcțională, 
cit și prin rafinamentul struc
turii arhitectonice

• DIMENSIUNILE NOULUI

Primul lucru către care te 
îndeamnă să meditezi noul edi
ficiu este ritmul în care lucrea
ză aici constructorii, ritmul în 
care se construiește nu numai 
la Phenian, ci in Întreaga țară, 
în numeroase regiuni se desfă
șoară o largă acțiune pentru 
accelerarea aplicării programu
lui și așa destul de rapid cu 
privire la modernizarea așeză
rilor rurale. Optzeci și nouă la 
sută din totalul investițiilor sta
tului au ca destinație construc
țiile : industriale, de locuințe, o- 
biective sanitare, de interes so
cial și cultural. Numai în orașul 
Phenian au fost realizate în ul
timii ani peste 20 000 de locu
ințe.

După crîncenul război în
cheiat în 1953, republica rămă
sese fără 600 000 de clădiri de 
locuințe, 5 000 de școli și edificii 
publice, aproape 9 000 de obiec
tive iodustrialc. După două de
cenii și jumătate păminturile 
R.P.D. Coreene, orașele, satele, 
așezările unite printr-o rețea 
densă de drumuri, șosele și căi 
ferate înfățișează un peisaj 
prosper, optimist.

De pe colina Mogdanbong din 
Phenian, ochiul surprinde mari

construcții grupate geometric 
in ansambluri specifice. Rame
le de oțel, betoanele, sticla, 
fațadele placate cu ceramică viu 
colorată se disting dincoace și 
dincolo de podul Orin inălțîndu- 
se triumfătoare deasupra stra
turilor de vegetație protectoare. 
Dacă privirea ar putea să stră
bată neslingherită de depărtări 
pe firele rozei vinturilor, atunci 
priveliștea de forfotă construc
tivă a Phenianului ar putea fi 
regăsită la Ciondjin și Wonsan, 
la Kiyang, la Hanin, Ham Hin, 
Sînyîju pretutindeni in țară, 
pentru că din pulberea răscoli
tă, din molozul măcinat, calci
nat de explozii au apărut obi
ective economice noi, impresio
nante : mari uzine metalurgice, 
furnale, laminoare, combinate 
siderurgice, chimice, unități e- 
nergetice. Totul intr-un ritm 
de-a dreptul spectaculos. Trei 
ani după semnarea armistițiului 
producția industrială reprezenta 
o treime ca pondere în econo
mia națională ; in 1972 ocupa 
două treimi, astăzi se apropie de 
80 la sută. Utilajele și aparatu
ra pentru industrie au ajuns, 
în două decenii, să fie proîiuse 
aproape in totalitate în țară. 
Electrificarea căilor ferate a 
fost, în esență, incheiată intr-un 
deceniu și jumătate. In ultimii 
zece ani, producția de orez a 
crescut de patru ori. Fie
care zi aduce o noutate, 
adaugă un element nou acestor 
ritmuri intense în toate dome
niile construcției socialiste, rit
muri cărora coreeni le dau o 
aură legendară numindu-le, rit
muri .de Celima.

GENEVA. — La Geneva s-au 
încheiat convorbirile dintre 
președintele Ciprului, arhi
episcopul Makarios, și ministrul 
de externe al Greciei, Gheor- 
ghios Mavros, consacrate exa
minării diferitelor aspecte ale 
problemei cipriote. La încheie
rea întrevederii de duminică, 
ministrul de externe grec a de
clarat ziariștilor că s-a ajuns 
la un acord deplin privind po
ziția pe care Grecia și Ciprul 
o vor adopta în cadrul viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.. atunci cind va fi dez
bătută criza cipriotă.

La rîndul său, președintele 
Makarios a afirmat că, după 
opinia sa, convorbirile în pro
blema Ciprului trebuie să se 
desfășoare sub auspiciile O.N.U.

WASHINGTON. — Președin
tele S.U.A., Gerald Ford, va 
conferi azi cu secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim — 
a anunțat purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe. Pe agenda între
vederii se vor afla o serie de 
probleme de actualitate, între 
care criza cipriotă. Purtătorul de

cuvînt a menționat că secreta
rul general și-a manifestat in
teresul de a se intilni cu pre
ședintele Ford înaintea pronun
țării de către acesta, la 18 sep
tembrie, a unei alocuțiuni de la 
tribuna Adunării Generale.

NICOSIA. — Un purtător 
de cuvint al forțelor O.N.U., 
dislocate in Cipru a anunțat, 
simbătă, că autoritățile ci
priote grecești și cipriote 
turcești din insulă au inițiat o 
serie de „acțiuni imediate", me
nite să pregătească eliberarea 
celor 4 478 prizonieri de război 
și deținuți, relatează agenția 
Associated Press.

Aceste măsuri sînt conforme 
cu prevederile acordului inter
venit vineri între Glafkos de
rides, președintele interimar al 
Ciprului, reprezentantul ciprio- 
ților greci, și Rauf Denktaș, vi
cepreședintele țării, lider al ci- 
prioților turci, prin care cele 
două părți se angajează să con
tribuie la eforturile Crucii Ro
șii Internaționale de întocmire 
a listelor cu prizonieri de răz
boi și persoane deținute, în ve
derea efectuării schimburilor.

vă. Portugalia este, însă, deci
să să facă „tot ce este necesar 
pentru ca Mozambicul să poată 
obține independența în pace". 
Tensiunea declanșată de o mi
noritate, profitoare a trecutului, 
reflectă complexitatea etapei 
actuale pe care trebuie să o 
parcurgă Mozambicul.

Starea de spirit reală a mo- 
zambicanilor au exprimat-o 
concludent marile demonstrații 
in sprijinul FRELIMO desfă
șurate Ia Lourenco Marques. 
FRANCE PRESSE transmitea

MOZAMBIC

Mozambic:
un acord istoric

• O GENERAȚIE ENTUZIASTA,
COMPETENTĂ,,.

Al doilea lucru la care te în
deamnă să gindești edificiul nou 
construit la Phenian este acela 
al pregătirii cadrelor, înarmării 
acestora cu un bagaj tot mai 
complex de cunoștințe profesio
nale și generale, pregătirii ti
nerilor incă din cea mai frage
dă virstă pentru o muncă utilă 
societății.

Nu se poate trece, în acest 
sens, peste faptul că fiecare al 
patrulea locuitor al R. P. D. Co
reene se pregătește în școli de 
grade diferite. Dacă înainte de 
eliberare in țară nu exista nici 
un institut de invățămint supe
rior, in prezent iși desfășoară 
activitatea 140 de diverse insti
tute și peste 500 de școli tehni
ce. Se dezvoltă in permanentă 
rețeaua de filiale serale și prin 
corespondență ale instituțiilor 
științifice și tehnice. Pe lingă 
marile unități industriale au 
luat ființă institute tehnice.

Palatul Culturii Poporului pu
ne la dispoziția locuitorilor Ca
pitalei, dar nu numai a aces
tora, posibilități noi de perfec
ționare în domenii utile econo
miei naționale așa cum Palatul 
pionierilor din Phenian asigură 
sporirea gradului de competen
tă profesională incepind de la 
12 ani. Ca să nu mai vorbim de 
locul central ocupat de Univer
sitatea din Phenian în rețeaua 
școlilor superioare coreene care 
formează cadre de inaltă cali
ficare pentru economie.

Datorită eforturilor susținute 
în domeniul pregătirii cadrelor 
in țară lucrează acum peste 
600 000 de ingineri, tehnicieni, 
alți specialiști. Numai anul tre
cui, numărul elevilor înscriși în 
diferite forme de invățămint și 
al studenților a crescut cu a- 
proape 400 000.

Capacitatea de a promova un 
spirit tehnico științific in ca
drul fiecărei profesiuni, a fie
cărei ocupații capătă astfel o 
bază de masă. Tocmai această 
capacitate a înlesnit mecaniza
rea proceselor de producție în 
industria extractivă, îmbogăți
rea sortimentului de instalații 
pentru automatizare și mașini- 
unelte, aplicarea a peste 1000 
de inovații tehnice numai la 
Complexul Seungri, unui din 
cele mai mari și mai moderne 
centre din R, P. D. Coreeană 
profilate pe producerea autove
hiculelor.

Succesele economice sînt re
zultatul eforturilor proprii ale 
poporului condus de către Parti
dul Muncii din Coreea. în sfir
șit, mi se pare că ea reprezintă 
și garanția infăptuirii viitoare a 
celor 10 obiective principale din 
următorul plan de perspectivă 
al țării, obiectiv in care pre
văd producerea anuală a 12 mi
lioane tone oțel, 1 milion tone 
metale neferoase, 100 milioane 
tone cărbune. 50 miliarde kWh 
energie electrică, 20 milioane 
tone ciment, 5 milioane tone 
metal prelucrat pentru piese de 
mașini, 5 milioane tone pește, 
5 milioane tone ingrășăminte 
chimice, transformarea a 100 
mii de jăngbo (aproximativ 100 
mii de hectare) de teren salin 
in suprafețe cultivabile, 10 mi
lioane tone cereale.

MIRCEA TACCIU

Situație încordată 
la Lourenco Marques

lui timpului. Formulele Ia care 
vor să recurgă deținătorii pute
rii din Rhodesia și Republica 
Sud-Africană, după brusca pier
dere a unui „aliat" pe care ii 
considerau sigur, sînt condam
nate la eșec. După cum nici 
provocările unor grupuri rasis
te albe din Mozambic, actele 
disperate ale unor personaje 
jalnice nu pot să oprească pro
cesul decolonizării. Ocuparea 
postului de radio și al altor 
puncte strategice din Lourenco 
Marques de către extremiști de 
dreapta și mercenari ai fali
mentarului colonialism, tulbură
rile provocate în capitala Mo- 
zambicului au creat o situație 
apreciată la Lisabona drept gra-

un amplu reportaj despre adu
narea a 15 000 muncitori, in ma
rea lor majoritate negri, care 
au aclamat FRELIMO. Coloane
le demonstranților au înaintat 
de-a lungul a opt kilometri pi
nă la stadionul unde a avut loc 
mitingul — considerat a fi prin
tre cele mai impunătoare pe 
care le-a cunoscut vreodată Mo
zambicul. Mulțimea purta dra
pelul FRELIMO — drapelul sub 
care au luptat și au invins pa- 
trioții mozambicani.

Pe bună dreptate, Samora 
Machcl, președintele FRELIMO. 
declara la Lusaka : „După a- 
proape cinci secole de opresiu
ne și zece ani de lupte armate, 
FRELIMO a reușit să-și impu-

nă drepturile. Portugalia și-a 
recunoscut obligația de a trans
fera puterea în Mozambic către 
FRELIMO, adevăratul reprezen
tant al intregului popor mozam- 
bican". Iar cotidianul O SECU- 
LO din Lisabona comenta eve
nimentul ; „Succesul convorbi
rilor din capitala Zambiei con
stituie nu numai o excelentă 
victorie a poporului mozambi- 
can in lupta sa pentru indepen
dentă, ci și concretizarea uneia 
dintre dorințele cele mai pro
funde ale poporului portughez".

Opinia publică din țara noas
tră, care a sprijinit cu fermita
te, pe toate planurile, aspirați
ile de liberlale ale poporului 
din Mozambic, salută cu satis
facție acordul intervenit Ia Lu
saka. înțelegerea privind trans
ferarea puterii către poporul 
din Mozambic reprezintă un e- 
veniment cu semnificații deose
bite, o remarcabilă biruință a 
luptei împotriva colonialismu
lui.

EUGENIU OBREA

Simbătă seara, un grup de 
extremiști de dreapta a ocupat 
clădirea postului „Radio club 
din Mozambic" din Lourenco
Marques, difuzînd comunicate 
ostile Frontului de Eliberare din 
Mozambic și acordului semnat 
intre FRELIMO și guvernul 
portughez. După cum 
te agenția France 
grupul armat este 
din foști militari, 
de organizația militară 
tină „Dragonii morții".

In legătură cu evenimentele 
din Lourenco Marques, ministrul 
afacerilor externe al Portugaliei, 
Mario Soares, care a participat 
la tratativele cu FRELIMO și 
la semnarea Acordului privind 
transferarea puterii către po
porul din Mozambic, a declarat 
intr-un interviu că „armata por
tugheză nu va tolera în Mozam
bic nici o acțiune subversivă 
declanșată de cîțiva mercenari." 
El a precizat că forțele portu
gheze vor veghea ca nimeni să 
nu tulbure ordinea în perioada 
de transferare a puterii către 
FRELIMO. Mario Soares a 
afirmat că țara sa „va face tot

transmi- 
Presse, 
compus 
conduși 
clandes-

ce este necesar pentru ca Mo
zambicul să poată obține inde
pendența în pace".

Duminică, un comunicat pu
blicat la Lisabona de cabinetul 
primului ministru portughez 
menționa că „guvernul provizo
riu și șeful Statului Major al 
forțelor armate mențin un con
tact strîns cu Samora Machel, 
președintele FRELIMO, în spi
ritul Acordului de la Lusaka, 
în vederea găsirii măsurilor 
practice pentru a se evita com
promiterea procesului de deco
lonizare în curs de desfășurare, 
amenințat în prezent de ele
mente extremiste". Comunicatul 
precizează că armata s-a aflat 
în imjjosibilitate de a prelua 
controlul asupra postului de 
radio din Lourenco Marques, 
extremiștii luînd femei și co
pii ca ostateci. In aceste con
diții, se spune în continuare, nu 
a putut fi stăvilită campania 
emisiunilor ostile Acordului de 
Ia Lusaka, difuzate de postul 
de radio. Comunicatul publicat 
duminică la Lisabona califică 
drept gravă situația din capi
tala Mozambicului.

• DUMINICA a sosit la 
Alger delegația guvernamen
tală română condusă de Ni- 
colae M. Nicoiae, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Interna
ționale, care, la invitația gu
vernului algerian ia parte la 
manifestările prilejuite de 
Tirgul internațional deschis 
in capitala Algeriei.

Pe aeroportul din Alger, 
delegația română a fost sa
lutată de Layachi Yaker, mi
nistrul algerian ai comerțu
lui, precum și de ambasado
rul României din Alger, Ște
fan Mihai.

• AGENȚIA B.T.A. infor
mează că, la invitația lui Todor 
Jivkov. prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, 
Hafez El-Assad, secretar gene
ral ai Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, va efectua o vi
zită oficială in Bulgaria. la 
mijlocul lunii septembrie, in 
fruntea unei delegații de partid 
și guvernamentale.
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